
HI2202 

edge blu pH 
met HALO-elektrode met bluetooth

Draagbaar
edge® blu is ideaal voor gebruik in het veld 
door zijn lichte gewicht, groot scherm en 
compacte ontwerp. Bij draagbaar gebruik 
bedraagt de batterijcapaciteit 8 uur.

Muurgemonteerd
De meegeleverde muurbevestiging zorgt 
ervoor dat u ruimte kunt besparen op uw 
werkblad en laadt ondertijd de edge® blu 
op.

Elektrodehouder en staander
De elektrodehouder is voorzien van een 
verstelbare arm met een ingebouwde 
staander om edge® blu stevig op zijn plaats 
en in de optimale kijkhoek te houden.
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Capacitieve toetsen
edge® blu is voorzien van een 
capacitief toetsenbord met een 
opvallende, moderne uitstra-
ling. Omdat het toetsenbord een 
onderdeel is van het scherm, 
kunnen de knoppen niet verstopt 
raken met voorbeeld residu.

Makkelijk te lezen lcd
edge® blu is voorzien van een 14 
cm lcd dat duidelijk afleesbaar is 
vanop afstand. Het grote display, 
met zijn brede 150 ° kijkhoek, 
een van de gemakkelijkste om te 
lezen in de industrie.

Plaatsbesparing
Met behulp van de wandhou-
der (incl.), kan edge® blu op 
een muur bevestigd worden, 
waardoor u heel wat plaats 
bespaart. De houder heeft een 
ingebouwde aansluiting voor 
stroomtoevoer en opladen van 
de batterijen.

Strak design
Ongelooflijk dun en licht: edge® 
blu is slechts 12 mm dik en weegt 
slechts 250 gram.

14 cm

Twee USB-poorten
edge® blu heeft een standaard 
USB-poort voor het exporteren 
van gegevens naar een flash 
drive. edge® blu heeft daarnaast 
een micro-USB-poort voor het 
exporteren van bestanden naar 
uw computer en voor het opla-
den van de batterij.

Duidelijke en volledige 
aflezing
edge® blu beschikt over duidelij-
ke informatieteksten onderin het 
scherm. Deze handige berichten 
begeleiden u snel en makkelijk 
door elk proces.

Datalogs
Edge® blu maakt het mogelijk om 
1.000 datalogs te bewaren. Da-
talogs bevatten meetresultaten, 
GLP-data, datum en tijd.

GLP
Gegevens van de laatste kali-
bratie worden opgeslagen in de 
sensor, inclusief datum, tijd en 
buffer/standaarden. Wanneer 
een compatibele sensor aange-
sloten is worden de GLP-gege-
vens automatisch overgedragen.

CAL Check™
edge® blu beschikt over Hanna 
Instruments's exclusieve CAL 
Check™-technologie om te waar-
schuwen als de elektrode vuil is 
of als de buffers gecontamineerd 
zijn tijdens de kalibratie.

's Werelds eerste pH-meter met bluetooth elektrode
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pH-elektrode met 
Bluetooth Smart- 
technologie
edge®blu wordt geleverd met 
een pH-elektrode met Blu-
etooth® Smart-technologie 
(Bluetooth® 4.0).

Bluetooth® Smart-technologie 
is energie-efficiënt, wat de 
levensduur van de vervangbare 
batterij in de pH-elektrode te 
maximaliseert.

De HI 11102 HALO ™ is een pH-
elektrode van hoge kwaliteit 
met een dubbele junctie en 
gelgevulde glazen met een in-
gebouwde temperatuursensor, 
die vrijwel overal kan worden 
gebruikt: in het veld, laboratori-
um, of in de klas. De flexibiliteit 
en het gebruiksgemak is een 
revolutie in de manier waarop 
pH wordt gemeten.

Met één simpele druk
Eenvoudig verbinden met de edge®blu door één druk op de knop via Bluetooth® 
draadloze technologie (10 m bereik).

