
HI93414 

Draagbare turbiditeits- en vrije/totale chloormeter
EPA 180.1 met Fast Tracker™ en CAL Check™

 D Wolfraam lichtbron, EPA-ge-
schikte turbiditeitsmetingen

 D Hoge nauwkeurig-
heid bij lage bereiken

 D Exclusieve CAL Check™-
kalibratievalidatie voor chloor

 D Exclusief Fast Tracker™-systeem
 D Lichtbron vervangbaar 

door de gebruiker
 D 2, 3 of 4 punten turbi-

diteitskalibratie
 D USB en RS232 pc-verbinding
 D Schermverlicht lcd
 D GLP-mogelijkheden
 D Gebruiksvriendelijk scherm 

met begeleidingscodes
 D Automatische uitschakeling
 D Batterijpercentage op het scherm
 D Continue weergave huidige tijd

Een echt geavanceerde 
meter
De HI93414 combineert turbiditeit 
en fotometrische metingen om de 
belangrijkste parameters van drinkwa-
ter te meten: turbiditeit en vrije/totale 
chloor. De meter is speciaal ontworpen 
voor waterkwaliteitsmetingen en levert 
betrouwbare en nauwkeurige metingen 
van lage turbiditeit en chloorwaarden. 
De HI93414 voldoet aan en overstijgt 
de normen van USEPA en Standard 
Methods zowel voor turbiditeit als foto-
metrische metingen.

Het instrument heeft een ‘state-of-the-
art’ optisch systeem dat nauwkeurige 
resultaten garandeert. Het optische 
systeem, dat bestaat uit een wolfraam 
lamp, drie detectoren (verspreid bereik, 
verzonden voor turbidimeterbereik en 
voor fotometrisch bereik) en een nau-
webandinterferentiefilter bij 525 nm, 
verzekert langdurige stabiliteit en mini-
maliseert strooilicht en kleurinterferen-
ties. Hij compenseert ook intensiteitva-
riaties van de lamp, waardoor kalibratie 
minder vaak nodig is. De 25 mm ronde 
cuvetten, gemaakt uit speciaal optisch 
glas, garanderen de herhaalbaarheid en 
consistentie van de metingen.

Turbiditeitsmetingen kunnen gemaakt 
worden in het bereik van 0,00 tot 1.000 
NTU (Nephelometric Turbidity Unit). 
Het instrument heeft een EPA-geschik-
te meetmodus die de meting afrondt 

om aan de EPA-rapportvereisten te 
voldoen. Afhankelijk van het gemeten 
monster en de benodigde nauwkeurig-
heid, kan er gekozen worden tussen 
normale, continue of gemiddelde me-
tingen. Vrije of totale chloormetingen 
kunnen gemaakt worden in het bereik 
van 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm).

Met de krachtige CAL Check™-functie 
kunnen betrouwbare prestaties op elk 
moment bevestigd worden, dankzij 
de exclusieve Hanna Instruments 
NIST-traceerbare normen, klaar voor 
gebruik. Kalibratie kan op elk moment 
uitgevoerd worden voor turbiditeit en 
fotometrisch bereik. Voor turbiditeit is 
een-, twee-, drie- of vierpunts kalibra-
tie beschikbaar, gebruikmakend van 
voorziene (<0,1, 15, 100 en 750 NTU 
aanpasbare kalibratiepunten) of stan-
daarden ingesteld door de gebruiker. 
Voor fotometrische metingen kan een 
éénpunts kalibratie uitgevoerd worden.

HI93414 heeft volledige GLP-functies 
die traceerbaarheid van de kalibratie-
toestand toelaten. De laatste kalibratie-
punten, tijd en datum kunnen nage-
keken worden door een enkele toets. 
HI93414 heeft een gebruiksvriendelijke 
interface met een eenvoudig te lezen, 
groot lcd-scherm. Codes op het scherm 
gidsen de gebruiker stap-voor-stap met 
routinebediening en door kalibratie. 
Bevestiging en akoestische foutsig-
nalen helpen de gebruiker tijdens het 
bedienen van het instrument.

Door de logfunctie kunnen tot 200 
metingen opgeslagen worden in het 
inwendige geheugen en op elk moment 
bekeken worden. Voor verdere opslag 
of analyse-opties kunnen gegevens 
verzonden worden naar een pc via 
USB-interface en Hanna Instruments-
software (optioneel).

