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Omdat
kwaliteit,
hygiëne en
veiligheid
belangrijk
zijn

Hanna Instruments is sinds haar oprichting in
1978 een betrouwbare partner op het gebied van
meetinstrumentatie. Meer dan 60 vestigingen
wereldwijd en vier eigen fabrieken staan garant voor
een breed assortiment kwaliteitsproducten op het
gebied van analytische techniek en temperatuur.
De kwaliteit die wij u garanderen wordt gewaarborgd
via ons ISO 9001-systeem. Omdat kwaliteit, hygiëne
en veiligheid een steeds belangrijker rol spelen in
de voedingssector, stemt Hanna Instruments de
apparatuur volledig af op de huidige wetgeving en op
de meest actuele eisen op dit gebied.
Een korte levertijd en een uitstekende service vinden
wij heel normaal.
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Temperatuurtesters

Het meten van temperatuur is van essentieel belang
in de voedingssector. Om u hierbij te helpen,
heeft Hanna Instruments een uitgebreide
reeks temperatuurtesters ontwikkeld.
Deze compacte en
gebruiksvriendelijke digitale
testers voldoen aan de
HACCP-normen en kunnen
ingezet worden in tal van
toepassingen: productie,
transport, opslag,
bakkerij, slagerij,
horeca, keuken,
supermarkt …

CAL Check™: de zekerheid dat u betrouwbaar meet!
De digitale testers van Hanna Instruments zijn uitgerust met een unieke
functie om de nauwkeurigheid van uw thermometer te controleren. Met
een simpele druk op een knop wordt de Cal Check™-functie geactiveerd
en controleert de meter zichzelf. Vervolgens krijgt u als gebruiker een
melding die aangeeft of uw tester al dan niet binnen de toegestane
specificaties valt.
Het CAL Check™-systeem maakt gebruik van een interne weerstand die
overeenstemt met 0 °C, waardoor het in staat is een meting van 0 °C te
simuleren.
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HI98501 Digitale thermometer met vaste steeksonde

D
D
D
D

CAL Check™
Conform EN13485
Snelle en nauwkeurige resultaten
Ontworpen voor kwaliteitscontrole

De HI98501 (Checktemp®C) wordt geleverd met een beschermkoker, batterij en handleiding.

HI98509 Digitale thermometer met flexibele kabel en steeksonde

D
D
D
D

CAL Check™
Conform EN13485
Flexibele kabel van 1 m
Ontworpen voor controle van halfvaste stoffen

De HI98509 (Checktemp®1 C) wordt geleverd met een houder,
batterij en handleiding.

Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Sonde
Batterij
Omgeving
Afmetingen/gewicht

HI98501

HI98509
-50,0 tot 150,0 °C
0,1 °C
±0,2 °C (-30 tot 120 °C) ±0,3 °C (buiten)
roestvrij staal,
roestvrij staal met 1 m silicone kabel,
106 x dia 3,6 mm
97,3 x dia 3,5 mm
CR2032 Li-ion
1,5 V AAA (3)
0 tot 50 °C, RH max. 95 %
-30 tot 50 °C, RH max. 95 %
50 x 185 x 21 mm/50 g
107 x 59 x 17 mm/130 g
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HI151 Zakthermometer met inklapbare steeksonde

D
D
D
D
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CAL Check™
Conform EN13485
Ergonomische vorm
Veilige inklapbare steeksonde
Ontworpen voor controle van halfvaste stoffen

HI151-000 (Checktemp®4 C) wordt geleverd met batterij en handleiding.

HI145 Digitale thermometer met robuuste steeksonde

D CAL Check™
D Steeksonde beschikbaar in 2 lengtes
D Ontworpen voor halfvaste stoffen, gefrituurde producten en
soepbereidingen
HI145 wordt geleverd met batterij en handleiding. HI145-00 met
sonde van 125 mm. HI145-20 met sonde van 300 mm.

Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Sonde
Batterij
Omgeving
Afmetingen/gewicht
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HI151-000

HI145-00

HI145-20

-50,0 tot 220 °C
0,1 °C (-50,0 tot 199,9 °C) 1 °C (200 tot 220 °C)
±0,3 °C ±1 cijfer (-20,0 tot 90,0 °C)
±0,3 °C (-20 tot 90 °C)
±1 % volle schaal ±1 cijfer (buiten)
±0,4 % volle schaal (buiten)
roestvrij staal
roestvrij staal
roestvrij staal
117mm x dia 3,5 mm
125 mm x dia 5 mm
300 mm x dia 5 mm
1,5 V AA
1,5 V AAA
0 tot 50 °C, RH max. 95 %
-10 tot 50 °C, RH max. 95 %
165 x 50 x 20 mm/ 100g
92 x 165 x 38 mm/ 65 g
92 x 340 x 38 mm/80 g

HI147 Digitale thermometer met magnetische achterzijde

D
D
D
D

CAL Check™
Magnetische achterzijde
Flexibele kabel van 1 m
Ontworpen voor controle van diepvriezers en koelkasten

HI147-00 (Checkfridge) wordt geleverd met batterij en handleiding.

HI98539 Digitale thermometer met verzwaarde meetsonde

D CAL Check™
D Flexibele kabel van 3 m en verzwaarde sonde
D Ontworpen voor controle van vloeistoffen en opslagtanks
HI98539 (Checktemp® Dip) wordt geleverd met batterij en handleiding.

Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Sonde
Batterij
Omgeving
Afmetingen/gewicht

HI147-00
-50,0 tot 150,0 °C
0,1 °C
±0,3 °C (-20 tot 90 °C) ±0,5 °C (buiten)
roestvrij staal, algemeen gebruik, 40 x dia 5 mm,
kabel van 1 m
1,5 V AAA
0 tot 50 °C, RH max. 95 %
93 x 39 x 31mm/60 g

HI98539
-20,0 tot 80,0 °C
±0,3 °C
roestvrij staal met 3 m silicone kabel
(kabel max. temperatuur: 80 °C)
1,5 V AAA (3)
-30 tot 50 °C, RH max. 95 %
107 x 59 x 17 mm/ 130 g
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Temperatuurmeters
In de voedingssector is het zeer belangrijk
om altijd en overal de temperatuur
betrouwbaar en efficiënt te kunnen meten.
De keuze van het juiste meetinstrument
in combinatie met een geschikte sensor is
hierbij van cruciaal belang, omdat
niet elke thermometer dezelfde
nauwkeurigheid, snelheid en/of
hetzelfde meetbereik heeft.
Als marktleider op het gebied
van meet-technologie

heeft
Hanna
Instruments
een uitgebreid
assortiment digitale
thermometers en
sensoren ontwikkeld volgens
verschillende meetprincipes:
thermokoppel, thermistor,
Pt100 en infrarood.
Met zoveel producten om uit te
kiezen, kunt u er van op aan dat Hanna
Instruments de juiste oplossing heeft voor
uw toepassing: onze adviseurs helpen u graag
verder bij het maken van de juiste keuze.
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HI935001 K-type thermokoppel met verwisselbare sonde
D
D
D
D
D

Temperatuur tot 300°C
CAL Check™ en stabiliteitsindicator
Waterdichte ergonomische behuizing
Vaste of verwisselbare roestvrijstalen sonde
Ontworpen voor productie, transport, keukens, catering ...

HI935001 wordt geleverd met sonde FC766PW met 1 m kabel en
batterijen.

HI9350011 K-type thermokoppel met verwisselbare sonde
D
D
D
D
D

Temperatuur tot 300°C
CAL Check™
Waterdichte ergonomische behuizing
Stabiliteitsindicator
Sondeaansluiting aan de onderkant van het instrument

HI9350011 wordt geleverd met FC766C1 snelle steeksonde, 1m
kabel en batterijen.

Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid

HI935001-02

HI935001-03
HI9350011
-50,0 tot 199,9 °C, 200 tot 300 °C
0,1 °C (tot 199,9 °C), 1 °C
±2 °C (-50 tot 300 °C)
±0,4 °C (-50,0 tot 300 °C)
FC766PW algemeen gebruik, roestvrij
FC766C1, roestvrij staal, thermokopSonde
staal, thermokoppel type K, met 1m
pel type K, met 1 m kabel
kabel (meegeleverd)
(meegeleverd)
Batterij
3 x 1,5 V AAA, ca. 3500 u continu gebruik
Omgeving
-20 tot 50 °C, RH 100 %
Afmetingen/gewicht
140 x 57 x 28 mm/178 g
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HI935005 K-type thermokoppel met verwisselbare sonde

D
D
D
D

Groot meetbereik
Weergave min./max.
Alle type K-sondes kunnen worden aangesloten
Beschermhoes optioneel

HI935005 wordt geleverd met batterijen.

HI93501 Thermistor thermometer met verwisselbare sonde

D
D
D
D
D
D

CAL Check™ & stabiliteitsindicator
Conform EN13485
Snel en nauwkeurig
Waterbestendige ergonomische behuizing
Beschermhoes optioneel
Ontworpen voor productie, transport, supermarkt, horeca ...

HI93501 wordt geleverd met sonde FC762PW met 1 m kabel en
batterijen.

Specificaties

HI935005

HI93501
-50,0 tot 150,0 °C
± 0,1°C (-50 tot 150 °C)

Sonde

-50,0 tot 199,9 °C en 200 tot 1350 °C
0,1 °C (-50,0 tot 199,9 °C) en 1 °C (buiten)
±0,2 % volle schaal (gedurende 1 jaar,
excl. afwijking op sonde)
thermokoppel K-type, HI766-serie (niet inbegrepen)

Batterij

1,5 V AA (3 stuks)

Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid

Omgeving
Afmetingen/gewicht
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-10 tot 50 °C,RH max. 100 %
150 x 80 x 36 mm/235 g

±0,1 °C (-50 tot 150 °C, excl. afwijking op sonde)
FC762PW steeksonde met 1 m kabel
3 x 1,5 V AAA, ca. 4500 u continu gebruik
automatische uitschakeling na 8 min, 60 min of uit
-20 tot 50 °C, RH max. 100 %
140 x 57 x 28 mm/175 g

Temperatuursondes
FC766-HI766 K-type thermokoppelsondes voor speciale toepassingen

FC766C1
FC766F
halfvaste stoffen, voeding
ovens, koelcellen
300 °C
400 °C
3 sec (90 % van uiteindelijke 14 sec
waarde)
Afmetingen sonde L 100 mm x Ø 1,6 mm
diam. 2 mm
Sonde
roestvrij staal
1, 3, 5, 10 en 20 m kabel
Toepassing
Max.
Reactietijd

Toepassing
Max.
Reactietijd

FC766T
koelcellen, ovens

FC766TS
vloeistoffen en halfvaste
voedingswaren

250 °C

Afmetingen sonde diam. 1,9 mm
Sonde
Kabel 1, 3, 5, 7 of 10 m

14 sec (90 % uiteindelijke
waarde)
diam. 6 mm
20, 50, 70, 100 of 100 cm

FC766W1
vloeistoffen, dieptemetingen
Max.
120 °C
Reactietijd
10 sec (90 % van uiteindelijke waarde)
Afmetingen sonde L 44 mm x diam. 5mm
Sonde
kabel 1,3,5 of 10 m

HI766B
hete vaste stoffen, oppervlaktes, (giet)vormen
650 °C
8 sec (90 % van uiteindelijke
waarde)
L 200 mm x dia 16 mm
roestvrij staal

Toepassing

FC766PC1
koelcellen
300 °C
3 sec.
100 mm x dia 1,5 mm
roestvrij staal

FC766TZ
vacuüm verpakkingen,
vacuüm koken
200 °C
5 sec (90 % uiteindelijke
waarde)
naald 30, 60 of 120 mm
kabel PTFE

