


Za pra sza my do za po zna nia się z no wym 
ka ta lo giem HAN NA In stru ments. Pań stwa
uwa gę chcie li by śmy szcze gól nie zwró cić na
no wą se rię pro duk tów HAN NA In stru ments
po sia da ją cych naj now sze roz wią za nia tech -
no lo gicz ne. Gwa ran tu je my, że z na szą fir mą
do ko na cie Pań stwo naj lep sze go wy bo ru ja ko -
ści w przy stęp nej ce nie.
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pH 211 i pH 213

HI 221 i HI 223

HI 110 i HI 111

Laboratoryjne mierniki pH/mV/°C

Precyzyjne pH-metry laboratoryjne

Mierniki pH/mV/°C z funkcją GLP i buforami własnymi

Nowa seria pH-metrów laboratoryjnych. Pomiar pH, Redox i temperatury;
pH-metr pH 213 posiada wyjście na PC przez port RS 232.

Mierniki HI 221/HI 223 są stacjonarnymi miernikami dokonującymi i rejestrującymi po-
miary pH/ORP oraz temperatury. Posiadają funkcję sprawdzającą kalibrację Cal Check.

· duża dokładność
· krótki czas pomiaru
· prostota obsługi
· idealne dla laboratoriów kontroli jakości

· duża dokładność
· standard GLP
· funkcja CAL-CHECK
· wyjście na PC poprzez port RS 232
· wskaźnik czystości elektrody i buforu

· duża dokładność
· krótki czas pomiaru
· funkcja GLP
· prostota obsługi
· możliwość zastosowania dwóch buforów własnych

Wyposażenie standardowe:
Elektroda HI 1131B, sonda temperatury HI 7669/2W,
roztwory buforowe w saszetkach pH 4.01 i pH 7.01,
roztwór elektrolityczny, zasilacz 12V, uchwyt do elektrod
HI 76404, instrukcja obsługi.

Wyposażenie standardowe:
Elektroda HI 1131P, sonda temperatury HI 7669/2W,
roztwory buforowe w saszetkach pH 4.01 i pH 7.01, roztwór
elektrolityczny, zasilacz 12V, uchwyt do elektrod HI 76404,
instrukcja obsługi.

Wyposażenie standardowe:
Elektroda HI 1131B, sonda temperatury HI 7669/2W,
roztwory buforowe w saszetkach pH 4.01 i pH 7.01,
roztwór elektrolityczny, zasilacz 12V, uchwyt do elektrod
HI 76404, instrukcja obsługi.

DANE
TECHNICZNE PH 211 PH 213

Zakres -2.00 do 16.00 pH, ±399.9 (mV); ±2000
(ORP) mV, -9.9 do 120.0°C

-2.00 do 16.00 pH; -2.000 do 16.000; 
-999.9 do 2000 mV; -9.9 do 120.0°C

Rozdzielczość 0.01 pH, 0.1 (mV); 1 (ORP) mV, 0.1°C 0.01 pH; 0.001 pH 0.1 (mV);
1 (ORP) mV; 0.1°C

Dokładność ±0.01 pH, ±0.2 (mV); ±1 (ORP) mV,
±0.4°C

±0.01 pH, ±0.002 pH ±0.5 (mV); ±1
(ORP) mV, ±0.4°C

Kalibracja Automatyczna 1-2 punktowa
Kompensacja temp. automatyczna (SONDA HI 7669/2W) –9.9 do 120°C

Wymiary / Ciężar 240 x 182 x 74 mm / 1.1Kg

DANE
TECHNICZNE HI 221 HI 223

Zakres -2.00 do 16.00 pH, ±699.9 (ORP) mV, -
±2000 mV, -20 do 120.0°C

-2.00 do 16.000 pH; -2.000 do 16.000;
±999.9 do 2000 mV, -20 do 120.0°C

Rozdzielczość 0.01 pH, 0.1 (mV); 1 (ORP) mV, 0.1°C 0.01 pH; 0.001 pH 0.1 (mV);
1 (ORP) mV; 0.1°C

Dokładność ±0.01 pH, ±0.2 (mV); ±1 (ORP) mV,
±0.4°C

±0.01 pH, ±0.002 pH ±0.5 (mV); ±1
(ORP) mV, ±0.4°C

Kalibracja Automatyczna 1-2 punktowa
Kompensacja temp. automatyczna lub ręczna -20 do 120°C

Wymiary / Ciężar 240 x 182 x 74mm / 1.1Kg
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Rozdzielczość

Dokładność 

Kalibracja pH
Kompensacja temp.