Specificaties edge®blu

pH

Bereik2 -2,00 tot 16,00 pH, -2,000 tot 16,000 pH†

Resolutie 0,01 pH, 0,001 pH†

Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,01 pH, ±0,002 pH†

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

Temperatuurcompensatie2 automatisch, -5,0 tot 100,0 °C (met interne 
temperatuursensor)

Elektrodediagnostiek standaard modus: elektrodeconditie, respons-
tijd, buiten kalibratiebereik

mV pH
Bereik ±1.000 mV
Resolutie 0,1 mV
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,2 mV

Temperatuur
Bereik2 -20,0 to 120,0 °C
Resolutie 0,1 °C
Nauwkeurigheid ±0,5 °C

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

Log
tot 1000† (400 in basismodus): manueel l (200), 
manueel bij stabiliteit (200), intervalloggen† 
(600 samples, 100 lots)

Connectiviteit 1 USB-poort voor opslag, 1 micro-USB-poort 
voor opladen en pc-aansluiting

Omgeving 0 to 50 °C, RH max. 95 % niet-condenserend
Voeding 5 Vdc adapter (incl.)
Afmetingen/gewicht 202 x 140 x 12 mm /250 g

Bestelinformatie
HI2202-02 edge®blu wordt geleverd met: HI11102 HALO™ pH-elektrode, pH 4 bufferoplossing (2 zakjes), pH 7 bufferoplossing (2 zakjes), , 
elektrodereinigingsoplossing (2 zakjes), staander met elektrodehouder, muurbevestiging, USB-kabel, 5 Vdc stroomadapter, batterij, kwaliteits-
certificaat en handleiding.
HI2202-03 EdgeBlu benchtop pH-meter, zonder elektrode
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Elektrodes voor edge blu 
met Bluetooth-technologie

Specificaties HI12922 HI10482 FC2142 HI13302 HI14142 HI10832
Referentie dubbel, Ag/AgCl dubbel, Ag/AgCl dubbel, Ag/AgCl enkel, Ag/AgCl dubbel, Ag/AgCl enkel, Ag/AgCl

Junctie/ stroomsnelheid ceramisch/ 
driedubbel open/ CPS cloth ceramisch/  

15-20 μL/h open open

Elektrolyt 3.5M KCl 3.5M KCl gel 3.5M KCl + AgCl viscolene viscolene
Bereik pH: 0 tot 12 pH: 0 tot 12 pH: 0 tot 13 pH: 0 tot 12 pH: 0 tot 12 pH: 0 tot 13

Vorm conisch 
(12 x 12 mm)

bol  
(dia: 8 mm) sferisch sferisch  

(diam. 5 mm) vlak sferisch 
(diam. 3 mm)

Buitentste diam. (glas) 12 mm 12 mm 5 mm 12 mm 3 mm
Sondelengte 120 mm 120 mm 120 mm 80 mm 113 mm 120 mm
Totale lengte 195 mm 195 mm 183 mm 175,5 mm 113 mm 163,5 mm
Werkingstemperatuur -5 tot 70 °C 0 tot 80 °C 0 tot 80 °C -5 tot 50 °C 0 tot 50 °C - LT 0 tot 50 °C - GP
Omgeving 0,0 to 50,0°C, elektronische module is niet waterbestendig
Temperatuursensor ja ja ja ja ja nee
Materiaal body glas glas titanium glas glas glas
Connectie Bluetooth Smart (4.0), 10 m bereik
Batterij CR2032 3V lithium ion ca. 500 u

Toepassing grond, watercul-
tuur

sap, most, zwe-
vende stoffen, 

wijn
bier, wort testtubes, vials agar, voeding, 

leder, papier, huid testtubes, vials

HALO™ HI11102 HI11312 HI12302 FC2022
Referentie dubbel, Ag/AgCl dubbel, Ag/AgCl dubbel, Ag/AgCl dubbel, Ag/AgCl
Junctie ceramisch ceramisch ceramisch open junctie
Elektrolyt gel 3,5M KCl gel viscolene

Bereik
0.00 tot 12.00 pH 

±420 mV 
-5.0 tot 80.0 °C

0.00 tot 13.00 pH 
±420 mV 

-5.0 tot 80.0 °C

0.00 tot 12.00 pH 
±420 mV 

-5.0 tot 70.0 °C 

0.00 tot 12.00 pH 
±420 mV 

0.0 tot 60.0 °C
Vorm sferisch sferisch koepelvormig conisch
Buitentste diam. (glas) 12 mm (glas) 12 mm (glas) 12 mm (plastic) 12 mm tot 8 mm (plastic)
Lengte 183 mm 195 mm 165 mm 131 mm
Temperatuur oplossing -5.0 tot 80,0 °C -5.0 tot 80,0 °C -5.0 tot 70,0 °C 0.0 tot 60,0 °C
Omgeving 0,0 to 50,0°C, elektronische module is niet waterbestendig
Temperatuursensor intern intern intern intern
Materiaal body glas glas PEI PVDF
Connectie Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), 10 m bereik -
Batterijtype/levensduur CR2032 3 V lithium ion/ong. 500 u -
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