HI766B2
vaste stoffen, ovens, (giet)
vormen
900 °C
3 sec (63.2 van uiteindelijke
waarde)
L 130 mm x dia 8 mm
roestvrij staal, sensor onder
veerdruk

FC766PW
halfvaste stoffen, voeding
300 °C
13 sec (90 % van uiteindelijke waarde)
L 120 mm x Ø 3 mm
roestvrij staal

FC766TZ2/1
kerntemperaturen
600 °C
10 sec (90 % uiteindelijke
waarde)
L 185 mm x diam. 1,8 mm
1 m PTFE kabel

HI766B3
kleine oppervlakken
200 °C
6 sec (63.2 van uiteindelijke
waarde)
L 130 mm x dia 5 mm
roestvrij staal, sensor onder
veerdruk
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HI766C
halfvaste stoffen, vlees

Max.
Reactietijd

HI766B4
hete grills voor het bereiden
van voedsel
250 °C
6 sec (63.2 %)

Toepassing

HI766E2
vloeistoffen, lucht, gassen

HI766F
hoge temperaturen, ovens

Toepassing

900 °C
15 sec (90 % van uiteindelijke waarde)
Afmetingen sonde L 66 mm x dia 64 mm
L 120 mm x dia 3 mm
Sonde
Teflon contactoppervlak met roestvrij staal
vervangbare roestvrijstalen
sensor (HI7664B4S)

HI766E1
vloeistoffen, lucht, gassen

300 °C
5 sec (90 % van uiteindelijke
waarde)
L 245 mm x dia 3 mm
roestvrij staal

900 °C
17 sec (90 % van uiteindelijke waarde)
L 120 mm x dia 3 mm
roestvrij staal

Max.
Reactietijd

900 °C
35 sec (90 % van uiteindelijke waarde)
Afmetingen sonde L 230 mm x dia 5 mm
Sonde
roestvrij staal

HI766F1
moeilijk te bereiken plaatsen, ovens
1100 °C
480 °C
3 sec (90 % van uiteindelijke 4 seconde (63.2 % volle
waarde)
schaal)
L 255 mm x dia 1,5 mm
dia 2 mm
roestvrij staal AISI 316
1 of 5m

HI766TR1
halfvaste stoffen, vloeistoffen
250 °C
10 sec (90 % van uiteindelijke waarde)
L 500 mm x dia 10 mm
roestvrij staal

HI766TR2
halfvaste stoffen, vloeistoffen
Max.
250 °C
Reactietijd
10 sec (90 % van uiteindelijke waarde)
Afmetingen sonde 1 m
Sonde
roestvrij staal

HI766TR3
halfvaste stoffen, vloeistoffen
250 °C
10 sec (90 % van uiteindelijke waarde)
1,5 m
roestvrij staal

HI766Z
ovens

Toepassing
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HI766D
lucht, gassen

HI766TR4
halfvaste stoffen, vloeistoffen
250 °C
10 sec (90 % van uiteindelijke waarde)
2m
roestvrij staal

1100 °C
4 sec (90 % van uiteindelijke
waarde)
L 255 mm x dia 1,5 mm
roestvrij staal

HI762 NTC-thermistorsondes
Code

Toepassing
steeksonde algemeen gebruik, geHI762P
kleurd handvat
voor meten temperatuur lucht en
HI762A
gassen
scherp uiteinde voor halfvaste
HI762PWL
monsters
HI762L
sonde voor lucht, vloeistoffen
draadsonde, moeilijk te bereiken
HI762W
plaatsen, geen handvat

Bereik

Reactietijd

Kabel

Sonde

-50 tot 150 °C 6 sec (90 % uiteindelijke waarde)

1m

roestvrij staal, handvat ABS

-50 tot 150 °C 6 sec (90 % uiteindelijke waarde)

1m

roestvrij staal, handvat ABS

-50 tot 150 °C 6 sec (90 % uiteindelijke waarde)

1m

roestvrij staal, handvat ABS

-50 tot 150 °C 6 sec (90 % uiteindelijke waarde) 1, 2, 10 m roestvrij staal, handvat ABS
-50 tot 150 °C 6 sec (90 % uiteindelijke waarde) 1, 10 m roestvrij staal, handvat ABS

Toebehoren
Azowipes
HACCP desinfectiedoekjes voor thermometers en steeksondes (100)

Rubber beschermhoezen
HI710007
HI710008
HI710026
HI710027

voor HI935005, HI99551 & HI99556, blauw
voor HI935005, HI99551 & HI99556, oranje,
voor HI93501/935007/935008, blauw
voor 935001/935004, blauw

Kabel, verlenging, voor K-type thermokoppelelektrodes
Deze flexibele kabel kan worden gebruikt om de kabel van alle K-type
thermokoppelelektrodes te verlengen.
HI766EX		

Verlengkabel voor K-type thermokoppelelektrodes, 1 m

Kalibratiesleutel voor testen van thermometerkalibratie
Verbind de sleutel met de meter en controleer of de meting binnen de sleutelwaarde ±0,4 °C
ligt. Is dit niet het geval, neemt u dan contact op met Hanna Instruments.
HI762-18C
HI762000C
HI762070C
HI765-18C
HI765000C
HI765070C

Testsleutel voor HI93501 op -18 °C
Testsleutel voor HI93501 op 0 °C
Testsleutel voor HI93501 op 70 °C
Testsleutel voor HI99556-10 op -18 °C
Testsleutel voor HI99556-10 op een 0 °C
Testsleutel voor HI99556-10 op 70 °C
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Temperatuurloggers
Temperatuurregistratie wordt steeds belangrijker in de
voedingsmiddelen-industrie (HACCP, BRC …). De loggers
van Hanna Instruments bieden vele mogelijkheden
als het gaat om het meten en registreren van
temperaturen onder allerlei omstandigheden.
Zo kunnen er temperaturen van -40 °C
tot +125 °C gemeten en getraceerd
worden in bijvoorbeeld koelkasten,
diepvriezers, koelvrachtwagens,
koelvitrines, werkruimtes, maar
ook kook- en afkoelprocessen en
kerntemperaturen in voedingswaren.

EEPROM-geheugen
Uw garantie dat gegevens niet verloren gaan!
Alle temperatuurloggers van Hanna Instruments zijn uitgerust met een
EEPROM-geheugen. Deze eigenschap garandeert u dat alle geregistreerde
temperaturen en andere bijhorende gegevens niet verloren gaan op het
moment dat uw batterij leeg is!

12

HI144 Mini-temperatuurlogger met muurbevestiging

D
D
D
D
D

Meetinterval tussen 1 min. en 24 u
8.000 metingen in EEPROM-geheugen
Programmeerbaar hoog en laag alarm
Beveiligingswachtwoord
IP65 bescherming

HI144 wordt geleverd met muurbeugel, hangslot en lithiumbatterij. Het USB-dockingstation moet apart worden besteld. HI144-10
wordt geleverd met USB-dockingstation voor programmering en
gegevensoverdracht.

HI148 Waterbestendige temperatuurlogger met muurbevestiging

D
D
D
D
D
D

Met 1 of 2 kanalen, met interne en/of externe sensor
Meetinterval tussen 1 min. en 24 u
8.000 metingen in EEPROM-geheugen
Programmeerbaar hoog en laag alarm
Beveiligingswachtwoord
IP67 bescherming

HI148 wordt geleverd met batterijen, muurbevestiging, USB-kabel,
Windows-software en handleiding.

Specificaties
Bereik
Resolutie

HI144
-30 tot 70,0 °C

0,1 °C
±0,4 °C (-20 tot 60 °C)
Nauwkeurigheid
±0,6 °C (buiten)
Datalogging
tot 8.000 metingen
Loginterval
1 min. tot 24 u
Batterijtype
CR2032 3V lithium (1)
Bescherming
IP65
Afmetingen
60 x 37 x 17 mm

HI148-1

HI148-2

HI148-3

HI148-4

intern:
intern:
extern:
-20,0 tot 60,0 °C
2 x extern:
-20,0 tot 60,0 °C
-40,0 tot 125,0 °C
extern:
-40,0 tot 125,0 °C
-40,0 tot 125,0 °C
0,1°C (-40,0 tot 100,0 °C), 0,2 °C (>100,0 °C)
±0,5 °C (-40,0 tot 0,0 °C/70,0 tot 100,0 °C)
±0,4 °C (0,0 tot 70,0 °C), ±1,0 °C (>100,0 °C)
16.000 metingen
2 x 8000 metingen
1 sec. tot 24 u
2 sec. tot 24 u
1,5 V AAA (3)
IP67 (waterbestendig)
107 x 59 x 17 mm
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pH-meters
Al meer dan 4 decennia behoort Hanna Instruments met trots
tot de wereldleiders op het gebied van ontwikkeling en fabricage
van pH-meetinstrumenten. Vanuit het hoofdkantoor van Hanna
Instruments in Woonsocket USA zijn R&D-teams continu in de weer
om de bestaande technologie te verbeteren.
Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de ultradunne en
gebruiksvriendelijke Edge pH-meter, de draadloze pH elektrode met
Bluetooth technologie en de alom bekende CAL-check functie. Deze
functie meldt de gebruiker van een pH-meter of er tijdens
kalibratie potentiële problemen zijn zoals vervuiling van
de pH-elektrode of kalibratiebuffer en geeft tevens na
kalibratie de algemene conditie van de elektrode weer.
In dit hoofdstuk vind u een overzicht van de meest
recente en gebruiksvriendelijke pH-meters en
elektroden die speciaal ontworpen zijn voor de
voedingsindustrie. Of u nu pH dient te meten in
vlees, sauzen, salades, soep, bier, wijn, frisdrank,
zuivelproducten, etc. Hanna Instruments
heeft de oplossing voor u!
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HI5221-HI5222 Tafelmodel pH-meter met kleurenscherm

D Met elektrodehouder
D Elektrodediagnose
met CAL Check™
D GLP-functie
HI5221 en HI5222 zijn uitgerust
met een glazen pH-elektrode
HI1131B, temperatuursonde
HI7662-T, 12 V adapter,
elektrolyt, elektrodehouder en
handleiding.

Specificaties
pH

HI5222

Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie

mV

ISE

Temperatuurcompensatie
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie

Temperatuur

HI5221
-2,000 tot 20,000 pH
0,001 pH
±0,002 pH
automatisch, tot 5 punten, 8 standaard buffers beschikbaar
(1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45), en 5 naar keuze
automatisch of manueel van -20,0 tot 120,0 °C
±2000 mV
0,1 mV
±0,2 mV
1 x 10-6 tot 9,99 x 1010
0,001
±0,5 % (monovalente ionen), ±1 % (divalente ionen)
automatisch tot 5 punten, 5 standaardoplossingen
beschikbaar voor elke meeteenheid
en 5 standaarden naar keuze
-20,0 tot 120 °C
0,1 °C
±0,2 °C

-

Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Ingangskanalen
2 pH/mV/ISE
1 pH/mV
Manueel loggen
100 lots, 50.000 metingen per lot
Loginterval
Gebruikergedefinieerd, minimum 1 seconde
Auto-eindpunt
Ja
Pc-connectie
Opto-geïsoleerde USB en RS232
Display
240 x 320 dot-matrix kleurenscherm met hulpmodus, grafieken, taalselectie en aangepaste configuratie
Voeding/ afmetingen/gewicht
12 Vdc adapter (incl.)/ 160 x 231 x 94 mm/1200 g
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pH-elektroden voor HI5221-HI5222

FC 098 & FC 099
roestvrijstalen
messen voor vleespenetratie (optie)
Specificaties

FC 230B

Referentie

FC 200B

enkelvoudig, Ag/AgCl enkelvoudig, Ag/AgCl

HI1131B

HI1053B

HI1048B

dubbel, Ag/AgCl

dubbel, Ag/AgCl

dubbel, Ag/AgCl

open

open

keramisch
enkelvoudig
15-20 µl/H

keramisch
drievoudig
40-50 µl/H

open
CPSTM

viscolene

viscolene

KCl 3,5 M

KCl 3,5 M

KCl 3,5M

nee

nee

ja

ja

nee

0,1 bar

0,1 bar

0,1 bar

0,1 bar

0,1 bar

Bereik

0 tot 12 pH

0 tot 12 pH

0 tot 14 pH

0 tot 12 pH

0 tot 13 pH

Werktemperatuur

0 tot 50 °C

0 tot 50 °C

0 tot 100 °C

-5 tot 70 °C

conisch (6 x 10 mm)

conisch (6 x 10 mm)

Junctie
Elektrolyt
Hervulbaar
Max. druk

Uiteinde/vorm

sferisch (dia: 9,5 mm) conisch (12 x 12 mm)

0 tot 80 °C
sferisch (dia: 8 mm)

Temperatuursensor

nee

nee

nee

nee

nee

Behuizing

pvdf

pvdf

glas

glas

glas

Kabel

1m

1m

1m

1m

1m

lab
algemeen gebruik

drinkbaar water, halfvaste producten, lage
geleidbaarheidsoplossingen, emulsies

wijn, most

vlees, harde kazen,
halfvaste producten

Toepassing

zuivel, salades,
dranken, dressings,
halfvaste producten

Kalibratiecertificaat
018/xxx
Certificaatnummer: ..............................................................

