
HI84530 

Totale titreerbare aciditeit-titrator 

Totale titreerbare 
aciditeitsmeting
De HI84530 is specifiek ontworpen 
om de totale titreerbare aciditeit van 
water te bepalen. Aciditeit in water 
reageert met een sterke base. Dit 
precisie-instrument is een zuinig en 
eenvoudig te bedienen, micropro-
cessorgebaseerde, automatische po-
tentiometrische titrator (en pH-meter) 
die profiteert van Hanna Instruments’ 
jarenlange ervaring als producent van 
analytische instrumenten en senso-
ren.

Hij is niet onderhevig aan alledaagse 
interferenties van colorimetrische 
technieken. Titraties gebeuren aan de 
hand van een eenvoudige en nauw-
keurige peristaltische pomp, ontwik-
keld om de best mogelijke prestaties 
en herhaalbaarheid te leveren. Hanna 
Instruments-normen zijn voorzien 
om de pomp te kalibreren en optimale 
nauwkeurigheid in het benodigde 
meetbereik van het instrument te 
verzekeren. Het algoritme analyseert 
de reactie van de pH-elektrode en 
bepaalt de voltooiing van de reactie 
gebaseerd op het eindpunt, gese-
lecteerd door de gebruiker (meestal 
bepaald als ‘methyloranje aciditeit’ pH 
3,7 of ‘fenolftaleïne aciditeit’ pH 8,3).

De HI84530 is uitgerust met een 
gebruiksvriendelijke interface en een 
helptoets. Berekeningen gebeuren 
automatisch en resultaten worden 
duidelijk getoond op het lcd-scherm 
in mg/l of meq/l CaCO3.

Dit is een must-have voor elk water-
analyse labo!

  Gebruiksvriendelijke interface
  Help-toets
  Eenvoudig te bedienen

Bestelinformatie
De HI84530-02 (230 V) is voorzien van 
een pH-elektrode, temperatuursonde, 
elektrodehouder, titrant laag bereik, titrant 
hoog bereik, kalibratie standaard oplossing, 
waterstofperoxide oplossing, elektrolyt 
oplossing, elektrodereinigingsoplossing, 
pH 1,68 bufferoplossing, pH 4,01 buffer-
oplossing, pH 8,30 bufferoplossing, 100 ml 
kunststof maatbeker, kunststof spuit, 
stroomadapter en handleiding.

Specificaties HI84530

Titrator

Bereik
laag bereik: mg/l: 15,0 - 400,0 mg/l als CaCO3, meq/l: 
0,3 - 8,0 meq/l
hoog: mg/l: 300 - 4000 mg/l als CaCO3 
meq/l: 6 - 80 meq/l

Resolutie laag bereik: 0,1 mg/l/0,1 meq/L 
hoog bereik: 1 mg/l/0,1 meq/L

Nauwkeurigheid
laag bereik: ±0,5 mg/l of 3 % van aflezing, wat 
groter is (bij 25 °C)  
hoog bereik: ±15 mg/l of 3 % van aflezing, wat 
groter is (bij 25 °C) 

Titratiemethode zuur-basetitratie (totale aciditeit)/(sterke aciditeit) 
Titratieprincipe eindpunttitratie: 8,30 pH/3,7 pH
Pompvolume 10 mL/min
Roersnelheid 600 tpm

pH-meter
 

Bereik -2,0 tot 16,0 pH/-2,00 tot 16,00 pH
Resolutie 0,1 pH/0,01 pH
Nauwkeurigheid ±0,01 pH (bij 25 °C) 

Kalibratie 1, 2 of 3 punten, 4 beschikbare (pH 4,01, 7,01, 8,30, 
10,01) 

Temperatuurcom-
pensatie manueel of automatisch van -20 tot 120 °C

mV-meter
Bereik  -2000,0 tot 2000,0 mV
Resolutie 0,1 mV
Nauwkeurigheid  ±1,0 mV (bij 25 °C) 

Temperature
Bereik  -20,0 tot 120,0 °C, -4,0 tot 248,0°F, 253,2 tot 

393,2 K
Resolutie 0,1 °C, 0,1°F, 0,1 K
Nauwkeurigheid ±0,4 °C, ±0,8°F, ±0,4 K (bij 25 °C) 

Bijkomende 
specificaties
 

Log tot 400 monsters (200 pH/mV, 200 titraties) 
pH-elektrode HI1131B glas, met BNC-connector en 1 m kabel (incl.) 
Temperatuurelek-
trode HI7662-T roestvrij staal met 1 m kabel (incl.) 

Omgeving 0 tot 50 °C, max. 95 % RH niet-condenserend
Voeding 12 Vdc stroomadapter
Afmetingen/ge-
wicht 235 x 200 x 150 mm/1900 g 
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