
HI933 

Volumetrische Karl Fischer-titrator
voor waterbepaling 100 ppm tot 100 %

De HI933 is een automatische volu-
metrische Karl Fischer-titrator die 
gebruikt kan worden voor waterbepa-
ling in vele toepassingen en is geschikt 
voor voor veel soorten monsters. De 
HI933 is zeer nauwkeurig en heeft een 
hoge reproduceerbaarheid. 

Deze titrator doseert automatisch het 
titrant, detecteert het eindpunt en 
voert alle nodige berekeningen uit, 
welke in grafieken (kunnen) worden 
weergegeven.

 D Waterbepaling: 0,01 tot 100 %
 D Compact ontwerp
 D 100 titratiemethoden
 D Behuizing van sterk, chemi-

caliënbestendig plastic
 D Krachtige ingebouwde algo-

ritmen voor eindpuntcriteria 
op basis van vast mV-eindpunt 
of absolute/relatieve drift

 D Titrant-standaardisatie en 
bepaling monster-gemiddelde

 D Minimale beïnvloeding van 
waterdamp vanwege het 
‘Sealed Solvent System’

 D Weegschaalinterface voor 
automatisch wegen

 D Eigen aan te passen rapporten
 D Duidelijke waarschu-

wings- en foutmeldingen

Veelzijdig gegevensbeheer
  Gemakkelijk op te nemen 

in elk bestaand GLP-gege-
vensbeheerprogramma.

  Registreer eenvoudig alle beno-
digde GLP-informatie bij elk 
monster, zoals monsteridentifi-
catie, bedrijfs- en operatornaam, 
datum, tijd, elektrode-ID-codes 
en kalibratie-informatie

  Gegevens kunnen worden over-
gedragen naar een pc met behulp 
van Hanna HI900PC-software

  Overdracht van methoden, rappor-
ten en software-upgrades via USB

  Gebruikers kunnen rapporten van 
analyses rechtstreeks vanuit de 
titrator afdrukken met behulp van 
een standaard parallelle printer

  Een toetsenbord kan wor-
den aangesloten voor extra 
bedieningsgemak 
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Buret- en doseersysteem

Precisiedoseerpomp
Onze ongeëvenaarde zuigerpomp 
met 40.000 stappen is in staat om 
slechts 0,125 µl titrant nauwkeurig te 
doseren.

Anti-diffusie doseertip
Een speciaal ontworpen glazen 
doseertip brengt titrant precies in het 
centrum van de mengzone, hetgeen 
zorgt voor een snelle reactie. De hoe-
kige constructie voorkomt dat titrant 
in het oplosmiddel diffundeert.

Chemicaliënbestendig
Aanzuig- en doseerleidingen zijn 
gemaakt van duurzaam, chemicaliën-
bestendig PTFE met lichtdicht polyu-
rethaan omhulsel.

Titratie- en solventsysteem

Efficiënte monsterbehandeling
De HI933 heeft een snel verwijder-
bare monsterpoort met een verwis-
selbaar rubberen septum, waardoor 
het monster snel en gemakkelijk in het 
titratievat kan worden gebracht. Een 
geïntegreerde magnetische roerder 
zorgt voor homogeniteit voor een 
nauwkeurige en snelle reactie.

De titratiecel (met toebehoren van 
glas en PTFE) is bestand tegen de 
agressieve Karl Fischer-oplosmiddelen 
en reagentia.

Verzegeld solventsysteem
Het titratievat is volledig verzegeld om 
blootstelling aan omgevingsvocht te 
minimaliseren, het systeem droog te 
houden en titrantverbruik te vermin-
deren terwijl tijd tussen titraties wordt 
bespaard. Oplosmiddel kan binnen 
enkele seconden worden uitgewisseld 
zonder het titratievat te openen.