Wymiary / Ciężar

-2.00 do 16.00 pH, -9.9 do 120.0°C -2.00 do 16.00 pH; ±699.9 do 2000 mV, 
-9.9 do 120.0°C

0.01 pH, 0.1°C
0.01 pH; 0.1mV; 1mV 0.1 (mV);

1 (ORP) mV; 0.1°C

±0.01 pH, ±0.4°C ±0.01 pH, ±0.2 mV ±1 (ORP) mV,
±0.4°C

Automatyczna 3 punktowa
automatyczna (SONDA HI 7669/2W) lub ręczna –9.9 do 120°C

240 x 182 x 74mm / 1.1kg

DANE
TECHNICZNE

Zakres

HI 110 HI 111

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:
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Przed sta wia my no wą ro dzi nę la bo ra to ryj nych przy rzą dów sta cjo nar nych 
z gra ficz nym wy świe tla czem ko lo ro wym o roz dziel czo ści 240x320. Przy rzą dy 
po sia da ją wy bór ję zy ka i kon fi gu ra cję do sto so wa ną do po trzeb klien ta.

Do stęp ne są czte ry mo de le wy ko nu ją ce po miar pH, jo nów (ISE), prze wod ności
(EC). Po sia da ją 5-punk to wą ka li bra cję z moż li wo ścią wy bo ru wzor ca klien ta 
oraz za pew nia ją dia gno stycz ny sys tem kon tro li ka li bra cji CAL CHECK w elek tro -
dzie pH.Mo de le wy ko nu ją ce po miar ISE za pew nia ją bez po śred nią ka li bra cję 
i po miar wraz z moż li wo ścią wy bo ru jed no stek oraz me tod do dat ko wych. 

Na sze no we kon duk to me try po sia da ją moż li wość po mia ru EC, opor no ści, TDS 
i za so le nia. Po miar prze wod no ści ma roz sze rzo ny za kres od 0.001 μS/cm 
do 1000 mS/cm z au to ma tycz nym roz po zna niem uży wa nej son dy. Po mia ry za -
so le nia mo gą być wy świe tla ne w for mie rze czy wi ste go za so le nia, na tu ral nej wo -
dy mor skiej lub w ska li pro cen to wej. Wszyst kie kon duk to me try posiadają 
3-stop niową nor mę USP oraz li nio wą i na tu ral nej wo dy, kom pen sa cję tem pe ra -
tu ry. Wszyst kie mo de le wy po sa żo ne są w złą cze USB i port sze re go wy RS 232 
umoż li wia ją cy pod łą cze nie do kom pu te ra. Są gra ficz ny mi re je stra to ra mi 
po mia rów z funk cją GLP.

Cechy:
pH
· Funkcja kontroli kalibracji
CalCheck

· 5-punktowa kalibracja +
dodatkowy wzorzec klienta

ISE
· Bezpośrednia kalibracja 
i pomiar

· Jonoselektywne metody
przyrostu:
- znany dodatek,
- znany substrat,
- dodatek analitu,
- analit substratu

EC
· Zakresy EC, oporność, TDS,
zasolenie

· Au to - roz po zna nie ty pu 
son dy (dwu lub czte ro pier -
ście nio wej)

· Rozszerzony zakres od 0.001
μS/cm do 1000 mS/cm

· Stopnie 1,2,3 trybu USP
· 3 skale zasolenia:
praktyczne, naturalne,
procentowe

· Liniowa i naturalna
kompensacja temperatury

Wy po sa że nie stan dar do we:
HI 4221 i HI 4222 wy po sa żo ne są w szkla ną elek tro dę pH, son dę tem pe ra tu ry, za si lacz, wzor ce 
pH 4 i 7, elek tro lit do elek tro dy, uchwyt do elek trod i in struk cję ob słu gi. HI 4521 wy po sa żo ny jest 
w 4-pier ście nio wą son dę kon duk to me trycz ną, szkla ną elek tro dę pH, son dę tem pe ra tu ry, za si lacz,
wzor ce ph 4 i 7, elek tro lit do elek tro dy i in struk cję.
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Cechy wyświetlaczaHI 4521
Miernik pH i EC (USP)

SPECYFIKACJA HI 4521
pH ZAKRES - 2 do 20.0;-2.00 do 20.00; -2.000 do 20.000 pH

ROZDZIELCZOŚĆ 0.1; 0.01;0.001 pH
DOKŁADNOŚĆ ± 0.1;± 0.01; ± 0.002 pH

mV ZAKRES ± 2000 mV
ROZDZIELCZOŚĆ 0.1 mV
DOKŁADNOŚĆ ± 0.2 mV

EC ZAKRES 
0.000 do 9.999 μS/cm; 10.00 do 99.99 μS/cm; 100.0 do 999.9
μS/cm; 1.000 do 9.999 mScm; 10.00 do 99.99 mS/cm 100.0 do