OPDRACHTGEVER
Firma: .........................................................................................
Contactpersoon: ...................................................................:
Adres: ........................................................................................:
Vestigingsplaats: .................................................................:
xx/xx/2018
xx/xx/2019
Datum: .......................................................................................
Geldig tot: ...............................................................................

GEBRUIKTE REFERENTIE

TEMPERATUUROPNEMER

Hanna Instruments
Fabrikant: ................................................................................. Fabrikant: ................................................................................
HI
Type: ..........................................................................................Type: ..........................................................................................
-50°C tot + 250°C
- 50,0 tot +199,9C°
Meetbereik: .............................................................................
Meetbereik: ............................................................................
0,1°C
Kalibratie: ................................................................................. Resolutie: ................................................................................

Identificatienummer: .......................................................... Serienummer: .......................................................................
WIJZE VAN ONDERZOEK

Kalibratiecertificaten

De temperatuuropnemer is gekalibreerd door vergelijking met een standaardtemperatuuropnemer op basis van de
ITS-90 bij een omgevingstemperatuur van 21°C (± 1,0 °C). De temperatuuropnemer bevindt zich, samen met de
standaardtemperatuuropnemer, in een vloeistofkalibratiebad. De insteekdiepte van beide opnemers is maximaal.

HERLEIDBAARHEID
De kalibratie is uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter-)nationale standaarden is vastgelegd. Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op NEN-EN ISO/IEC 17025.

ONZEKERHEID
Een opgegeven onzekerheid is gebaseerd op een standaardonzekerheid, vermenigvuldigd met een dekkingsfactor
k=2, welke overeenkomt met een betrouwbaarheidsinterval van ongeveer 95 %. De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA-4/02.

RESULTATEN
HI
Sensor: .......................................................................................

Referentietemperatuur

Temperatuuropnemer

Afwijking

0,0°C

+0,2°C

+0,2°C

+70,0°C

+70,1°C

+0,1°C

CONCLUSIE/OPMERKING
..............................................................................................................................................................................................................
Afwijking is binnen specificatie. Specificatie toestel:+/-0,5°C. Specificatie sonde thermocouple K klasse 1: +/-1,5°C.
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
UITVOERDER
Wim Vandamme,technische dienst
Hanna Instruments bvba
Technische dienst
Winninglaan 8
BE-9140 Temse
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Tel.: +32 (0)3 710 93 40
Fax: +32 (0)3 710 93 59
info@hannainstruments.be
www.hannainstruments.be

Indien gewenst verzorgen wij ook snel en accuraat de jaarlijkse kalibratie
van uw meetinstrumenten. Wij kunnen voor alle digitale thermometers
(ongeacht het type of merk) een certificaat opmaken, geldig voor zowel
HACCP, BRC, IFS en ISO22000.

HI2002 Edge-HI2202 Edge Blu Tafelmodel pH-meter

HI2002 Edge					HI2202 Edge Blu

Specificaties

HI2002 Edge
Bereik

-2,00 tot 16,00 pH, -2,000 tot 16,000 pH

Resolutie
pH

0,01 pH, 0,001 pH

Nauwkeurigheid

±0,01 pH, ±0,002 pH

Kalibratie

automatisch, tot 5 punten met 7 standaardbuffers
(1,68, 4,01 of 3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) en 2 eigen buffers

Temperatuurcompensatie

automatisch, -5,0 tot 100,0 °C (met ingebouwde temperatuursensor)

Bereik
mV

HI2202 Edge Blu

±2000 mV

-

0,1 mV

-

Resolutie
Nauwkeurigheid

±0,2 mV (±999,9 mV), ±1 mV (±2000 mV)

Bereik
Temperatuur Resolutie

0,1 °C

Nauwkeurigheid
Elektrode
Loggen
Aansluitingen

-

-20,0 to 120,0 °C
±0,5 °C
HI11310 digitaal glazen pH-elektrode met 3,5 mm
aansluiting en 1 m kabel

HI11102 HALO™ glazen pH-elektrode, met
Bluetooth® Smart-technologie

manueel (max. 200 metingen), interval (max. 600 metingen, 100 lots)
1 USB-poort voor opslag, 1 micro-USB-poort voor opladen en pc-aansluiting

Omgeving
Voeding/afmetingen/gewicht

HI2002-02 edge®pH wordt geleverd met HI11310
pH-elektrode, standaard met elektrodehouder, muurbevestiging, USB-kabel, 5 Vdc stroomadapter en handleiding.

0 tot 50 °C, RH max. 95 %
5 Vdc adapter (incl.)/202 x 140 x 12 mm/250 g

HI2202 Edge Blu® wordt geleverd met HI11102 pH-elektrode, standaard met elektrodehouder, muurbevestiging,
USB-kabel, 5 Vdc stroomadapter en handleiding.
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Twee USB-poorten

Capacitieve toetsen

Edge® heeft een standaard USBpoort voor het exporteren van
gegevens naar een flash drive.
Daarnaast is er ook een microUSB-poort voor het exporteren
naar uw computer en voor het
opladen van de batterij.

Edge® is voorzien van een
capacitief toetsenbord met een
opvallende, moderne uitstraling. Omdat het toetsenbord een
onderdeel is van het scherm,
kunnen de knoppen nooit
verstopt raken met bv. vuil.

Makkelijk afleesbaar lcd

Duidelijke en volledig
Edge® beschikt over duidelijke
en volledige informatieteksten
onderaan het scherm. Deze
handige berichten begeleiden u
snel en makkelijk door elk proces.

14
cm

Edge® is voorzien van een
lcd-scherm van 14 cm dat vanaf
afstand duidelijk afleesbaar is. De
brede kijkhoek van 150 ° geeft
een overzichtelijk beeld van de
actuele stand van zaken.

Ruimtebesparing
Edge® biedt de mogelijkheid
om 1.000 datalogs te bewaren.
Datalogs bevatten meetwaardes,
GLP-data, datum en tijd.

Met behulp van de wandhouder
(incl.), kan Edge® op een muur
bevestigd worden, waardoor u
ruimte bespaart op uw werkblad.
De houder heeft een ingebouwde aansluiting voor het
opladen van de batterijen.

GLP

3,5 mm aansluiting

Gegevens van de laatste kalibratie worden opgeslagen in de
sensor, inclusief datum, tijd en
buffer/standaarden. Wanneer
een sensor aangesloten is
worden de GLP-gegevens automatisch overgedragen.

Het aansluiten van een elektrode is uiterst eenvoudig. Geen
uitlijning of gebroken pinnen,
gewoon de 3,5 mm stekker
aansluiten. De digitale elektroden worden zelfs automatisch
herkend.

CAL Check™

Elektrodehouder en
standaard

Datalogs

Edge® beschikt over Hanna
Instruments's exclusieve CAL
Check™-technologie om te
waarschuwen als de elektrode
vervuild is of als de buffers
gecontamineerd zijn tijdens de
kalibratie.

De elektrodehouder is voorzien
van een draaibare, verstelbare arm met een ingebouwde
staander om Edge Blu® stevig
op zijn plaats en in de optimale
kijkhoek te houden.

pH-elektrode met Bluetooth® Smart-technologie
Met één druk op de knop wordt een draadloze verbinding gemaakt tussen meter
en elektrode over een afstand van 10 meter!
De Edge Blu wordt geleverd met een professionele pH-elektrode met Bluetooth®
Smart-technologie. Deze is energie-efficiënt, wat de levensduur van de vervangbare batterij in de pH-elektrode maximaliseert.
De drukknop op de pH-elektrode heeft twee functies:
een draadloze verbinding maken met de HI2202 over een afstand van 10 m
de meetwaarden opslaan in het geheugen van de HI2202
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HI2002 Edge Elektrodes

Specificaties
Referentie
Junctie
Elektrolyt
Hervulbaar
Max. druk
Bereik
Werktemperatuur
Uiteinde
Temp.sensor
Behuizing
Kabel
Toepassing

Specificaties
Referentie
Junctie
Elektrolyt
Hervulbaar
Max. druk
Bereik
Werktemperatuur
Uiteinde
Temp.sensor
Behuizing
Kabel
Toepassing

HI11310
dubbel, Ag/AgCl
keramisch,
enkel
15-20 μL/h
KCl 3,5M
ja
0,1 bar
0 tot 14 pH
-5 tot 100 °C
sferisch
(dia: 9.5 mm)
ja
glas
1m

HI11311
dubbel, Ag/AgCl
keramisch,
enkel
15-20 μL/h
KCl 3,5M
ja
0,1 bar
0 tot 14 pH
-5 tot 100 °C
sferisch
(dia: 9.5 mm)
ja
glas
1m

buitenkant (half)
vaste producten

algemeen (met
sensor check)

HI10530
HI14140
FC2320
dubbel, Ag/AgCl
enkel, Ag/AgCl
dubbel, Ag/AgCl
keramisch,
driedubbel
open
open
40-50 μL/h
KCl 3,5M
viscolene
viscolene
ja
nee
nee
0,1 bar
0,1 bar
0,1 bar
0 tot 13 pH
0 tot 12 pH
0 tot 12 pH
-5 tot 100 °C
0 tot 50 °C
0 tot 60 °C
conisch
plat
conisch
(12 x 12 mm)
(12 x 12 mm)
(6 x 10 mm)
ja
ja
ja
glas
glas
PVDF
1m
1m
1m
drinkbaar water,
halfvaste producbuitenkant (half) (half)vaste stoffen,
ten, oplossingen
vaste producten harde kazen, vlees
met lage geleidbaarheid, emulsies

HI11102
dubbel, Ag/AgCl
ceramisch
gel
nee
0,1 bar
0,00-12,00 pH
-5,0 tot 80,0 °C
sferisch
ja
glas
-

HI11312
dubbel, Ag/AgCl
ceramisch
3,5M KCl
ja
0,1 bar
0,00-14,00 pH
-5,0 tot 80,0 °C
sferisch
ja
glas
-

FC2142
dubbel, Ag/AgCl
cloth
gel
nee
0,1 bar
0,00-13,00 pH
0,0 tot 80,0 °C
sferisch
ja
titanium
-

HI14142
dubbel, Ag/AgCl
open
viscolene
nee
0,1 bar
0,00-12,00 pH
0,0 tot 50,0 °C
plat
ja
glas
-

algemeen

algemeen

bier, mout, wort

buitenkant (half)vaste
producten

FC2020
dubbel, Ag/AgCl
open
viscolene
nee
0,1 bar
0 tot 12 pH
0 tot 60 °C
conisch
(6 x 10 mm)
ja
PVDF
1m
zuivel, salades,
dranken, dressings, halfvaste
producten

FC2022
dubbel, Ag/AgCl
open
viscolene
nee
0,1 bar
0,00-12,00 pH
0,0 tot 60,0 °C
conisch
ja
PVDF
zuivel, salades,
dranken, dressings,
halfvaste producten

19

HI98161-HI98163 Draagbare pH-meters met geheugen en GLP

Een van de meest voorkomende
metingen bij levensmiddelen is pH of
zuurtegraad. Deze beïnvloedt vele
eigenschappen, zoals smaak, fermentatie, textuur, uiterlijk en stabiliteit bij
opslag.
Voedingsmiddelen kunnen een aantal
uitdagingen bij het meten van pH
bieden. Ze kunnen vast, halfvast of
als een brij met een hoog gehalte
aan vaste stoffen zijn. Alle drie deze
soorten monsters zullen het gevoelige
glazen membraanoppervlak beïnvloeden en/of de junctie verstoppen.
Deze Instrumenten van Hanna Instruments zijn robuust en draagbaar en
bezitten de prestaties en kenmerken
van een benchtop. Elk model wordt
geleverd met een applicatiespecifieke
elektrode en reinigingsoplossingen.
Deze waterdichte meter voldoet aan
IP67-normen en is eenvoudig met één
hand te bedienen.