Visueel herkenbaar droogmiddel
Een kleuraanduidend, silicagel droog-
middel voorkomt het binnendringen 

van omgevingsvocht in het afgedichte 
systeem. Door de kleurverandering 
van het droogmiddel kunt  u herken-
nen wanneer de adsorptiecapaciteit is 
uitgeput en vervangen moet worden.
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Interface en display

Gedetailleerde titratiegrafieken
Tijdens elke titratie kan een realtime 
titratiecurve worden weergegeven. 
Deze functie is handig wanneer 
nieuwe methoden worden getest of 
wanneer een procedure optimalisatie 
vereist.

Interactief kleurenscherm
Een groot kleurenscherm toont 
duidelijk de gekozen titratiemethode, 
samen met resultaten, eenheden, 
doseringsgrootte, titratievolume, 
driftsnelheid en mV-waarde.

Eenvoudige en snelle navigatie
Virtuele toetsen op het scherm zorgen 
voor eenvoudige en snelle navigatie 
tussen de verschillende menu’s.

Titratormogelijkheden

Dynamische titrantdosering
De dynamische doseerfunctie maakt 
tijdige en nauwkeurige titratieresul-
taten mogelijk door het gedoseerde 
titratievolume te relateren aan de 
mV-respons van de titratiereactie. Dit 
zorgt voor grotere doses bij de start 
van een titratie en kleinere, nauw-
keuriger doses in de buurt van het 
eindpunt.

Compensatie driftsnelheid
De HI933 past de titratieberekening 
automatisch aan om rekening te 
houden met de effecten van omge-
vingsvocht in de titratiecel. Dit levert 

een nauwkeuriger resultaat op door te 
corrigeren voor water dat niet aanwe-
zig is in het eigenlijke monster.

Gemiddelde resultaten titratie
Opeenvolgende resultaten van een 
titratiemethode kunnen worden 
gemiddeld met registratie van de 
standaardafwijking.

Titrant-database
De titrant-database van de HI933 kan 
informatie opslaan voor maximaal 
20 titranten. De database kan wor-
den geprogrammeerd om u eraan te 
herinneren wanneer u titrant moet 
standaardiseren, waardoor fouten in 
de analyse worden verminderd.

Selecteerbare eindpuntcriteria
De HI933 maakt gebruik van een elek-
trode met dubbele platina-pin voor 
bivoltametrische eindpuntbepaling. 
Gebruikers kunnen beëindigingscrite-
ria kiezen op basis van mV-stabiliteits-
tijden of driftsnelheden.

Meertraps celvoorbereiding
Een pre-titratiestap elimineert het 
resterende water dat aanwezig is 
in het oplosmiddel en de cel, waar-
door een betrouwbare basislijn voor 
analyse wordt verkregen. De standby-
modus houdt het oplosmiddel dan 
droog tussen de titraties en wanneer 
de titrator niet in gebruik is.

Gegevens en opslag

Aanpasbare titratierapporten
Elk titratierapport is volledig aanpas-
baar, zodat gebruikers ervoor kunnen 
zorgen dat ze de juiste gegevens op-
slaan die nodig zijn voor hun aanvraag 
en procedures.

Flexibel GLP-beheer
Alle benodigde GLP-informatie (Good 
Laboratory Practice) kan bij elk mon-
ster worden opgenomen, waaronder: 
monsteridentificatie, bedrijfs- en 
operatornaam, datum, tijd, elektrode-
ID-codes en kalibratie-informatie.

Moeiteloze gegevensoverdracht
Gegevens kunnen eenvoudig worden 
overgedragen naar een USB-stick of 
pc met de Hanna HI900PC-applicatie-
software. Via de USB-poort kunnen 
titratiemethoden, titratierapporten en 
software-upgrades worden overge-
dragen via een USB-stick.

Analysemethoden

Aanpasbare methoden
De HI933 kan maximaal 100 eigen of 
standaard titratiemethoden opslaan. 
Elke methode kan worden aangepast 
en geoptimaliseerd voor prestaties op 
basis van toepassings- en gebruikers-
vereisten.