999.9 mS/cm; 1000 mS/cm 

ROZDZIELCZOŚĆ 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm;
0.1 mS/cm; 1 mS/cm

DOKŁADNOŚĆ ± 1% odczytu (± 0.01 μS/cm)

Oporność ZAKRES 
1.00 do 99.99 Ohm-cm; 100.0 do 999.9 kOhm-cm; 1.000-9.999
kOhm-cm; 10.00 do 99.99 kOhmcm; 100.0 do 999.9 kOhm-cm;

1.00 do 9.99 MOhm-cm; 10.0 do 100.0 MOhm-cm

ROZDZIELCZOŚĆ 0.01 Ohm-cm; 0.1Ohm-cm; 0.001 kOhm-cm; 0.01 kOhm-cm;0.1
kOhm-cm; 0.01 MOhm-cm; 0.1 MOhm

DOKŁADNOŚĆ ± 2% odczytu (± 1 Ohm-cm)

TDS ZAKRES 0.000 do 9.999 ppm;10.00 do 99.99 ppm; 100.0 do 999.9 ppm;
1.000 do 9.999 ppt; 10.00 do 99.99 ppt; 100.0 do 400.0 ppt

ROZDZIELCZOŚĆ 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.1 ppt; 0.1 ppt
DOKŁADNOŚĆ ± 1% odczytu (± 0.01 ppm), faktor 0.40 do 1.00

Zasolenie ZAKRES Rzeczywiste zasolenie: 0.00 do 42.00; naturalna woda morska:
0.00 do 80.00 ppt; procent: 0.0 do 400.0 % 

ROZDZIELCZOŚĆ 0.01 ; 0.1 % - dla skali procentowej
DOKŁADNOŚĆ ± 1% odczytu

Temperatura ZAKRES -20 do 120°C
ROZDZIELCZOŚĆ 0.1 °C
DOKŁADNOŚĆ ± 0.2 °C
pH Automatyczna w 5 punktach na 8 wzorcach pH

(1.68,3.00,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45) + wzorce własne
Kalibracja ISE -

EC Automatyczna, 4-punktowa
Zasolenie Skala procentowa-1 punktowa (z wzorcem HI 7037)
Temperatura 3 - punktowa

mV względne zakres ± 2000 mV
Moc wejściowa 1 pH/mV +1 EC
Kontrola kalibracji Stan elektrody pH i buforu
Kompensacja temp. pH Automatyczna lub manualna (od -20.0 do 120.0°C)

EC Liniowa i wody naturalnej
Rejestr na żądanie/auto 10 serii, 5000 prób/10 serii, 5000 próbek/1 serię
Auto punkt końcowy tak
Podłączenie do PC USB i port RS 232
Wyświetlacz 240x320 pikseli ,LCD kolor, grafika, wybór języka
Zasilanie 12 VDC
Wymiary/waga 159x230x93 mm/800 g

HI 4222
Miernik 
pH /ISE

pH-metr
HI 4221

SPECYFIKACJA HI 4222 HI 4221
ZAKRES - 2.0 do 20.0;-2.00 do 20.00; -2.000 do 20.000

pH ROZDZIELCZOŚĆ 0.1;0.01;0.001 pH
DOKŁADNOŚĆ ± 0.1;± 0.01; ± 0.002 pH
ZAKRES ± 2000 mV

mV ROZDZIELCZOŚĆ 0.1 mV
DOKŁADNOŚĆ 0.2 mV
ZAKRES 1 x 10-7 do 9.99x1010 koncentracja -

ISE ROZDZIELCZOŚĆ 1;0.1;0.01 koncentracja -
DOKŁADNOŚĆ ± 0.5 % (jony jednowartościowe); ±1% -
ZAKRES -20 do 120°C

Temperatura ROZDZIELCZOŚĆ 0.1°C
DOKŁADNOŚĆ ± 0.2°C

pH Automatyczna w 5 punktach przy 8 wartościach pH ( 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,
12.45)+bufory własne

