
HI903 

Volumetrische Karl Fischer-titrator voor waterbepaling

De H I903 is een automatische vo-
lumetrische Karl Fischer-titrator die 
gebruikt kan worden voor waterbepa-
ling in vele toepassingen en is geschikt 
voor veelsoortige types monsters. De 
HI903 is zeer nauwkeurig en heeft een 
hoge herhaalbaarheid. 

   Flexibele en veelzijdige water-
bepaling van vloeibare en vaste 
monsters

   In toepassingen voor de bepaling 
van watergehaltes van 100 ppm 
tot 100 %

   Zeer nauwkeurig door precisiedo-
seerpomp en -doseertip

   Complete titrator inclusief buret, 
titrantpomp, gesloten reactievat 
met elektrode en doseertip, vocht-
filters, luchtpomp, afvalvat en alle 
verbindingsslangen

   Gesloten systeem voor titrant, 
oplosmiddel en gebruikte reagen-
tia: veilig en stabiel

   Snelle en gebruiksvriendelijke ana-
lyse

  Eenvoudige bediening
  Standaard en vrij programmeer-

bare methoden
  Stand-by status met driftanalyse, 

altijd klaar voor nieuwe bepaling
  Grafische weergave van titratie
  Statische analyse van resultaten
  Volledig te integreren in GLP sys-

teem

Bestelinformatie
De HI903-02 (230 V) wordt geleverd inclusief elektrode, do-
seerpomp (HI900100), 5 ml buret met slangenset (HI900505), 
reactievat, -houder en –afluitdeksel met aansluitingen (HI900520), 
doseertip, afvalfles (HI900534), alle benodigdheden voor het 
aansluiten van (titrant-, oplosmiddel- en afval) flessen inclu-
sief (4) patronen met droogmiddel, luchtpomp met slangenset 
(HI900180), magnetische roervlo, kalibratiesleutel, USB-kabel, 
voedingskabel, USB-flashdrive met software, kwaliteitscertificaat, 
ISO 8644 buretrapport en map met gebruikershandleiding.

Accessoires
HI76320D Karl Fischer-elektrode (2 pins platina polarisatie elek-

trode) 
HI900527 Septum (5 stuks) 
HI900532 Patroon met droogmiddel voor reactievat en titrant-

fles
HI900533 Patroon met droogmiddel voor afval- en oplosmid-

delfles
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Specificaties HI903
Analysebereik 100 ppm tot 100 %
Resolutie 1 ppm
Weergave eenheid van analyse  %, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, mg/stuk, µg/stuk
Monster vloeibaar of vast

Bepaling

Conditionering voortitratie automatisch
Achtergronddriftcorrectie automatisch of instelbaar
Eindpuntcriteria vaste mV-waarde, relatieve driftstop of absolute driftstop
Dosering dynamisch met instelbare voordosering (ratio van verwachte waarde) 
Resultaat statistieken gemiddelde, standaard deviatie 

Buretsysteem

Resolutie doseerpomp 1/40.000 van het buretvolume (= 0,125 µL per dosering) 
Nauwkeurigheid doseerpomp ±0,1 % van het buretvolume
Buret 5 ml, precisieslijpstuk met PTFE plunger
Klep motor aangedreven 3-wegklep, PTFE contactmateriaal
Slangen PTFE met lichtblokkerende en temperatuurgeïsoleerde bemanteling
Doseertip glas, gefixeerd, anti-diffusie
Reactievat conisch, 50-150 ml doseervolume

Elektrode

Vul- & leegsysteem oplosmiddel gesloten systeem, geïntegreerde diafragmaluchtpomp 
Type 2 platina elektroden, polarisatie-elektrode
Elektrische aansluiting BNC
Polarisatiestroom 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 of 40 µA
Spanningsbereik 2 tot 1000 mV
Spanningsresolutie 0,1 mV
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,1 mV

Magneetroerder
Type Optisch geregeld, digitaal instelbaar
Roersnelheid 200-2000 tpm
Resolutie snelheid 100 tpm

Randapparatuur

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

USB flashdrive eenvoudig upgraden software, overdragen van methoden en rapporten tussen 
apparaten met een USB-drive 

Analytische weegschaal RS232 aansluiting voor welke laboratoriumweegschaal ook
Printer Direct printen via een parallelle poort

Monitor Instrumentstatus en titratievoortgang kunnen worden weergegeven op een 
groter scherm, gebruikmakend van een VGA-compatibele externe monitor

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

Grafisch display 320 x 240 pixel kleuren-lcd 
Titratiemethoden tot 100 (standaard en vrij programmeerbare) methoden
Dataopslag tot 100 volledige titratierapporten en verloopsnelheidsrapporten 
GLP GLP- en instrumentgegevens, opslag en printen
Behuizing titrator ABS
Toetsenbord Polycarbonaat
Voeding 230 Vac, 50/60 Hz
Omgevingsomstandigheden tijdens gebruik 10 tot 40 °C tot 95 % RV
Omgevingsomstandigheden tijdens opslag -20 tot 70 °C tot 95 % RV
Afmetingen 390 x 350 x 380 mm 
Gewicht ca. 10 kg
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