Connectiviteit en 
functionaliteit

Weegschaalinterface
De monsterhoeveelheid kan automa-
tisch worden ingevoerd vanuit elke 
analytische laboratoriumweegschaal 
met een RS232 seriële uitgang het-
geen tijd en werk bespaart.

Randapparatuur
Gebruikers kunnen rapporten recht-
streeks vanuit de titrator afdrukken 
met behulp van een standaard paral-
lelle printer. Een externe monitor en 
toetsenbord kunnen worden aange-
sloten voor extra gebruiksgemak.
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Specificaties HI76320
Sensortype dubbele platina pin polarisatie-elektrode
Spanningsbereik 2 mV tot 1000 mV
Spanningsesolutie 0,1 mV
Nauwkeurigheid ±0,1% (bij 25°C)
Polarisatiestroom 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 of 40 μA
Sensorconnectie BNC

Specificaties HI933-02

Meetbereik 100 ppm tot 100 %
Resolutie 1 ppm
Meeteenheden  %, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/ml, mg/stuk, µg/stuk
Monster vloeibaar of vast

Bepaling

Conditionering voor-dosering automatisch
Achtergronddriftcorrectie automatisch of instelbaar
Eindpuntcriteria vaste mV-waarde, relatieve driftstop of absolute driftstop
Dosering dynamisch met instelbare voordosering
Resultaat statistieken gemiddelde, standaard afwijking 

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 piston
Klep motoraangedreven 3-weg klep, PTFE contactmateriaal
Slangen PTFE met lichtdichte en temperatuurgeïsoleerde mantel
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 ±0,1 % (bij 25 °C)

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

Aansluitingen randapparatuur PC (USB B), USB-stick (USB A), analytische weegschaal 
(DB-9), printer (DB-25), toetsenbord (6-pin Mini DIN)

Titratiemethoden tot 100 (standaard en vrij programmeerbare) methoden

Dataopslag tot 100 volledige titratierapporten en verloopsnelheids-
rapporten 

Behuizing ABS, polycarbonaat, staal
Voeding 240 Vac, 50/60 Hz/0,5 A
Omgevingsomstandigheden tijdens gebruik 10 tot 40 °C tot 80 % RV
Omgevingsomstandigheden tijdens opslag -20 tot 70 °C tot 80 % RV
Afmetingen 315 x 205 x 375 mm
Gewicht ca. 4,3 kg met 1 pomp, roerder en sensoren

Bestelinformatie
De HI933-02 wordt compleet geleverd met 
HI76320 elektrode, doseerpomp, 5 ml buret 
met slangen, luchtpompassemblage met 
slangen, bekerglas en fles en alle vattingen, 
droogmiddelpatronen (4) met indicatief 
droogmiddel, roerstaaf, afvalfles, kalibratie-
sleutel, USB-stick, USB-kabel en handleiding. 

Accessoires
HI76320 Karl Fischer-elektrode (2 

pins platina, polarisatie) 
HI900100 doseerpomp
HI900205 5 ml piston in buret
HI900260 drieweg kraan

HI900522 beker
HI900523 dispenseertip (2) 
HI900527 septum (5 stuks) 
HI900528 solvent poortdoppen (2) 
HI900530 assemblageset voor dop 

titrantfles
HI900531 assemblageset voor dop 

solvent/afvalfles
HI900532 patroon droogmiddel voor 

reactievat en titrantfles
HI900533 patroon droogmiddel voor 

afval- en oplosmiddelfles
HI900534 afvalfles
HI900180 luchtpomp voor solvent en 

afval

HI900535 leidingen voor solvent en 
afval

HI900536 leidingen voor luchtpomp 
HI900540 O-ringset
HI900550 enkel dessicant voor des-

sicantcartridge (250 g) 
HI900570S aanzuigleiding
HI900580S doseerleiding
HI900942 gereedschap voor buretver-

wijdering
HI900950 chemische lepel
HI920013 USB-kabel voor pc-aanslui-

ting
HI900806 documentatie (DQ/IQ/OQ/

PQ)
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