Kalibracja ISE Automatyczna do 5 punktów na 6 wzorcach -
EC -
Zasolenie -
Temperatura 3 - punktowa

mV względne zakres ± 2000 mV
Moc wejściowa pH/Mv/ISE 1 pH/mV
Kontrola kalibracji Automatyczna lub manualna od – 20.0 do 120°C 
Kompensacja pH
temp. EC Liniowa i wody naturalnej
Rejestr na żądanie/auto 10 serii, 5000 próbek / 1 serię
Auto punkt końcowy tak
Podłączenie do PC USB i port RS 232
Wyświetlacz 240 x 320 pikseli ,LCD kolor, grafika, wybór języka
Zasilanie 12 VDC
Wymiary/waga 159 x 230 x 93mm / 800g

Dwukanałowy wyświetlacz

Jednoczesne wyświetlanie
dwóch kanałów

Dane kalibracji wyświetlane
na dwóch kanałach

Menu pomocy

Rzeczywisty czas rejestracji
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HI 120, HI 121 
HI 122 i HI 123
Laboratoryjne mierniki
pH/mV/°C/ISE z drukarką

Cechy charakterystyczne:

Mier ni ki se rii HI 120 są pro fe sjo nal ny mi, la bo ra -
to ryj ny mi przy rzą da mi słu żą cymi do po mia rów
pH, ORP (po ten cja łu Re doks), tem pe ra tu ry. Wbu -
do wa ny mi kro pro ce sor za pew nia du żą do kład -
ność oraz ła twość prze pro wa dze nia wszyst kich
ope ra cji. Po miar pH jest skom pen so wa ny ter micz -
nie (ATC). Funk cja Cal Check – do ko nu je au to dia -
gno zy ka li bra cji, spraw dza jąc hi sto rię elek tro dy.
Dia gno za po zwa la unik nąć utra ce nia do kład no ści
po mia ru.

• 5-punktowa kalibracja przy 7 zapamiętanych
buforach

• kalibracja pH z buforami o rozdzielczości 0.001
• automatyczna kompensacja temperatury
• zapamiętanie do 50 prób na żądanie i do 1000 prób 

przy logowaniu automatycznym
• wybór dwu limitów alarmu
• interfejs PC

• pomiar jonów (HI 121, HI 123)
• tryb wyboru logowania automatycznego AutoLog
• duży wyświetlacz LCD pokazujący wszystkie

parametry jednocześnie z symbolami graficznymi
• funkcja AutoHold – zatrzymanie odczytu na

wyświetlaczu
• funkcja GLP - przeglądanie danych ostatniej

kalibracji pH,mV

Akcesoria dodatkowe:
HI 7001 bufor kalibracyjny pH 1.68 
HI 7004 bufor kalibracyjny pH 4.01 
HI 7006 bufor kalibracyjny pH 6.86 
HI 7007 bufor kalibracyjny pH 7.01 

HI 7009 bufor kalibracyjny pH 9.18 
HI 7010 bufor kalibracyjny pH 10.01 
HI 92000 program komputerowy
HI 920010 kabel RS 232 do PC

Wyposażenie standardowe:
Elektroda HI 1131P, czujka temperatury HI 7662-T, bufory 
pH 4,7 – po 20 ml, elektrolit do elektrody, 5 rolek do drukarki
(HI 122, HI 123) zasilacz 12 VDC, instrukcja obsługi 
w języku polskim.

Funkcja GLP

Tryb kalibracji pH 7

Pomiar jonoselektywny

Wskaźniki podziałek Cal Check

Przy kład wy świe tla cza wska zu -
ją ce go ko niecz ność oczysz cze -
nia elek tro dy

Tryb au to ma tycz ne go za pa mię -
ty wa nia ze wska za niem re je stro -
wa ne go

SPECYFIKACJA HI 120 HI121 HI122 HI123

Zakres pH
mV

Koncentracja jonów
Temperatura

Rozdzielczość pH
mV

koncentracja jonów
temperatura

Dokładność (@20°C)
pH

koncentracja jonów

mV

Temperatura 0.4°C

Kalibracja pH
Kalibracja ISE

5 punktowa z 7 buforami + 2 bufory użytkownika

Kompensacja Temp. -20 + 120°C
Elektroda pH HI 1131P
Sonda Temp. HI 7662-T

Zasilanie Zasilacz 12 V ( w zestawie )
Połączenie z komputerem Port RS 232

Warunki środowiska 0 do 50°C,RH 95%
Wymiary/Waga 280x203x84 / 1.9 kg

Drukarka - - TAK, 44mm papier Tak
Rejestrowanie na życzenie 50 prób 100 prób 50 prób 100 prób

Automatyczne logowanie 1000 prób 2000 prób 1000 prób 2000 prób
Oporność wejściowa 1012 Ohm 1012 Ohm - -