Voor geavanceerde veldtoepassingen 
is de HI93414 uitgerust met Fast Trac-
ker™ Tag Identification System (T.I.S.), 
waardoor gegevens verzamelen en 
beheren eenvoudiger dan ooit wordt.

iButton® tags
Installeer de tags in de buurt van 
uw monsterpunten voor snelle 
en eenvoudige iButton-metin-
gen. Elke tag bevat een chip met 
een unieke identificatiecode 
omhuld door roestvrij staal. U kan 
bijna oneindig veel tags instal-
leren. Extra tags kunnen besteld 
worden voor al uw traceerbaar-
heidsbehoeften.
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CAL Check™-kalibratievalidatie
Met Hanna Instruments’ exclusieve CAL Check™-functie kunt u de prestatie van het instrument op ieder moment 
controleren. De validatieprocedure vereist slechts een paar korte stappen en verzekert dat de meter op de goe-
de manier gekalibreerd is. 

Gebruik de exclusieve klaargemaakte, NIST-traceerbare standaarden om de prestatie van het 
instrument te controleren en te herkalibreren indien nodig. Alle instrumenten zijn gekali-
breerd in de fabriek en het elektronische en optische ontwerp minimaliseert de nood aan 
frequente kalibratie.

Bestelinformatie
De HI93414 is voorzien van cuvetten en 
doppen (5), kalibratiecuvetten voor turbidi-
meter, kalibratiecuvetten voor colorimeter, 
siliciumolie 15 ml, afveegdoekje voor cuvet-
ten, schaar, batterijen (4 stuks), AC-adapter, 
handleiding en harde draagkoffer.

Oplossingen
HI93414-11  CAL Check™-kalibratieset 

voor vrije & totale chloor
HI93701-01  Reagentia voor 100 vrije 

chloortesten
HI93711-01  Reagentia voor 100 Totale 

chloortesten
HI98703-11  Turbiditeitsstandaardenkit
HI93703-50  Cuvetreinigingsoplossing, 

fles van 250 ml

Accessoires 
HI920005  Taghouders met tags (5) 
HI98703-58  Siliciumolie (flesje van 15 ml) 
HI93703-60  Doppen voor cuvetten (4) 
HI731318  Doekje voor het afvegen van 

cuvetten (4) 
HI731331  Glazen cuvetten (4) 
HI92000  Windows®-software
HI920013 USB-kabel

Turbiditeit HI93414

Bereik 0,00 tot 9,99 10,0 tot 99,9 en 100 tot 1000 NTU
Bereik selectie Automatisch

Resolutie 0,01 NTU van 0,00 tot 9,99 NTU 0,1 NTU van 10,0 tot 99,9 NTU 
1 NTU van 100 tot 1000 NTU

Nauwkeurigheid ±2 % van meting plus 0,02 NTU
Herhaalbaarheid ±1 % van meting of 0,02 NTU, wat het grootste is
Strooilicht < 0,02 NTU
Typische EMC- 
afwijking ±0,05 NTU

Lichtdetector Silicium fotocel

Methode 
Ratio-Nephelometrische methode (90 °), ratio van verspreid en 
verzonden licht 
Aanpassing van de USEPA-methode 180,1 en Standard-methode 
2130 B

Meetmodus Normaal, gemiddeld, continu
Standaarden <0,1, 15, 100 en 750 NTU
Kalibratie Twee, drie of vier-punt kalibratie

Vrije en totale chloor

Bereik Vrije Cl2 0,00 tot 5,00 mg/l Totale Cl2 0,00 tot 5,00 mg/l
Resolutie 0,01 mg/l van 0,00 tot 3,50 mg/l 0,10 boven 3,50 mg/l
Nauwkeurigheid ±0,02 mg/l bij 1,00 mg/l
Typische EM-  
afwijking ±0,02 mg/l

Detector Silicium fotocel met 525 nm nauwebandinterferentie-filter

Methode
Aanpassing van de USEPA-methode 330,5 en Standard-methode 
4500-Cl G
De reactie tussen chloor en DPD-reagens veroorzaakt een rozige 
schijn in het monster

Standaarden 1 mg/l vrije chloor, 1 mg/l totale chloor
Kalibratie Eénpunts kalibratie

Algemene specificaties

Lichtbron Wolfraam lamp
Levensduur lamp Meer dan 100.000 metingen
Loggeheugen 200 metingen
Serie-interface USB of RS 232
Omgeving Tot 50 °C, max. 95 % RH, niet-condenserend

Voeding  (4) 1,5 V AA alkaline batterijen of AC-adapter 
Automatische uitschakeling na 15 min. niet-gebruik

Afmetingen/gewicht 224 x 87 x 77 mm/512 g
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