
Meet 1 ppm tot 5 % waterinhoud

Waterbepaling met hoge nauwkeurigheid
De HI904 coulometrische Karl Fischer-titrator voor wa-
terbepaling is een uitbreiding op Hanna Instruments’ zeer 
succesvolle titratorplatform. De HI904 combineert een 
zeer hoog elektrolytisch-gegenereerd dynamisch jodium-
doseersysteem met optisch-gereguleerde magnetische 
roerder, verfijnde eindpuntbepaling en driftcorrectiealgo-
ritmes.

Het resultaat is een uiterst flexibele titrator voor superi-
eure nauwkeurigheid en precisie voor monsters met een 
laag vochtgehalte. De HI904 past een gepulseerde gelijk-
stroom toe voor titrantgeneratie, detecteert het eindpunt 
en voert alle noodzakelijke berekeningen automatisch uit.

De HI904 is uitgerust met een oplosmiddelsysteem dat 
celconditionering vermindert en dat direct kan worden 
aangesloten op een laboratoriumweegschaal via een 
seriële RS232-interface.

De krachtige software en intuïtieve menu’s van de HI904 
zijn gemakkelijk te doorbladeren via het grote lcd-kleuren-
scherm. Kies uit de ingebouwde methoden of ontwikkel 
uw aangepaste methode voor bijna elke toepassing of 
monstertype. Methoden (standaard of gebruiker) en rap-
porten kunnen worden overgedragen tussen titrator en 
pc via USB-interface met behulp van de Hanna Instru-
ments’ pc-software. Updates kunnen worden uitgevoerd 
met behulp van een USB-stick.

HI904

Coulometrische Karl Fischer-titrator voor waterbepaling
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Specificaties HI904

Titratie

Bereik 1 ppm tot 5 %
Resolutie 0,1 ppm tot 0,0001 %
Resultaateenheden  %, ppm, ppt, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL, mg Br/100 g, g Br/100 g, mg Br, g Br
Monstertype vloeibaar of vast (externe ontbinding/afzuiging) 
Titratievat 100 tot 200 mL
Reagenssysteem afgesloten systeem met geïntegreerde diafragmaluchtpomp en bekeradapter

Generatorelektrode
Configuratie met of zonder diafragma
Stroomregeling automatisch of vast (400 mA) 
Elektrodedetectie automatisch

Bepaling

Conditionering voor titratie automatisch
Correctie achtergronddrift automatisch of instelbare waarde
Eindpuntcriteria vaste mV-waarde, relatieve driftstop, of absolute driftstop
Dosering dynamisch
Resultaatstatistiek gemiddelde, standaard deviatie

Detectorelektrode

Type 2 platina elektroden, polarisatie-elektrode
Polarisatiestroom 1, 2, 5, of 10 µA
Spanningsbereik 2 mV to 1100 mV
Spanningsresolutie 0,1 mV
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,1 %

Randapparatuur

Pc met HI900 pc-software: methodes en rapporten bekijken, overdragen, printen en 
verwijderen

USB eenvoudig upgraden software, overdragen van methoden en rapporten tussen appara-
ten met een USB drive 

Analytische weegschaal RS232-aansluiting voor welke laboratorium weegschaal ook
Printer direct printen via een parallelle poort

Monitor instrumentstatus en titratievoortgang kunnen worden weergegeven op een groter 
scherm, gebruikmakend van een extern VGA-scherm

Toetsenbord alfanumerieke tekst kan ingevoerd worden met een optioneel PS/2-toetsenbord

Bijkomende 
specificaties

Grafisch display 320 x 240 pixel kleuren-lcd
Titratiemethodes tot 100 (standaard en vrij programmeerbare) methoden
Gegevensopslag tot 100 volledige titratierapporten en verloopsnelheidsrapporten 
GLP-conformiteit GLP- en instrumentgegevens opslag en printen
Talen Engels, Portugees, Spaans, en Frans
Behuizing ABS plastic en staal
Toetsenbord polycarbonaat
Voeding 230 VAC, 50/60 Hz
Werktemperatuur 10 tot 40 °C tot 95 % RV
Opslagtemperatuur -20 tot 70 °C tot 95 % RV
Afmetingen 390 x 350 x 380 mm 
Gewicht ca. 10 kg

Bestelinformatie
HI904D-02 wordt geleverd met diafragma, HI904-02 zonder.
Alle modellen worden geleverd met: elektrode, doseerpomp, reactievat, -houder en –afluitdeksel met aansluitingen, alle benodigdheden 
voor het aansluiten van (titrant-, oplosmiddel- en afval) flessen inclusief patronen met droogmiddel, kalibratiesleutel, reagensuitwisselings-
adapter, accessoirehouder, Karl Fischer-elektrode, USB-kabel, USB-flashdrive, HI900 pc-software, stroomadapter, kwaliteitscertificaat en 
gebruikershandleiding.

• Precisiedoseringssysteem 
 · 400 mA pulsstroom
 · Beschikbaar met of zonder diafragma

• Moleculaire zeef-droogmiddel
 · Gesloten systeem voor titrant, oplosmiddel en gebruikte rea-

gentia: veilig en stabiel
 · Geregenereerd bij 300 °C

• Afgedichte cel
 · Generatorelektrode
 · Dual pin bivoltammetric platina sensorelektrode
 · Cartridge moleculaire zeef-droogmiddel
 · Vervangbare septum voor vloeibare bemonsteringspoort
 · Accessoirepoort

• Ingebouwde roerder
 · Automatische, geïntegreerde magnetische roerder
 · Optische feedback voor automatische snelheidsregeling

• Verzegeld oplosmiddelsysteem
 · Ververs reagent in een kwestie van seconden, zonder het 

titreervat te openen
 · Minimaliseert blootstelling aan omgevingsvochtigheid
 · PTFE-slang is bestand tegen agressieve KF-chemicaliën

• PTFE-flesdop
 · Dop past op elke fles met GL45-draad
 · Chemisch-bestendige doppen en hulpstukken
 · Verwijderbare cartridges droogmiddel
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