Względny punkt zerowy
mV ±2000 mV

- 0,001 do 19999 ppm - 0,001 do 19999 ppm

- 1,2 punktowa z 5 buforami - 1,2 punktowa z 5 buforami

0.01 / 0.001
0.1 / 1

-
0.1°C

0.01 / 0.001
0.1 / 1

0.001 / 0.01 / 0.1 / 1
0.1°C

0.01 / 0.001
0.1 mV / 1 mV;

-
0.1°C

0.01 / 0.001
0.1 mV / 1 mV;

0,001/0,01/0,1/1 ppm /ISE/
0.1°C

±0.01 pH/±0.002 pH/ - ±0.01 pH/±0.002 pH/ ±0.01 pH/±0.002 pH/
±0.2 mV (±699.9 mV)/±0,5

mV (±999,9 mV)/ ±1 mV
(±2000)

±0,5% pełnej skali/ISE/ ±0,5% pełnej skali/ISE/

-20,0 do 120,0°C

-2.00 do 16.00 pH; -2.000 do 16.000
±999.9 mV; ±2000 mV

• duży wyświetlacz • kontrola stanu elektrody • automatyczne zapamiętywanie



HI 98183, HI 98184, HI 98185
Przenośne mierniki pH/ORP/ISE

No wa se ria przy rzą dów do po mia ru pH, ISE, prze wod no ści z funk -
cją re je stra cji da nych i por tem USB.

Do stęp ne mo de le po sia da ją funk cję Ca li bra tion Check. Stan elek tro dy pH jest po rów -
ny wa ny do po przed niej ka li bra cji, a użyt kow nik ostrze ga ny jest przed po peł nie niem błę -
dów. Stan elek trody uka zu je się na wy świe tlaczu. Mier nik ostrze ga rów nież, gdy od czy ty
po mia rów od bie ga ją od punk tów ka li bra cyj nych. Przy rzą dy ofe ru ją 5-punk to wą ka li bra -
cję z wzor ca mi HAN NA.
Przy rzą dy po sia da ją aku mu la tor ki, któ re gwa ran tu ją pra cę ok. 200 go dzin. Gdy aku mu -
la tor ki ma ją ni ski po ziom, moż na je na ła do wać w ła do war ce in duk cyj nej HAN NA.

pH
• funk cja Cal Check: stan elek tro dy /ostrze że nie o

za nie czysz cze niu bu fo ru po za za kre sem ka li bra cji
• rozdzielczość 0.001 pH
• elek tro da pH ze sta li nie rdzew nej z wbu do wa nym

sen so rem tem pe ra tu ry
• kalibracja 5-punktowa z wzorcami
• skala relatywnego mV

ISE
• bez po śred nie po mia ry w róż nych jed nost kach

(ppm,ppt,g/L, mg/L,μg/L, mg/mL, M, mol/L,
mmol/L, %w/v)

• wybór typu elektrody
• 5-punktowa kalibracja

EC
• zakres od 0.001 μS/cm do 400 mS/cm
• oporność do 100 Mohm-cm
• 2 lub 4-pierścieniowa sonda
• stopnie 1,2, 3 USP <645>
• pamięć do 10 profili użytkownika
• 5-punktowa kalibracja
• kompensacja temperatury liniowa i wody

naturalnej
• trzy skale zasolenia
• wewnętrzna rejestracja

Wyposażenie standardowe:
HI 98183, HI 98184 i HI 98185 wy po sa żo ne są w elek tro dę pH HI 72911B, wzor ce pH
4,7, ba te rie 1.2 VAA, aku mu la tor ki 1300 mAh, ła do war kę in duk cyj ną HI 710042-01
z za si la czem, fu te rał ochron ny.

Po miar
Du ży wy świe tlacz gra -
ficz ny po ka zu je wie le
in for ma cji wraz z bie -
żą cy mi od czy ta mi po -
mia rów.

Wybór języka
Ekran po mo cy i prze -
wod nik są do stęp ne z
moż li wo ścią wy bo ru
wie lu ję zy ków.

Pomoc
Użyt kow nik mo że się
kon sul to wać przy ci -
skiem PO MOC.

GLP
Funk cje GLP są bez po -
śred nio do stęp ne przy
uży ciu przy ci sku GLP.

