
HI981954 Waterbestendige multiparameter veldmeter
pH, mV, ORP, EC, TDS, saliniteit en temperatuur

Bestelinformatie
Geleverd met HI7698195 sonde, 
HI7698194-1 pH/ORP-elektrode, 
HI7698194-3 EC-sensor, pc-software, 
HI920015 micro-USB-kabel, 1,5 V AA 
batterijen (4), handleiding, snelstartgids, 
kwaliteitscertifi caat en stevige draagkoff er

HI981954 multiparameter

De HI981954 biedt multiparameter-
meting in een robuuste IP67 dompel-
dichte behuizing, ideaal voor veelei-
sende toepassingen in zwembaden 
of spa’s. Deze meter is voorzien van 
een digitale sonde met vervangbare 
elektroden. Het achtergrondverlicht, 
grafi sch lcd-scherm is eenvoudig 
te lezen, zelfs op weinig verlichte 
plaatsen. Een combinatie van speciale 
toetsen en functietoetsen zorgt voor 
een eenvoudige, intuïtieve bediening.

De HI981954 stelt u in staat om 
45.000 continue of manuele mon-
sters op te slaan met logintervallen 
van één seconde tot drie uur. Gelogde 
gegevens kunnen later worden over-
gebracht naar een pc via USB.

Het contextuele helpmenu kan 
worden geraadpleegd om extra infor-
matie te verkrijgen of hulp voor elke 
functie met één druk op de toets.

D Meter IP 67, stof- en dompeldicht
D Sonde IP68 stof- en waterdicht
D Digitale sonde met 

temperatuursensor en 
twee poorten voor pH- 
(ORP) en EC-sensoren 

D Automatische 
elektrodeherkenning

Multifunctionele sonde
Vervanging is snel en gemakkelijk met ver-
vangbare elektroden met schroefconnectie 
en kleurgecodeerd voor een gemakkelijke 
identifi catie. Deze meters herkennen de 
elektroden automatisch. 
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Specifi caties HI981954
Temperatuurcompensatie automatisch van -5 tot 55 °C
Geheugen 45.000 logs (manueel of continu, alle parameters) 
Loginterval 1 sec tot 3 u
Pc-connectiviteit via USB (met Hanna Instruments pc-software) 
Omgeving 0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67

Batterij 1,5 V AA batterijen (4)/ca. 360 u continu gebruik zonder 
schermverlichting, 50 u met

Afmetingen/gewicht  185 x 93 x 35,2 mm/400 g

D Snelle kalibratiefunctie
D Automatische 

temperatuurcompensatie
D Automatisch loggen 

tot 45.000 monsters
D Manueel loggen
D GLP-data levert 

gegevens uit vijf 
voorgaande kalibraties

D Speciale hulptoets: 
contextspecifi eke hulp 
direct verkrijgbaar met 
één druk op de knop

D lcd-display met multifunctionele 
virtuele toetsen

D Intuïtief toetsenbord: speciale 
en virtuele functietoetsen

D Pc-connectiviteit via optisch 
geïsoleerde micro-USB met 
Hanna Instruments-software

D Tot 360 uren gebruik
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