Verlicht grafisch lcd
Deze instrumenten zijn voorzien van
een verlicht scherm met helpfunctie.
De grafische weergave maakt het
gebruik van virtuele toetsen mogelijk.

Kalibratie-timeout

Waterbestendig

Waarschuwt wanneer gekalibreerd
dient te worden.

Deze instrumenten hebben een IP67
waterdichte behuizing en zijn zo'n 30
minuten bestand tegen onderdompeling in water tot een diepte van 1 m.

pH-kalibratie

Snelkoppeling
Elk instrument is voorzien van een
applicatiespecifieke pH/temperatuur-
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elektrode met een DIN-snelkoppeling
voor het eenvoudig bevestigen en
loskoppelen van de elektrode.

U kunt kiezen uit zeven standaard
pH-buffers en vijf eigen waarden
voor kalibratie tot vijf punten en het
bereiken van hogeprecisiemetingen
met 0,001 pH resolutie en een nauwkeurigheid van ± 0,002. Er kan ook een

“buiten kalibratiebereik”-waarschuwing worden ingesteld.

GLP

Intuïtieve toetsen

Uitgebreide GLP-functies zijn direct
toegankelijk door het indrukken van de
GLP-toets. Kalibratiegegevens, inclusief datum, tijd en waarden worden
opgeslagen.

Er zijn speciale toetsen voor belangrijke en vaakgebruikte functies. Deze
meters hebben ook twee virtuele
toetsen die u door de instellingen
loodsen. De interface is intuïtief,
ongeacht het expertiseniveau van de
gebruiker.

CAL Check™
Hanna CAL Check™ bewaart de
geschiedenis van eerdere kalibraties en bewaakt de pH-elektrode
en buffers tijdens verdere kalibratie
op tekenen van grote verschillen
door een vervuilde of beschadigde
elektrode of verontreinigde buffers.
Tijdens de kalibratie wordt u gewaarschuwd voor problemen. Na de
kalibratie wordt de algehele conditie
van de elektrode weergegeven als een
percentage.

Datalogs
De logfunctie maakt het mogelijk om
maximaal 200 metingen op te slaan,
die later via USB kunnen worden overgebracht naar een pc.

Auto-hold
Door tijdens het meten op AutoEnd
te drukken wordt de eerste stabiele
meetwaarde weergegeven in het
display.

Speciale help-toets
Contextuele hulp is altijd beschikbaar met de HELP-toets. Duidelijke
informatie en gidsfuncties zijn er om u
gemakkelijk en snel door instellingen
en kalibratie te gidsen.

Specificaties

HI98161
Bereik
Resolutie

pH

0,001 pH

Nauwkeurigheid
Kalibratie

±0,002 pH
tot 5 punten, 7 standaard buffers (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) en 5 eigen buffers

Temperatuurcompensatie

automatisch of manueel van -20,0 tot 120,0 °C

Bereik
mV

±2000 mV

Resolutie

0,1 mV

Nauwkeurigheid

±0,2 mV

Bereik

-20,0 tot 120,0 °C

Temperatuur Resolutie

0,1°C

Nauwkeurigheid
Elektrode

±0,4°C (zonder fout elektrode)
FC2023 PVDF

Loggen
Pc-connectie
Batterij

HI98163
-2,000 tot 20,000 pH

FC2323 PVDF met FC099 roestvrijstalen mes

manueel, tot 200 metingen (100 pH, 100 mV)
opto-geïsoleerde USB-connectie met HI92000 software en micro-USB-kabel
1,5 V AA (4)/automatische uitschakeling instelbaar: 5, 10, 30, 60 min., uit

Omgeving
Afmetingen/gewicht

HI98161 wordt geleverd met FC2023 pH-elektrode, pH
4,01 en 7,01 bufferoplossing (230 ml), software, USBkabel, handleiding, batterijen en robuuste draagkoffer.

0 tot 50°C, RH 100 %
185 x 93 x 35,2 mm/400 g

HI98163 wordt geleverd met FC2323 pH-elektrode en
FC099 mes, pH 4,01 en pH 7,01 bufferoplossing (230 ml),
software, USB-kabel, handleiding, batterijen en robuuste
draagkoffer.
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FC098 & FC099
roestvrijstalen
messen voor
vleespenetratie
(optie)

Specificaties
Referentie
Junctie
Elektrolyt
Hervulbaar
Max. druk
Bereik
Werktemperatuur
Uiteinde
Temperatuursensor
Behuizing
Kabel
Toepassing

FC2023
enkelvoudig, Ag/AgCl
open
viscolene
nee
0,1 bar
0 tot 12 pH
0 tot 50 °C
conisch (dia 6 x 10 mm)
ja
PVDF
coaxiaal, 1 m
zuivel, salades, dranken, dressing,
halfvaste producten

FC2323
enkelvoudig, Ag/AgCl
open
viscolene
nee
0,1 bar
0 tot 12 pH
0 tot 50 °C
conisch (dia 6 x 10 mm)
ja
PVDF
coaxiaal, 1 m
vlees, harde kazen, (half)vaste
producten

De ideale pH-elektrode voor de
voedingsindustrie!
De conische glazen tip is (eventueel in combinatie
met het roestvrijstalen mes) ideaal voor penetratie in
voedingswaren en daarnaast eenvoudig te reinigen.
De elektrode is is gevuld met viscolene en heeft een
open junctie, hetgeen een zeer snelle en stabiele
pH-meting tot gevolg heeft!
De PVDF behuizing is ‘Food Grade’ en maakt de elektrode
zeer robuust en resistent tegen de meeste chemicaliën,
oplosmiddelen en schimmels.
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HI99161 Draagbare pH-meter voor HACCP-toepassingen

D
D
D
D

pH-elektrode met conische tip
Waterbestendig (IP67)
Elektrode eenvoudig te reinigen
Ontworpen voor zuivel, salades, dranken, dressings, halfvaste
producten

HI99161 is uitgerust met pH-elektrode, batterijen, handleiding en
draagkoffer.

HI99163 Draagbare HACCP pH-meter met roestvrij stalen mes

D Steekelektrode met roestvrij stalen mes
D Waterbestendig (IP67)
D Ontworpen voor vlees, karkassen, harde kazen, (half)vaste
producten
HI99163 is uitgerust met pH-elektrode, roestvrijstalen mes FC099,
batterijen, handleiding en draagkoffer.

Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid

HI99161

HI99163
-2,00 tot 16,00 pH/-5,0 tot 105,0 °C

0,01 pH/ 0,1 °C
±0,02 pH, 0,5 °C (tot 60 °C), ±1 °C (buiten)
pH: ±0,02 pH, temp.: ±0,1 °C, ±1 °C (buiten)

Temperatuurcompensatie
Kalibratie
Elektrode
Batterij
Omgeving
Afmetingen/gewicht

automatisch
automatisch, 1 of 2 punten met 2 sets gememoriseerde buffers (4,01, 7,01, 10,01)
FC2023 met temperatuursensor,
Quick DIN-connectie, 1 m kabel

FC2323, met temperatuursensor,
Quick DIN-connectie, 1 m kabel
1,5 V AAA (3 stuks)

0 tot 50 °C, RH max. 100 %
152 x 58 x 30 mm/205 g
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HI99151 Draagbare pH-meter voor bieranalyse
D
D
D
D
D

Elektrode met titanium behuizing
Specifiek ontworpen voor analyse in brouwprocessen
Compacte waterdichte behuizing (IP 67)
Automatische kalibratie op 1 of 2 punten
Simultane aflezing van pH en temperatuur

HI99151 wordt geleverd met pH/temperatuurelektrode, batterijen, handleiding en draagkoffer.

HI99111 Draagbare pH-meter voor wijn
D
D
D
D

Elektrode met CPS-technologie om verstoppingen te minimaliseren
Compacte waterdichte behuizing (IP 67)
Automatische kalibratie op 1 of 2 punten
Simultane aflezing van pH en temperatuur

HI99111 wordt geleverd met pH/temperatuurelektrode, batterijen, handleiding en draagkoffer.

HI99192 Draagbare pH-meter voor drinkwater
D Specifiek ontworpen voor drinkwater en water met lage geleidbaarheid (demi-, RO-water ...)
D Compacte waterdichte behuizing (IP 67)
D Automatische kalibratie op 1 of 2 punten
HI99192 wordt geleverd met pH/temperatuurelektrode, flesje 3,5M KClelektrolytoplossing (HI7082), batterijen,handleiding en draagkoffer.

Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Temperatuurcompensatie
Kalibratie
Elektrode
Batterij
Omgeving
Afmetingen/gewicht
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HI99151

HI9911
HI99192
-2,00 tot 16,00 pH/-5,0 tot 105,0 °C
0,01 pH/ 0,1 °C
±0,02 pH/ ±0,5 °C (tot 60 °C), ±1,0 °C (buiten)
automatisch
automatisch, 1 of 2 punten met 2 sets buffers (4,01/7,01/10,0)
FC2143 voorversterkt met tempera- FC10483 voorversterkt met tempera- FC2153 met temperatuursensor,
tuursensor, Quick DIN, 1 m kabel
tuursensor, Quick DIN, 1 m kabel
Quick DIN, 1 m kabel
1,5 V AAA (3)
0 tot 50 °C, RH max, 100 %
152 x 58 x 30 mm/205 g

Toebehoren
Oplossingen

Magneetroerders

Kalibratieoplossingen pH
HI70004P
HI70006P
HI70007P
HI70009P
HI70010P
HI7001M
HI7004M
HI7006M
HI7007M
HI7009M
HI7010M
HI7001L
HI7004L
HI7006L
HI7007L
HI7009L
HI7010L
HI7004/1L
HI7006/1L
HI7007/1L
HI7009/1L
HI7010/1L

pH 4,01, 25 zakjes 20 ml
pH 6,86, 25 zakjes 20 ml
pH 7,01, 25 zakjes 20 ml
pH 9,18, 25 zakjes 20 ml
pH 10,01, 25 zakjes 20 ml
pH 1,68, fles 230 ml
pH 4,01, fles 230 ml
pH 6,86, fles 230 ml
pH 7,01, fles 230 ml
pH 9,18, fles 230 ml
pH 10,01, fles 230 ml
pH 1,68, fles 500 ml
pH 4,01, fles 500 ml
pH 6,86, fles 500 ml
pH 7,01, fles 500 ml
pH 9,18, fles 500 ml
pH 10,01, fles 500 ml
pH 4,01, fles 1 l
pH 6,86, fles 1 l
pH 7,01, fles 1 l
pH 9,18, fles 1 l
pH 10,01, fles 1 l