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

SPECYFIKACJA HI 98183 HI 98184 HI 98185
Zakres -2.0 do 20.0; -2.00 do 20.00; -2.000 do 20.000 pH

pH Rozdzielczość 0.1; 0.01; 0.001 pH
Dokładność ±0.01; ±0.002 pH
Zakres ±2000 mV

mv Rozdzielczość 0.1 mV
Dokładność ±0.2 mV
Zakres -20.0 do 120.0°C±0.2 mV

Temperatura Rozdzielczość 0.1°C

pH 5-punktowa na 7 wzorcach (1.68,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45)

Nachylenie Od 80 do 110%
Kompensacja Temperatury Automatyczna lub manualna (od -20.0 do 120.0 °C)
Sonda HI 72911B, złącze BNC

Podłączenie do PC USB ( z programem HI 92000)
Moc wejściowa 1012 Ohms
Rodzaj baterii / żywotność 1.2 VAA akumulatorki/ok. 200 godz. pracy
Ładowarka indukcyjna
Automatyczny wyłącznik Do wyboru: 5,10,30,60 min.
Środowisko pomiarowe IP67
Wymiary/waga 226.5 x 95 x 52mm / 525g

ISE
Kalibracja 

- 2-punktowa na 6 wzorcach
(0.1, 1, 10, 100, 1000,

10000 ppm)

5-punktowa na 6 wzorcach
(wybór jednostek)

Dokładność ±0.4°C (wyłączając błąd sondy)

ISE Rozdzielczość - 3 cyfry 0.01; 0.1; 1; 10 koncentracji

Rejestrowanie Rejestrowanie na żądanie
200 prób

Rejestrowanie na żądanie 300 prób

Dokładność - ±0.5% odczytu (jony jednowartościowe), ±1% odczytu
(jony dwuwartościowe)

Zakres - Od 1.00 x 10-3

do 1.00 x 105 ppm
Od 1.00 x 10-7

do 9.99 x 1010 koncentracji
(wybór jednostek)

POMIARY pH/ORP/ISE
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Cechy charakterystyczne:
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Elastyczność: ekran pomiarowy
całkowicie konfigurowalny.

Za pa mię ty wa nie da nych au to ma -
tycz ne, bądź na ży cze nie.

HI 9828
Multiparametryczny miernik

do badania jakości wody

Za awan so wa na tech no lo gia
- 13 pa ra me trów mie rzo nych jed nym mier -

ni kiem i jed ną son dą (8 pa ra me trów po mia -
ro wych, 5 pa ra me trów prze li cza nych)

- Wy świe tla nie jed no cze sne do 12 moż li -
wych pa ra me trów oraz zoom 4 pa ra me trów 

- Szyb ka ka li bra cja pH i prze wod no ści na
jed nym wspól nym bu fo rze ka li bra cyj nym

- Au to ma tycz ne roz po zna nie elek tro dy
pH/re doks oraz sys tem bez pie czeń stwa po -
mia ru, eli mi nu ją cy au to ma tycz ne znie -
kształ ce nie wy ni ków po mia ro wych

- Son da za ta pial na z koń ców ką ze sta li nie -
rdzew nej i stan dar do wy mi dłu go ścia mi ka bla
4, 10 lub 20m (ist nie je moż li wość in nych dłu -
go ści)

Sku tecz ność
- za rzą dza nie iden ty fi ko wal no ścią po przez

klu cze iden ty fi ka cyj ne
- za pa mię ty wa nie au to ma tycz ne lub na żą da -

nie do 60 000 po mia rów po przez trans fer
na PC

- funk cja GLP (Do bra Prak ty ka La bo ra to ryj na)
z za pa mię ta niem da nych z 5 ostat nich ka li -
bra cji.

- Wy świe tlacz wie lo ję zy ko wy z pod świe tla -
niem, tekst przej rzy sty i gra ficz ne przed sta -
wie nie po mia rów

Kom fort
- ide al na er go no mia i ła twość ob słu gi
- za pa mię ty wa nie pró bek i za rzą dza nie po -

przez klucz iden ty fi ka cyj ny iBut ton® 

- od ręcz ne spi sy wa nie wy ni ków po mia rów jest
zbęd ne

- Port USB – trans fer na PC o wy so kiej czę -
sto tli wo ści

• pH • pH/mV • ORP • % na sy ce nie tlenu • mg/L tlen • EC • EC ab so lut ne • opor ność • TDS 
• za so le nie • cię żar wła ści wy wo dy mor skiej • ci śnie nie at mos fe rycz ne • tem pe ra tu ra

Cel HI 9828: połączyć wiarygodność, skuteczność, szybkość i prostotę!

Ogól na orien ta cja: Jed no cze sne
wy świe tla nie 12 pa ra me trów, al -
bo za wę że nie do 4 pa ra me trów.

Szybka kalibracja: ka li bra cja szyb -
ka i moż li wa na miej scu, za po -
mo cą jed ne go roz two ru.

