
HI83325

Multiparameter fotometer voor agri- & horticultuur 
8 parameters

De HI83325 is ontworpen voor hydro-
culturen en serre-industrieën om de 
nutriënten te meten die vaak voorko-
men in met mest verrijkte oplossingen. 
De meter is één van de meest ge-
avanceerde fotometers op de markt, 
met een innovatief optisch ontwerp 
dat een referentiedetector en lens 
gebruikt om fouten te elimineren door 
veranderingen in de lichtbron of onvol-
komenheden in de glazen cuvet. 

Deze meter beschikt over 9 verschil-
lende voorgeprogrammeerde metho-

den en meet de 8 belangrijkste para-
meters voor nutriëntwaterkwaliteit. 

Om ruimte te besparen kan de 
HI83325 ook als professionele pH-me-
ter dienst doen, door zijn extra ingang 
voor een digitale pH/temperatuur-
elektrode. Nu  kan één meter worden 
gebruikt voor zowel fotometrische als 
pH-metingen. 

 D Geavanceerd optisch systeem
 D Ingang voor slimme pH-elektrode
 D CAL Check™-functionaliteit
 D Twee USB-connecties
 D Geheugen en GLP
 D Lcd met virtuele toetsen
 D Absorbantiemeetmodus
 D Interne herlaadbare batterij
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Specificaties HI83325

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodeka-
naal (pH)

Absorbantie

Bereik 0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie 0,001 Abs
Nauwkeurigheid ±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron lichtemitterende diode
Breedte bandpass-filter 8 nm
Nauwkeurigheid golflengte filter ± 1,0 nm
Lichtdetectie silicone fotocel
Cuvettype rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes 128 max.

pH
Bereik -2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie 0,01 pH (0,01 mV)
Temperatuurcompensatie automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Temperatuur
Bereik -20 tot 120 °C 
Resolutie 0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)

Loggen
1.000 metingen (fotometer en elek-
trode), optioneel met gebruikersnaam en 
monster-ID

Scherm 128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrond-
verlichting

Connecties USB-A host voor flashdrive, micro-USB-B 
voor voeding en computer

Batterij
3,7 VDC Li-polymeer herlaadbaar, > 500 
metingen bij 50 u ononderbroken pH-
meting

Voeding 5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A 
naar micro-USB-B kabel (meegeleverd)

Omgeving 0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condense-
rend

Dimensies 206 x 177 x 97 mm
Gewicht 1,0 kg

Parameters Bereik Methode Code
Ammonia HR 1 0 tot 100 mg/l (ppm) Nessler HI93733-01 (100)
Ammonia MR 1 0,00 tot 10,00 mg/l (ppm) Nessler HI93715-01 (100)
Ammonia LR 1 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) Nessler HI93700-01 (100)
Calcium verswater 0 tot 400 mg/l (ppm) oxalaat HI937521-01 (50)
Fosfaat HR 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) aminozuur HI93717-01 (100)
Kalium 0,0 tot 20,0 mg/l (ppm) turbidimetrisch tetrafenylboraat HI93750-01 (100)
Magnesium 0 tot 150 mg/l (ppm) calmagite HI937520-01 (50)
Nitraat 1 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) cadmiumreductie HI93728-01 (100)
pH 6,5 tot 8,5 pH fenolrood HI93710-01 (100)
Sulfaat 0 tot 150 mg/l (ppm) turbidimetrisch HI93751-01 (100)
1 Niet geschikt voor zeewater

Bestelinformatie
HI83325-02 (230 V) wordt geleverd met 
cuvetten (4 stuks), actieve kool voor 50 
tests, 2 l demineraliseerfles, 100 ml maat-
beker met doppen (10), 3 ml pipet, 60 ml 
spuit, 5 ml spuit, maatcilinder, lepel, trech-
ter, papieren filters (100), reinigingsdoekje 
voor cuvetten, USB naar micro-USB-kabel, 
stroomadapter, handleiding en draagkoffer

Accessoires
HI83325- 11  CAL Check-cuvetkit
HI72083300 Draagkoffer
HI76404A Elektrodehouder
HI11310 Digitale combinatie-pH-

elektrode
HI75110/230 USB-voeding
HI920015 USB naar micro-USB-kabel
HI731318 Doekje om cuvetten te 

reinigen (4 stuks)
HI731331 Cuvetten (4)
HI731335N Doppen voor cuvetten (4)
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