Kalibratieoplossingen pH met certificaat
HI7004L/C
HI7006L/C
HI7007L/C
HI7009L/C
HI7010L/C

pH 4,01, fles 500 ml
pH 6,86, fles 500 ml
pH 7,01, fles 500 ml
pH 9,18, fles 500 ml
pH 10,01, fles 500 ml

HI181 Compacte mini-magneetroerder
D
D
D
D

Instelbare snelheid
Verstelbare elektrodearm
Speedsafe ™-mechanisme
Duurzame behuizing

HI181 wordt geleverd met elektrodehouder, micro-roerstaaf en handleiding.
Specificaties

HI181-2

Max. capaciteit
Min. snelheid
Max. snelheid
Materiaal
Omgeving
Afmetingen
Gewicht

1 liter
100 rpm
1000 rpm
ABS plastic
0 tot 50°C, RH max. 95 %
137 mm (dia) x 51 mm (h)
640 g

Bewaaroplossingen voor elektroden
HI70300M
HI70300L

fles van 230 ml
fles van 500 ml

Reinigingsoplossingen voor elektroden
HI7061M
HI7073M
HI7074M
HI7077M
HI7061L
HI7073L
HI7074L
HI7077L

algemeen gebruik, fles 230 ml
voor proteïnen, fles 230 ml
voor anorganische producten, fles 230 ml
voor olie en vet, fles 250 ml
algemeen gebruik, fles 500 ml
voor proteïnen, fles 500 ml
voor anorganische producten, fles 500 ml
voor olie en vet, fles 500 ml

HI190M-2 Standaard magneetroerder

Beschermhoezen

D Instelbare snelheid
D Speedsafe ™-mechanisme
D ABS behuizing

Schokbestendige rubberen hoes

HI190M-2 wordt geleverd met micro-roerstaaf en handleiding.

HI710035
HI710034
HI710029
HI710028

voor HI9816x, blauw
voor HI9816x, oranje
voor HI991xx, blauw
voor HI991xx, oranje

Desinfectie
Azowipes

desinfectiedoekjes voor HACCP (100 stuks)

Specificaties
Max. capaciteit
Min. snelheid
Max. snelheid
Materiaal
Omgeving
Afmetingen
Gewicht

HI190M-2
1 liter
100 rpm
1000 rpm
ABS plastic
0 tot 50°C, RH max. 95 %
120 x 120 x 45 mm
640 g
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Refractometers
Om tegemoet te komen aan de eisen van de voedingsindustrie
produceert en levert Hanna Instruments digitale refractometers
voor de analyse van suiker (sucrose, glucose, fructose,
geïnverteerde suikers) en zout.
Deze digitale meters zijn zeer gebruiksvriendelijk en elimineren de
onzekerheid die gepaard gaat met mechanische refractometers:
slechts een paar druppels van uw monster zijn voldoende om binnen
enkele seconde de brekingsindex objectief te bepalen.

De refractometers van Hanna Instruments gebruiken bovendien
internationaal erkende referenties voor eenheidsomzetting en
temperatuurcompensatie.
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HI96800 Digitale refractometer voor brekingsindex en % Brix

D
D
D
D

Gebruiksvriendelijk, snel en accuraat
Automatische temperatuurcompensatie
Benodigd monstervolume: 2 druppels
Ontworpen voor fruit, energiedranken, puddings, sojamelk,
sappen, confituur, honing, soepen, gelei ...

HI96800 wordt geleverd met 9 V batterij en handleiding.

HI96801–HI96804 Digitale refractometers voor suikeranalyse

D Eenvoudig, snel en nauwkeurig
D Automatische temperatuurcompensatie
D Geschikt voor bepaling van sucrose (HI96801), fructose
(HI96802), glucose (HI96803) of geïnverteerde suikers (HI96804)
HI96801, HI96802, HI96803 en HI96804 worden geleverd met een
9 V batterij en handleiding.

Specificaties

HI96800
Bereik

Suikergehalte

0 tot 85 %

±0,1 % Brix

±0,1

Nauwkeurigheid

±0,2 % Brix

±0,2 %

Resolutie
Nauwkeurigheid
Bereik

Temperatuur

HI96802/HI96803/HI96804

Resolutie
Bereik

Brekingsindex

HI96801
0 tot 85 % Brix

1,3300 tot 1,5080 nD
1,3330 tot 1,5040 nD₂₀

-

-

0,0001 nD, 0,0001 nD₂₀

-

-

±0,0005 nD, ±0,0005 nD₂₀

-

-

0 tot 80 °C

Resolutie

±0,1 °C

Nauwkeurigheid

±0,3 °C

Temperatuurcompensatie
Meettijd
Omgeving
Batterij
Afmetingen/gewicht

automatisch tussen 10 en 40 °C
ongeveer 1,5 seconden
IP65
9V
192 x 102 x 67 mm/420 g
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HI96821 Digitale refractometer voor natriumchloride

D
D
D
D

Gebruiksvriendelijk, snel en accuraat
Benodigd monstervolume: 2 druppels
Monstercel uit roestvrij staal
Geschikt voor de bepaling van NaCl (zout) in waterachtige
oplossingen (pekels, soep ...)

HI96821 wordt geleverd met een 9 V batterij en handleiding.

HI96841 Digitale refractometer voor wort

D
D
D
D

Eenvoudig, snel en nauwkeurig
Automatische temperatuurcompensatie
Eenvoudige kalibratie
Ontworpen voor het bepalen van het suikergehalte in wort

HI96841 wordt geleverd met 9 V batterij en handleiding.

Specificaties

HI96821
Bereik

Zoutgehalte

Resolutie
Nauwkeurigheid

Plato wort

-

Bereik

-

0,1 °Plato

Nauwkeurigheid

-

± 0,2 °Plato

Resolutie
Nauwkeurigheid

Temperatuurcompensatie
Meettijd
Omgeving
Batterij
Afmetingen/gewicht
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0 tot 28 g/100 g, 0 tot 34 g/100 ml, rel. dichtheid
1,000 tot 1,216 g/100 ml, ° Baumé 0 tot 26 g/100ml
0,1 g/100 g, 0,1 g/100 ml, rel. dichtheid 0,001
g/100 ml, ° Baumé 0,1 g/100ml
±0,2 g/100 g, ±0,2 g/100 ml, rel. dichtheid
±0,002 g/100 ml, ° Baumé ±0,2 g/100ml

Resolutie
Bereik

Temperatuur

HI96841

0 tot 30 °Plato

0 tot 80 °C
0,1 °C
± 0,3 °C
automatisch tussen 10 en 40 °C
ca. 1,5 seconden
IP65
9V
192 x 102 x 67 mm/420 g

Wij ontwerpen,
produceren, leveren
en ondersteunen
al onze producten
Hanna Instruments garandeert u kwalitatief hoogstaande
producten en een uitstekende service en technische
ondersteuning.
Voor ons volledige assortiment: vraag naar de catalogus of
bezoek onze website.

Titratiesystemen
In de voedingsindustrie wordt het steeds belangrijker om
de smaak, samenstelling, kwaliteit en/of houdbaarheid
van levensmiddelen te bewaken, op te volgen en in kaart
te brengen. Dit maakt dat niet alleen meetapparatuur
voor pH en temperatuur noodzakelijk zijn, maar dat ook
een automatische titrator nagenoeg onmisbaar wordt
binnen een voedingsbedrijf. Een titrator kan immers
gebruikt worden voor talrijke toepassingen, zoals
bijvoorbeeld de bepaling van aciditeit of het
gehalte aan zout, vitamine C, vrije vetzuren en/of
water in levensmiddelen.
Bijkomende voordelen van een
automatische titrator, eventueel in
combinatie met een automatische
monsterwisselaar (autosampler), zijn
de gebruiksvriendelijkheid en de snelle
en betrouwbare resultaten die worden
verkregen.
In dit hoofdstuk vind u een overzicht
van de automatische titratiesystemen
en toebehoren die speciaal door Hanna
Instruments ontworpen zijn voor de
voedingsindustrie. Door deze producten
zelf te ontwikkelen en te produceren zijn wij
in staat maatwerk te leveren in de breedste
zin van het woord. Laat u verrassen door
onze mogelijkheden en ga vol vertrouwen de
toekomst tegemoet met Hanna Instruments!
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HI931C-HI932C Veelzijdige automatische titrator

Zorgvuldig ontworpen. Van binnen en van buiten.
Deze nieuwe generatie titrator heeft
een 50% kleinere voetafdruk voor een
maximaal gebruik van uw labruimte.
De afgedichte behuizing is nauwkeurig
geconstrueerd om aan vuil en stof te
weerstaan en een scherm met hoog
contrast toont u alles wat u tijdens het
testen moet weten.
Met een schuine elektrodehouder
en verwijderbare roerder zijn kleinere volumetitraties nu vlotter uit te
voeren. Niet alleen kan uw titrator
meer elektroden en tubes vasthouden,
het is nu ook makkelijker dan ooit
om uw elektrodehouder te herpositioneren met een nieuw ontworpen
ontkoppelknop en draaiende schijf.
Onze ongeëvenaarde 40.000-staps
doseerpomp is in staat om extreem
kleine hoeveelheden titrant te
doseren, zodat u een zeer precies
eindpunt voor een grotere consistentie bereikt. Voeg een tweede
analoog bord, buret of peristaltische
pomp toe voor meer vermogen en
meer veelzijdigheid.

Clip Lock ™

Nieuwe generatie

Ons verwisselbare Clip Lock ™
buret-systeem helpt u gemakkelijk te
scheiden en te schakelen tussen uw
reagentia, zodat u zich geen zorgen
hoeft te maken over kruisbesmetting.

Ontworpen volgens de nieuwste
technologische ontwikkelingen, zijn de
HI931 en de HI932 ideaal voor routinematige analyse met gemak, flexibiliteit
en betrouwbaarheid. Bedoeld om de
oudere generatie HI902-titrators
te vervangen, maken ze indruk met
hun nieuwe, tweemaal zo compacte
ontwerp en geavanceerde ergonomie.

Een dynamisch doseringsalgoritme maakt tijdige en nauwkeurige
titreringsresultaten mogelijk door
grotere doses te bieden bij het begin
van een titratie en kleinere, nauwkeurigere doses bij het titratie-eindpunt.

Een nieuwe standaard voor
titraties
De HI931 en HI932 titratoren leveren
ongelooflijke resultaten en snelheid voor verhoogde productiviteit.
Titreer voor een verscheidenheid aan
metingen, waaronder zuren, basen,
redox en selectieve ionen. Zonder
extra programmeerupgrades te kopen,
kunt u direct beginnen met meten.