Do kład ne po mia ry tle nu roz pusz -
czo ne go: zin te gro wa ny ba ro metr.

Prak tycz ny i wy ra zi sty: gra ficz ne
przed sta wie nie po mia rów.

Pod świe tla ny mo ni tor LCD z moż li wo -
ścią prze pro wa dza nia 13 po mia rów jed -
no cze śnie

Sonda dostępna z 4, 10, 20 metrową
długością kabla

Cechy charakterystyczne:



Czytnik chipowy

Klucz
identyfikacyjny

iButton

Je dy ne ta kie urządzenie
do kon tro li ja ko ści wo dy 
… z in te li gent ną son dą

• 13 parametrów
• ekran graficzny
• zarządzanie identyfikowalnością

Za po mnij cie o kart kach i dłu go pi sach! Wkła da jąc klucz elek tro nicz ny ko do wa ny
(IBut ton®) do czyt ni ka chi po we go te go urzą dze nia, po miar jest na tych miast przez
nie iden ty fi ko wa ny i za pa mię ty wa ny. Póź niej ła two bę dzie po łą czyć za re je stro wa -
ny po miar z do kład nym miej scem po bra nia da nych. Po mia ry ręcz ne są zby tecz ne,
ko niec z błę da mi i my le niem pró bek! 5 klu czy iden ty fi ka cyj nych wraz z uchwy tem
do star cza nych jest wraz z in stru men tem.

Wyposażenie standardowe:
Hi 9828 jest do star cza ny w wa liz ce trans por to wej z son dą wie lo pa ra me tro wą 
HI 769828, bu fo rem ka li bra cyj nym pH i EC HI 9828-25 (500ml), roz two rem do
kon ser wa cji son dy, 5 klu cza mi iden ty fi ka cyj ny mi i uchwy tem do nich, ka blem łą czą -
cym PC USB HI 7698281, pro gram kom pu te ro wy kom pa ty bil ny z Win dows 
HI 92000, ka bel za si la ją cy do ła do wa nia aku mu la tor ków HI 710045 i za si lacz 
12 V HI 710006, ka bel za si la ją cy po przez za pal nicz kę sa mo cho do wą 12V HI 710046
i 4 aku mu la tor ki
HI 9828/4 jest dostarczany z sondą na kablu 4 m 
HI 9828/10 jest dostarczany z sondą na kablu 10 m 
HI 9828/20 jest dostarczany z sondą na kablu 20 m

Akcesoria dodatkowe:
HI 9828-25 Roztwór kalibracyjny
HI 7698282 Roztwór do konserwacji sondy

Czujnik
temperatury

Son da tle no -
wa gal wa -
niczna, bez
kon dy cjo no -
wa nia i
po la ry za cji

Sonda konduktancji,
technologia
czteropierścieniowa

Elektroda pH 
lub pH/redox

SPECYFIKACJA HI 9828
Zakres 0.00 do 14.00 pH

pH Rozdzielczość 0.01 pH
Dokładność ±0.02 pH
Zakres ±600.0 mV

mV Rozdzielczość 0.1 mV
Dokładność ±0.5 mV
Zakres ±2000.0 mV

ORP Rozdzielczość 0.1 mV
Dokładność ±1.0 mV
Zakres Od 0.0 do 500.0% / od 0.00 do 50.00mg/L
Rozdzielczość 0.1% / 0.01mg/L

Od 0.0 do 300.0%: ±1.5% lub ± 1.0% odczytu jeśli jeden z nich jest
Tlen rozpuszczony Dokładność większy; 300.0 do 500.0%: ±3.0% odczytu

Od 0.00 do 30.00 mg/L: ±1.5% odczytu lub 0.10mg/L jeśli jeden z nich
jest większy; 30.00 mg/L do 50.00 mg/L: ±3% odczytu

Zakres Od 0.000 do 200.000 mS/cm (aktualne EC do 400 ms/cm)
Ręczna: 1μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm; 1mS/cm

Automatyczna: 1μS/cm od 0 do 9999 μS/cm; 0.01mS/cm od 10.00 do
Konduktywność Rozdzielczość 99.99mS/cm; 0.1mS/cm od 100.0 do 400.0 mS/cm

Automatyczna mS/cm: 0.001mS/cm od 0.000 do 9.999mS/cm; 0.01
mS/cm od 10.00 do 99.99 mS/cm; 0.1mS/cm od 100.0 do 400.0mS/cm