Geperfectioneerd
D Compact ontwerp: meer
dan 50 % minder ruimte
D Geoptimaliseerd glijsysteem
met elektrode/roerders
D Activering van de schuif
van de elektrodehouderarm en de roerder met
behulp van een drukknop
D Geoptimaliseerd modulair ontwerp voor
monsters onder 50 ml
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Specificaties
Bereik
Resolutie
pH
Nauwkeurigheid (bij 25°C)
pH-kalibratie
Bereik
Resolutie
mV
Nauwkeurigheid (bij 25°C)
mV-kalibratie
Bereik
Resolutie
ISE
Nauwkeurigheid (bij 25°C)
ISE-kalibratie
Bereik
Temperatuur Resolutie
Nauwkeurigheid (bij 25°C)
Ingangskanalen
Doseerpompcapaciteit
Buret incl.
Buretvolume
Buretresolutie
Schermresolutie
Nauwkeurigheid dosering
Scherm
GLP-conformiteit
Gekoppelde methoden
Herdosering
Compatibel met Autosampler
Voeding

HI931
HI932C1
HI932C2
-2,0 tot 20,0 pH , -2,00 tot 20,00 pH , -2,000 tot 20,000 pH
0,1 , 0,01 , 0,001 pH
±0,001 pH
tot 5 punten, 8 standaard en 5 eigen buffers
-2000,0 tot 2000,0 mV
0,1 mV
±0,1 mV
offset enkel punt
1•10-6 tot 9,99•1010
1 , 0,1 , 0,01
±0,5 % monovalent, ±1 % divalent
tot 5 punten, 7 standaard oplossingen and 5 eigen standaarden
-5,0 tot 105,0 °C
0,1 °C
±0,1 °C (uitgezonderd fout sonde)
1
1
2
2
1 (25 ml)
5, 10, 25 et 50 ml
1/40000
0,001 ml
±0,1 % van volledig buretvolume
320 x 240 pixel achtergrondverlicht kleuren-lcd
Instrumentatiegegevens opslag en printmogelijkheden
nee
ja
nee
ja
nee
ja
100-240 VAC

HI922 Autosampler voor HI931-HI932 titratoren

D Automatisering tot 18 monsters
D Ondersteunt 3 peristaltische
pompen en 1 membraanpomp
voor toevoeging van vloeistoffen
(reagentia, demi-water) of
verwijdering van afval
D Ingebouwde magneetroerder of
optionele propellerroerder
D Afzonderlijke controle-unit voor
manuele bediening
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HI931-HI932 Toepassingen in de voedingsindustrie

Aciditeit
van zuivelproducten, sauzen en
andere levensmiddelen

Zoutgehalte
in sauzen, pekels, vlees ...

Vitamine C
in fruit, groenten, drank ...

Vrije vetzuren (FFA)
in plantaardige olie (olijfolie,
zonnebloemolie ...)

Sulfiet
in wijn, gedroogd fruit ...

Reducerende suikers
in honing, wijn ...
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HI933 Volumetrische Karl Fischer-titrator

D
D
D
D

Waterbepaling: 0,01 tot 100 %
Vloeibare of vaste monsters
Tot 100 methoden
Tot 100 rapporten

HI933 wordt compleet geleverd met elektrode, doseerpomp, buret,
alle benodigdheden voor het aansluiten van flessen (titrant, oplosmiddel en afval) , USB-kabel en handleiding.

HI934 Coulometrische Karl Fischer-titrator

D Waterbepaling: 1 ppm tot 5 %
D Met of zonder diafragma
D Intuïtieve menu's
HI934D-02 wordt geleverd met diafragma, HI934-02 zonder
diafragma. Beide modellen worden geleverd met: elektrode,
doseerpomp, reactievat, -houder en –afsluitdeksel met aansluitingen, alle benodigdheden voor het aansluiten van (titrant-,
oplosmiddel- en afval) flessen incl. patronen met droogmiddel, Karl
Fischer-elektrode, USB-kabel, software en handleiding.
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HI933-HI934 Toepassingen in de voedingsindustrie

Watergehalte
van eetbare oliën en vetten (boter,
margarine, olijfolie, zonnebloemolie ...)

Watergehalte
van gedroogde producten (kruiden,
bloem, babyvoeding, poedersoep ...)

Watergehalte
van dranken (fruitsap, wijn, gin ...)

Watergehalte
van zuivelproducten (kaas, melk,
yoghurt, mayonaise ...)

Watergehalte
van dierenvoeding (honden- en
kattenbrokken, koekjes ...)

Watergehalte
van bakkerijproducten (brood, cake,
koekjes ...)
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Afvalwater
Voedingsbedrijven lozen hun afvalwater ofwel in het
oppervlaktewater ofwel in een openbare riolering. In veel
gevallen behandelen bedrijven hun afvalwater eerst in
een eigen waterzuiveringsinstallatie, omdat ze aan steeds
meer en strengere lozingsnormen moeten voldoen.
De volgende spreuk is in dit geval zeker van toepassing
‘meten is weten’!
Hanna Instruments heeft specifieke meetapparatuur
ontwikkeld voor de controle van uw waterzuivering en
de controle van uw effluent. In deze speciale bijlage kunt
u meer informatie terugvinden over analyseapparatuur
voor COD, totaal stikstof, totaal fosfor, nitraat, ammoniak,
fosfaat, pH, geleidbaarheid, opgelost zuurstof,
troebelheid …
Neem contact op met Hanna Instruments en onze
adviseurs helpen u graag in uw zoektocht naar de juiste
meetapparatuur.
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HI83399 Fotometer voor analyses van afval/proceswater

De HI83399 is een compacte, multiparameter fotometer voor het meten
van de belangrijkste parameters van
de kwaliteit van water en afvalwater.
Deze meter beschikt over 83 verschillende voorgeprogrammeerde
methoden en meet de 40 belangrijkste parameters voor waterkwaliteit.
De HI83399 biedt ook een absorptiemeetmodus voor prestatieverificatie
en voor gebruikers die graag hun eigen
concentratie-versus-absorptiecurves
ontwikkelen.
De gebruiksvriendelijke glazen
cuvetten met een diameter van 25 mm
garanderen een nauwkeurig resultaat.
De HI83399 is uitgerust met een extra
16 mm adapter die wordt gebruikt in
combinatie met de cuvetten voor COD,
totaal N en totaal P.
Een digitale pH-elektrode kan optioneel aangesloten worden op de
HI83399. Twee USB-uitgangen
garanderen een snelle overdracht van
de verzamelde gegevens naar USB
stick of PC.
HI83399-02 (230 V) wordt geleverd
met cuvetten (4 stuks), reinigingsdoekje voor cuvetten, USB naar
micro-USB-kabel, stroomadapter en
handleiding.

De HI839800-02 thermoreactor is
voorzien van een ingebouwde timer
en voorgeprogrammeerde temperaturen. Dit digestieblok is noodzakelijk
voor analyses van COD, totaal N en
totaal P. Cuvettentesten (conform
EPA & ISO) zijn beschikbaar voor COD,
totaal N en totaal P.
Specificaties
Meetkanalen

D Meet 83 parameters, incl. COD,
totaal N en totaal P
D Geavanceerd optisch systeem
D Intern geheugen en USB-uitgang
D Controleer de werking met CAL
Check™ en optionele validatiecuvetten
D Fotometer én pH-meter (pH-elektrode optioneel)

HI83399
5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodekanaal (pH)
Bereik
0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie
0,001 Abs
Nauwkeurigheid
±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron
lichtemitterende diode
Absorbantie
Breedte bandpass-filter
8 nm
Nauwkeurigheid golflengtefilter ± 1,0 nm
Lichtdetectie
silicone fotocel
Cuvettype
rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes
128 max.
Bereik
-2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie
0,01 pH (0,01 mV)
pH
Temperatuurautomatisch, -5,0 tot 100,0 °C
compensatie
Bereik
-20 tot 120 °C
Temperatuur
Resolutie
0,1 °C
pH-elektrode
digitaal (niet meegeleverd)
1.000 metingen (meter en elektrode), optioneel met gebruikersnaam
Loggen
en monster-ID
Connecties
USB-A voor flashdrive, micro-USB-B voor voeding en computer
Voeding
5 VDC USB 2.0 stroomadapter (meegeleverd)
Omgeving
0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condenserend
Afmetingen/gewicht 206 x 177 x 97 mm/1,0 kg
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HI801 Iris Spectrofotometer

Split beam-optiek, eigen methoden en oplaadbare batterij
De Iris draagbare spectrofotometer
maakt metingen in het spectrum van
alle golflengten zichtbaar licht mogelijk. Deze compacte meter bevat een
aantal functies die zorgen voor zowel
fantastische prestaties als uitzonderlijke bruikbaarheid.
De meter heeft een spectrumbereik
van 340 nm tot 900 nm, waardoor
een ruime keuze aan analytische
methoden mogelijk is.
D Geavanceerd optisch systeem
met gescheiden lichtstraal
D Oplaadbare Li-ion batterij
D Aanpasbare methoden
D Stap-voor-stap-methodes
D Tiptoetsen
D Intuïtief menu
D Universele cuvethouder

Stap-voor-stap-methodes
De HI801 begeleidt u stap voor
stap door het maken van uw eigen
aangepaste methode. De gebruikersinterface helpt u om uw methode te
benoemen, de weglengte te bepalen,
reactietimers te creëren en de
methode te kalibreren. U heeft altijd
de meest gebruikte methode bij de
hand, wanneer deze als favoriet wordt
aangemerkt.
90 algemeen gebruikte methoden
voor chemische analyse zijn voorgeprogrammeerd. Programmeer maxi-
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maal 100 persoonlijke methoden met
maximaal tien kalibratiepunten, vijf
verschillende golflengten (die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt) en vijf
reactietimers.

Loggen en overdracht
Bewaar tot 14.000 metingen. Gegevens kunnen worden overgedragen als
csv- of pdf-bestand.

Vervangbare halogeenlamp
Om te kunnen meten in een grote
verscheidenheid aan golflengten is
een breedband lichtbron nodig. In de
Iris spectrofotometer wordt dit bereikt
door een wolfraam-halogeenlamp.
De uitlijning van de verlichtingsarmatuur garandeert dat de gloeilamp in
dezelfde positie staat, elke keer als
deze wordt vervangen.

Op batterijen
De oplaadbare lithium-ion batterij
van de HI801 gaat ongeveer 3000
metingen mee, voordat deze leeg is.

Specificaties
Bereik
Nauwkeurigheid
Methode
Golflengteresolutie
Strooilicht
Lichtbron
Kalibratie

HI801 iris
0,000–3,000 Abs/340-900 nm
5 mAbs bij 0,0–0,5 Abs, 1 % bij 0,50–3,0 Abs/±1,5 nm
transmittantie (%), absorptie en concentratie
1 nm
<0,1 % T bij 340 nm met NaNO₂
wolfraam halogeenlamp
intern, automatisch bij opstarten, visuele feedback
automatisch: gebaseerd op gekozen programma
Keuze golflengte
manueel: in alle modes behalve opgeslagen programma’s (fabrieksmethoden)
Connecties
1 x USB type A, 1 x USB type B (pc)
1–cm vierkant, 1x5–cm rechthoekig, 16–mm rond, 22–mm rond, 13–
Monstercel
mm rond (vial)
Voeding
15 VDC oplader, 10,8 VDC Li-Ion oplaadbare batterij
Afmetingen/gewicht 155 x 205 x 322 mm/3 kg

HI Reagentia voor fotometers
Parameter
Ahornsiroop
Alkaliniteit 1
Alkaliniteit zeewater
Aluminium
Ammonia HR 1 2
Ammonia HR 1
Ammonia LR 1 2
Ammonia LR 1
Ammonia MR 1
Broom
Calcium
Calcium
Calcium zeewater
Chloor totaal HR
Chloor totaal LR
Chloor totaal LR (vloeibaar)
Chloor totaal UHR
Chloor totaal ULR
Chloor vrij HR
Chloor vrij LR (poeder)
Chloor vrij ULR
Chloordioxide snelle methode
Chloride
Chroom (VI) HR
Chroom (VI) LR
Chroom VI/totaal
COD HR 2
COD LR 2
COD LR Hg vrij 2
COD LR ISO 2
COD MR 2
COD MR Hg vrij 2
COD MR ISO 2
COD UHR 2

Bereik

Nauwk.

Methode

0,0-100,0%T

±3%@75 %T

directe meting

0-500 mg/l
(ppm) CaCO₃
0-300 mg/l
(ppm) CaCO₃
0,00-1,00 mg/l
(ppm) Al3+
0,0-100,0 mg/l
(ppm) NH₄+
0,0-100,0 mg/l
(ppm) NH₄+
0,00-3,00 mg/l
(ppm) NH₃-N
0,00-3,00 mg/l
(ppm) NH₃-N
0,00-10,00 mg/l
(ppm) NH₃-N
0,00-8,00 mg/l
(ppm)
0-400 mg/l
(ppm) Ca²+
0-400 mg/l
(ppm) Ca²+
200-600 mg/l
(ppm) Ca²+
0,00-10,00 ppm
Cl₂
0-5,0 mg/l
(ppm) Cl₂

±5 ppm
±5% meetw.
±5 ppm
±5% meetw.
±0,02 ppm
±4% meetw.
±1 ppm
±5% meetw.
±1 ppm
±5% meetw.
±0,04 ppm
±4% meetw.
±0,04 ppm
±4% meetw.
±0,05 mg/l
±5% meetw.
±0,08 mg/l
±3% meetw.
±10 ppm
±5% meetw.
±10 ppm
±5% meetw.
±5% meetw.

±0,03 ppm
±3% meetw.
±0,03 ppm
±3% meetw.
±0,03 ppm
0,00-5,00 ppm Cl₂
±3% meetw.
0-500 mg/l
±3 ppm
(ppm) Cl2
±3% meetw.
0-0,5 mg/l
±0,020 ppm
(ppm) Cl₂
±6% meetw.
0,00-10,00 ppm
±0,03 ppm
Cl₂
±3% meetw.
±0,03 ppm
0,00-5,00 ppm Cl₂
±3% meetw.
0-0,5 mg/l
±0,020 ppm
(ppm) Cl₂
±6% meetw.
±0,10 mg/l
0,00-2,00 mg/l
±5% meetw.
0-20 mg/l
±0,5 ppm
(ppm) Cl±5% meetw.
±5 ppb
0-1000 ppb Cr⁶+
±4% meetw.
±10 ppb
0-300 ppb Cr⁶+
±4% meetw.
0-1000 μg/l
±10 μg/l
(Cr)
± 3% meetw.
0-15000 mg/l
±150 ppm
(ppm) O₂
±3% meetw.
0-150 mg/l
±5 ppm
(ppm) O₂
±5% meetw.
±5 ppm
0-150 ppm O₂
±5% meetw.
±5 ppm
0-150 ppm O₂
±5% meetw.
0-1500 mg/l
±15 ppm
(ppm) O₂
±4% meetw.
±15 ppm
0-1500 ppm O₂
±4% meetw.
±15 ppm
0-1500 ppm O₂
±4% meetw.
0,0-60,0 ppt
±0,5 ppt
(O2)
±3% meetw.

nm

Reagens

560 HI93703-57

HI83399 HI801 Tests

broomcresolgroen

610

HI775-26

O
P

P
P

25

broomcresolgroen

610

HI755-26

P

P

25

aluminon

530

HI93712-01

P

P

100

Nessler

425 HI93764B-25

P

P

25

Nessler

425

P

P

100

Nessler

425 HI93764A-25

P

P

25

Nessler

425 HI93700-01

P

P

100

Nessler

425

HI93715-01

P

P

100

DPD

525

HI93716-01

P

P

100

oxalaat

466 HI937521-01

P

P

50

oxalaat

466 HI937521-03

P

P

150

zincon

610

HI758-26

P

P

25

DPD

525

HI93734-01

O

P

100

DPD

525

HI93711-01

P

P

100

DPD

525

HI93701-T

P

P

100

4500-Cl

525

HI95771-01

P

P

100

DPD

525

HI95761-01

P

P

100

DPD

525

HI93734-01

O

P

100

DPD

525

HI93701-01

P

P

100

DPD

525

HI95762-01

P

P

100

525 HI96779-01

P

P

100

kwik (II) thiocyanaat

455

HI93753-01

P

P

100

diphenylcarbohydrazide

525

HI93723-01

P

P

100

diphenylcarbohydrazide

535

HI93749-01

P

P

100

diphenylcarbazide

525

HI96781-25

P

P

25

dichromaat EPA

610 HI93754C-25

P

P

25

dichromaat EPA

420 HI93754A-25

P

P

25

dichromaat EPA

420 HI93754D-25

P

P

24

dichromaat ISO

420 HI93754F-25

P

P

24

dichromaat EPA

610 HI93754B-25

P

P

25

dichromaat EPA

610 HI93754E-25

P

P

24

dichromaat ISO

610 HI93754G-25

P

P

24

EPA

610 HI93754J-25

P

P

24

DPD/glycine

HI93733-01
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Parameter
Cyanide
Cyanuurzuur
Detergenten, anionisch 2
Detergenten, anionisch
Detergenten, kationisch 2
Detergenten, nonionisch 2
Fluoride HR
Fluoride LR
Fosfaat HR
Fosfaat LR
Fosfor reactief HR 2
Fosfor reactief LR 2
Fosfor totaal HR 2
Fosfor totaal LR 2
Fosfor ULR zeewater
Fosforzuur, hydrolyseerbaar 2
Hardheid calcium
Hardheid magnesium
Hardheid totaal HR
Hardheid totaal LR
Hardheid totaal MR
Hydrazine
IJzer 2
IJzer (II)
IJzer (II)/(III) poeder
IJzer HR
IJzer LR
IJzer LR
IJzer totaal 2
Jodium
Kalium HR
Kalium LR
Kalium MR
Kleur water
Koper HR

40

Bereik
0-0,200 mg/l
(ppm) CN¯
0-80 mg/l
(ppm) CYA
0,00-3,50 mg/l
(SDBS)
0,0-3,50 ppm
SDBS SDBS
0,00-2,50 mg/l
(CTAB)
0,00-6,00 mg/l
TBPE
0-20 mg/l
(ppm) F¯
0,00-2,00 mg/l
(ppm) F¯
0,0-30,0 mg/l
(ppm) PO₄³0,00-2,50 mg/l
(ppm) PO₄³0-32,6 mg/l
(ppm) P
0-1,6 mg/l
(ppm) P
0,0-32,6 mg/l
(ppm) P
0,00-1,15 mg/l
(ppm) P
0,0-200 µg/l
(ppb) P
0-1,6 mg/l
(ppm) P
0,00-2,70 mg/l
(ppm) CaCO₃
0,00-2,00 mg/l
(ppm) CaCO₃
400-750 mg/l
(ppm) CaCO₃
0-250 mg/l
(ppm) CaCO₃
200-500 mg/l
(ppm) CaCO₃
0-400 μg/l
(ppb) N₂H₄

Nauwk.
Methode
nm
Reagens
HI83399 HI801 Tests
±0,005 ppm
pyridine-pyrazalon
610 HI93714-01
P
P 100
±3% meetw.
±1 mg/l
turbidimetrisch
525 HI93722-01
P
P 100
±15%
±0,10 mg/l
MBAS
610 HI96782-25
P
P 25
±5% meetw.
±0,04 ppm
methyleenblauw
610 HI95769-01
P
P 40
±3% meetw.
±0,15 ppm
bromofenolblauw
420 HI96785-25
P
P 25
± 3% meetw.
±0,10 mg/l
TBPE
610 HI96780-25
P
P 24
±5% meetw.
±0,5 ppm
SPADNS
575 HI93739-01
P
P 100
±3% meetw.
±0,03 ppm
SPADNS
575 HI93729-01
P
P 100
±3% meetw.
±1 ppm
aminozuur
525 HI93717-01
P
P 100
±4% meetw.
±0,04 ppm
ascorbinezuur
610 HI93713-01
P
P 100
±4% meetw.
±0,5 ppm
vanadomolybdofosforzuur 420 HI93763A-50
P
P 50
±5% meetw.
±0,05 ppm
ascorbinezuur
610 HI93758A-50
P
P 50
±5% meetw.
±0,5ppm
vanadomolybdofosforzuur 420 HI93763B-50
P
P 50
±5% meetw.
±0,05 ppm
ascorbinezuur
610 HI93758C-50
P
P 50
±5% meetw.
±5 ppb
ascorbinezuur
610
HI736-25
P
P 25
±5% meetw.
±0,05 ppm
ascorbinezuur
610 HI93758B-50
P
P 50
±5% meetw.
±0,08ppm
calmagite
523 HI93720-01
P
P 100
±4% meetw.
±0,11 ppm
EDTA
523 HI93719-01
P
P 100
±5% meetw.
±10 ppm
calmagite
466 HI93735-02
P
P 100
±2% meetw.
±5 ppm
EPA
466 HI93735-00
P
P 100
±4% meetw.
±7 ppm
calmagite
466 HI93735-01
P
P 100
±3% meetw.
±3 ppb
p-dimethylaminobenzal466 HI93704-01
P
P 100
±3% meetw.
dehyde
±0,10 mg/l
0,00-6,00 mg/l Fe
fenantroline
525 HI96786-25
P
P 25
± 3% meetw.
0,00-6,00 mg/l
±0,10 mg/l
fenantroline
525 HI96776-01
P
P 100
3500-Fe B
±2 % meetw.
±0,10 mg/l
0,00-6,00 mg/l Fe
fenantroline
525 HI96777-01
P
O 100
±2 % meetw.
0,00-5,00 mg/l
±0,04 ppm
fenantroline
525 HI93721-01
P
P 100
(ppm) Fe
±2% meetw.
±0,04 ppm
0-1,6 ppm Fe
TPTZ
575 HI93746-01
P
P 50
±8% meetw.
±0,04 ppm
0-1,6 ppm Fe
TPTZ
575 HI93746-03
P
P 150
±8% meetw.
0,00-7,00 mg/l
±0,20 mg/l
fenantroline
525 HI96778-25
P
P 25
3500-Fe B
± 3% meetw.
0,0-12,5 mg/l
±0,1 ppm
DPD
525 HI93718-01
P
P 100
(ppm) I₂
±5% meetw.
±20 ppm
turbidimetrisch tetrafe20-200 ppm K
466 HI93750-01
P
P 100
±7% meetw.
nylboraat
0,0-20,0 mg/l
2 ppm
turbidimetrisch tetrafe466 HI93750-01
P
P 100
(ppm) K
±7% meetw.
nylboraat
±10 ppm
turbidimetrisch tetrafe10-100 ppm K
466 HI93750-01
P
P 100
±7% meetw.
nylboraat
±10 PCU
0-500 PCU
platina-kobalt
460
P
P
±5% meetw.
0,00-5,00 mg/l
±0,02 ppm
bicinchoninaat
560 HI93702-01
P
P 100
(ppm) Cu²+
±4% meetw.

Parameter
Koper LR
Magnesium
Magnesium
Mangaan HR
Mangaan LR
Mangaan LR
Molybdeen
Nikkel HR
Nikkel LR
Nikkel LR
Nitraat 1
Nitraat (chromotropzuur) 1 2
Nitriet HR
Nitriet LR 2
Nitriet LR
Nitriet MR 2
Nitriet ULR zeewater
Opgelost zuurstof
Ozon
pH
Silica HR
Silica LR
Stikstof totaal HR 2
Stikstof totaal LR 2
Sulfaat
Zilver
Zilver
Zink
Zuurstofbinders
(carbohydrazide)
Zuurstofbinders
(carbohydrazide)
Zuurstofbinders
(DEHA)
Zuurstofbinders
(hydrochinon)
Zuurstofbinders
(ISO-ascorbinezuur)

Bereik

Nauwk.
±10 ppb
0-1,500 μg/l Cu²+
±5% meetw.
0-150 mg/l
±3 ppm
(ppm) Mg²+
±3% meetw.
0-150 mg/l
±3 ppm
(ppm) Mg²+
±3% meetw.
0,0-20,0 mg/l
±0,2 ppm
(ppm) Mn
±3% meetw.
0-300 μg/l
±7 ppb
(ppb) Mn
±3% meetw.
0-300 μg/l
±7 ppb
(ppb) Mn
±3% meetw.
0,0-40,0 mg/l
±0,3 ppm
(ppm) Mo⁶+
±5% meetw.
0,00-7,00 g/l
±0,07 ppt
(ppt) Ni
±4% meetw.
0,000-1,000 mg/l ±0,010 ppm
(ppm) Ni
±7% meetw.
0,000-1,000 mg/l ±0,010 ppm
(ppm) Ni
±7% meetw.
0,0-30,0 mg/l
±0,5 ppm
(ppm) N-NO₂
±10% meetw.
0-30 mg/l
±1,0 ppm
(ppm) N-NO₂
±5% meetw.
0-150 mg/l
±4 ppm
(ppm) N-NO₂
±4% meetw.
0-600 μg/l NO±10 μg/l
2-N
± 3% meetw.
0-600 μg/l NO±20 μg/l
2-N
± 4% meetw.
0.00-6.00 mg/l
±0,10 mg/l
(NO-2-N)
± 3% meetw.
0.00-200 μg/l
±6 ppb
(NO-2-N)
±4% meetw.
0,0-10,0 mg/l
±0,4 ppm
(ppm) O₂
±3% meetw.
0,00-2,00 mg/l
±0,02 ppm
(ppm) O₃
±3% meetw.
6,5-8,5 pH

±0,1 pH

0-200 mg/l
(ppm) SiO₂
0,00-2,00 mg/l
(ppm) SiO₂
10-150 mg/l
(ppm) N
0,0-25,0 mg/l
(ppm) N
0-150 mg/l
(ppm) SO₄²0,000-1,000 mg/l
(ppm) Ag
0,000-1,000 mg/l
(ppm) Ag
0,00-3,00 mg/l
(ppm) Zn

±1 ppm
±5% meetw.
±0,03 ppm
±5% meetw.
±3 ppm
±4% meetw.
±1 ppm
±5% meetw.
±5ppm
±5% meetw.
±0,02 ppm
±10% meetw.
±0,02 ppm
±10% meetw.
±0,03 ppm
±3% meetw.
±0,02 ppm
±3% meetw.
±0,02 ppm
±3% meetw.
±5 ppb
±5% meetw.
±0,04 ppm
±3% meetw.
±0,03 ppm
±3% meetw.

0,00-1,50 mg/l
0,00-1,50 mg/l
0-1000 μg/l
(DEHA)
0,00-2,50 mg/l
0,00-4,50 mg/l

Methode

nm

Reagens

bicinchoninaat

575

HI95747-01

HI83399 HI801 Tests

P

P

100

calmagite

466 HI937520-01

P

P

50

calmagite

466 HI937520-03

P

P

150

perjodaat

525 HI93709-01

P

P

100

PAN

560 HI93748-01

P

P

50

PAN

560 HI93748-03

P

P

150

mercaptoazijnzuur

420 HI93730-01

P

P

100

EDTA

575

HI93726-01

P

P

100

PAN

565 HI93740-01

P

P

50

PAN

565 HI93740-03

P

P

150

cadmiumreductie

525 HI93728-01

P

P

100

chromotropzuur

410 HI93766-50

P

P

50

ijzersulfaat

575 HI93708-01

P

P

100

diazotering

525 HI96783-25

P

P

25

diazotering

466 HI93707-01

P

P

100

Diazotization

525 HI96784-25

P

P

25

480

P

P

25

466 HI93732-01

P

P

100

DPD

525

HI93757-01

100

fenolrood

525

HI93710-01

P
P
P

diazotering
Winkler

HI764-25

molybdeensilicaat

466 HI96770-01

P
P
P

heteropolyblauw

610

P

P

100

chromotropzuur

420 HI93767B-50

P

P

50

chromotropzuur

420 HI93767A-50

P

P

50

turbidimetrisch

466

HI93751-01

P

P

100

PAN

570

HI93737-01

P

P

50

PAN

570 HI93737-03

P

P

150

zincon

620

HI93731-01

P

P

100

ijzerreductie

575

HI96773-01

P

P

50

ijzerreductie

575 HI96773-03

P

P

150

ijzerreductie

575

HI96773-01

P

P

50

ijzerreductie

575

HI96773-01

P

P

50

ijzerreductie

575

HI96773-01

P

P

50

HI93705-01

100
100

1 Niet geschikt voor zeewater 2 Testvial 16 mm
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HI98191 Draagbare pH-meter met robuuste elektrode

D
D
D
D

Robuuste elektrode met flat tip-technologie
GLP-informatie en intern geheugen
Automatische kalibratie tot 5 punten en bufferherkenning
Ook geschikt voor ion-selectieve elektrodes

HI98191 wordt geleverd met HI72911B pH-elektrode met ingebouwde temperatuursensor, kalibratievloeistof, software en USBkabel, batterijen, robuuste draagkoffer en handleiding.

HI98192 Draagbare meter voor geleidbaarheid (EC)

D Robuuste 4-ring elektrode
D Automatische kalibratie tot 5 punten en bufferherkenning
D GLP-informatie en intern geheugen
HI98192 wordt geleverd met HI763133 vierring geleidbaarheidselektrode met ingebouwde temperatuursensor, kalibratieoplossing, software en USB-kabel, batterijen, robuuste draagkoffer en
handleiding.

Specificaties

HI98191

HI98192

0,001-9,999 μS/cm, 10,00-99,99 μS/cm, 100,0-999,9 μS/cm, 1,000
Bereik
-2,000-20,000 pH/±2000 mV/-20,0-120,0 °C
-9,999 mS/cm, 10,00-99,99 mS/cm, 100,0-1000,0 mS/cm (abs. EC
vanaf 400 mS/cm)
Resolutie
0,001 pH/0,1 mV/0,1 °C
0,001 µS/cm/0,001 mS/cm/0,1 °C
Nauwkeurigheid
±0,002 pH/±0,2 mV/±0,4 °C
±1 % van meting/±0,2 °C
tot 5 kalibratiepunten, 7 standaard buffers (1,68, tot 5 punten, 7 standaardbuffers (0,00 µS/cm, 84,0 µS/cm, 1,413 mS/
Kalibratie
4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45)
cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm)
Elektrode
HI72911B
HI763133
Loggen
Pc-connectie
Batterij
Omgeving
Afmetingen
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manueel, 300 monsters

manueel, 400 monsters
opto-geïsoleerde USB (met HI92000 software)
1,5 V (4) AA batterijen
0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67
185 x 93 x 35,2 mm

HI98198 Draagbare meter voor opgelost zuurstof

D
D
D
D

Digitale optische elektrode
GLP-informatie
Intern geheugen voor opslag van meetwaarden
Compensatie voor luchtdruk en saliniteit

HI98198 wordt geleverd met HI764113 optische DO-elektrode met
beschermhuls, bi-component nulzuurstofoplossing, 100 ml plastic
beker (2), USB-kabel, batterijen, handleiding en draagkoffer.

HI98494 Draagbare multiparameter veldmeter

D Meet pH, redox, EC, TDS, resistiviteit, saliniteit, opgelost zuurstof, luchtdruk en temperatuur
D Dompeldichte IP67 behuizing, waterdichte IP68 elektrode
D Dubbele stroombron
D GLP-informatie en intern geheugen
HI98494 wordt geleverd met HI7698194-1 pH/ORP-sensor,
HI7698194-3 EC-sensor, beschermdop, DO-sensor, snelkalibratieoplossing, nul-zuurstofoplossing, onderhoudskit, USB-kabel,
kalibratiebeker, batterijen en draagkoffer.

Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid

HI98198

HI98494

0,00-50,00 mg/l/0,0-500,0 %/-20,0-120,0 °C
0,01 mg/l/0,1 %/0,1 °C
±1,5 % van aflezing ±1 cijfer/±0,2 °C

0,00-14,00 pH/±600,0 mV/0-400 mS/cm/0,0-400,0 ppt/0999999 Ω/0,00-70,00 PSU/0,0-500,0 %, 0,00-50,00 ppm/450850 mm Hg, 17,72-33,46 in Hg, 60,00-113,32 kPa/-5,00-55,00 °C
0,01 pH/0,1 mV/1 µS/cm/1 ppm/0,01 PSU/0,1 σt, σ₀, σ₁₅/0,1 %,
0,01 ppm/0,1 mm Hg/0,01 °C
±0,02 pH/±0,5 mV/±1,0 mV/±1%/±2%/±1 σt, σ₀,
σ₁₅/0,01mg/l/±3 mm/±0,15 °C

Sonde

HI764113 polarographisch met 4 m kabel

HI7698494 met 4 m kabel

Loggen

manueel, 4000 monsters

45.000 records met interval of 25.000 records manueel

USB met HI92000 software

Bluetooth met Hanna Lab App , USB-C: logs naar USB

Pc-connectie
Batterij
Omgeving
Afmetingen

1,5 V (4) AA batterijen

1,5V AA batterijen (4)/ingebouwde Li-ion batterij
0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67
185 x 93 x 35,2 mm
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HI98703-HI98713 ISO- of EPA-turbiditeitsmeter

D
D
D
D

Voldoet aan US EPA 180.1 (NTU) of ISO 7027 (FNU)
Herbruikbare kalibratiecuvetten met certificaat
GLP-informatie
Intern geheugen voor opslag van meetwaarden

HI98703 en HI98713 zijn voorzien van cuvetten en doppen (5),
kalibratiecuvetten, HI93703-58 siliciumolie 15 ml, afveegdoekje
voor cuvetten, batterijen (4), AC-adapter, handleiding en robuuste
draagkoffer.

HI97711 Fotometer voor vrij en totaal chloor

D Gebruiksvriendelijk en nauwkeurig
D Ingebouwde timer
D Controleer de werking met Cal Check en optionele standaardcuvetten
D Geschikt voor de controle van chloorgehalte van drink-, gronden oppervlaktewater
HI97711 is uitgerust met 2 cuvetten met dop, 9 V batterijen
en handleiding.

Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Methode
Kalibratie

HI98713

HI97711

0,00-1000 NTU

0,00-1000 FNU

0,00 tot 5,00 mg/l (vrij en totaal chloor)

0,01 NTU/0,1 NTU/1 NTU

0,01 FNU /0,1 FNU/1 FNU

0,01 mg/l (0,10 mg/l boven 3,50 mg/l)

±2 % van meting plus 0,02 NTU

±2 % van meting plus 0,1 FNU

±0,03 mg/l bij 1,00 mg/l

aanpassing USEPA 180.1

aanpassing ISO7027

aanpassing USEPA-methode 330.5

twee-, drie- of vierpunts kalibratie

-

Loggen

200 metingen

50 metingen

Pc-connectie

USB of RS 232

-

Omgeving

tot 50 °C, max. 95 %, RH niet-condenserend

0 tot 50 °C RH max 95 % niet-condenserend

Voeding

(4) 1,5 V AA alkaline batterijen of AC-adapter

3 x 1,5 V AA

224 x 87 x 77 mm

142,5 x 102,5 x 50,5 mm

Afmetingen
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HI98703

Hanna Instruments webshop
Eenvoudig bestellen?
Maak nu een account aan!

Zoek

Betaal

Creëer

Download

artikelen via productsoort of toepassing

met Visa, Mastercard,
Bancontact (BE),
iDeal (NL) of op factuur

zelf offertes of
herhaalbestellingen

handleidingen, certificaten, en veiligheidsinformatiebladen

w w w. h a n n a i n s t r u m e nt s . n l
w w w. h a n n a i n s t r u m e nt s . b e
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Neem contact op
met ùw regioverantwoordelijke

Een ervaren team van specialisten staat voor u klaar
voor ondersteuning en persoonlijk advies!

Hanna Instruments bv

Hanna Instruments bv

Betuwehaven 6
NL-3433 PV Nieuwegein
+31 (0)30-289 68 42
info@hannainstruments.nl
www.hannainstruments.nl

Winninglaan 8
BE-9140 Temse
+32 (0)3 710 93 40
info@hannainstruments.be
www.hannainstruments.be
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