Dokładność ±1% odczytu lub ±1 μS/cm jeśli jeden z nich jest większy
Zakres Od 0 do 999999 Ω·cm; od 0 do 1000.0 kΩ·cm; od 0 do 1.0000 MΩ·cm

Oporność Rozdzielczość W zależności od odczytów oporności
Zakres Od 0 do 400000 mg/L lub ppm (max wartość zależy od czynnika TDS)

Ręczna: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt)
Automatyczne przełączanie między zakresami: 1 mg/L (ppm) od 0 do
9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) od 10.00 do 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L

TDS Rozdzielczość (ppt) od 100.0 do 400.0 g/L (ppt)
Automatyczne przełączanie między zakresami g/L (ppt): 0.001 g/L (ppt)
od 0.000 do 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) od 10.00 do 99.99 g/L (ppt);

0.1 g/L (ppt) od 100.0 do 400.0 g/L (ppt)
Dokładność ±1% odczytu lub ±1 mg/L
Zakres Od 0.00 do 70.00 PSU (wydłużona skala zasolenia)

Zasolenie Rozdzielczość 0.01 PSU
Dokładność ±2% odczytu lub 0.10 PSU jeśli jeden z nich jest większy
Zakres Od 0.0 do 50.0 σt, σ0, σ15

Ciężar właściwy wody Rozdzielczość 0.1 σt, σ0, σ15
morskiej Dokładność ±1 σt, σ0, σ15

Zakres Od 450 do 850 mmHg; od 17.72 do 33.46 inHg; od 600.0 do 1133.2
Ciśnienie atmosferyczne mbar; od 8.702 do 16.436 psi; od 0.5921 do 1.1184 atm; od 60.00 do 113.32 kPa

Rozdzielczość 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa
Dokładność ±3 mmHg wewnątrz ±15°C z temperatury podczas kalibracji
Zakres Od -5.00 do 55.00°C; od 23.00 do 131.00°F; od 268.15 do 328.15K

Temperatura Rozdzielczość 0.01°C; 0.01°F; 0.01K
Dokładność ±0.015°C; ±0.27°F; 0.01K
pH Automatyczna w 1, 2 lub 3 punktach z pamięcią 5 roztworów (pH 4.01,

6.86, 7.01, 9.18, 10.01) lub 1 wybrany roztwór
ORP Automatyczna w 1 wybranym punkcie
Konduktywność, zasolenie Automatyczna w 1 punkcie z pamięcią 6 standardowych (84 μS/cm, 1413 μS/cm,

Kalibracja 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm )lub wybranych punktów
Tlen Automatyczna w 1 lub 2 punktach przy 0, 100% lub 1 wybranym punkcie
Oporność, TDS, σ Oparte na kalibracji zasolenia lub konduktywności
Ciśnienie atmosferyczne Automatyczna w 1 wybranym punkcie
Temperatura Automatyczna w 1 wybranym punkcie

Kompensacja temperatury Automatyczna od –5 do 55°C 
Pamięć rejestrowanych danych Aż do 60000 próbek z 13 pomiarami każda
Przerwa w rejestracji Od 1 sekundy do 3 godz.
Interfejs komputera USB (z programem HI 92000)
Wodoodporność Miernik IP67, Sonda IP68
Środowisko Od 0 do 50°C, RH 100%
Zasilanie (4) 1.5V baterie alkaliczne (wytrzymałość ok. 150 godz. ciągłej pracy bez podświetlenia)

(4) 1.2V akumulatorki (wytrzymałość do 70 godzin ciągłej pracy bez podświetlenia)
Wymiary Miernik: 221 x 115 x 55mm; sonda: 270 x 46 mm DIA
Waga Miernik: 750g; Sonda 750g

MIERNIKI MULTIPARAMETRYCZNE
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Wy jąt ko wa! funk cja Fast Track : lo ka li zu je po miar w miej scu

Cechy charakterystyczne:
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HI 9025
Wodoszczelny przenośny pH-metr mikroprocesorowy
Do sko na ły mier nik do po mia rów te re no wych. So lid na obu do wa 
i ła twość ob słu gi. Łą czy pre cy zję i pro sto tę po mia ru dzię ki au to ma -
tycz nej ka li bra cji.

Kom pak to wy mier nik pH z du żym cie kło kry sta licz nym wy świe tla czem. Wy po sa żo ny jest w in te li gent ną elek tro -
dę pH HI 1296D, po sia da ją cą sen sor tem pe ra tu ry, wskaź nik sta bil no ści i mi ni wzmac niacz, któ ry po wo du je, że
po mia ry są nie czu łe na elek trycz ne in ge ren cje i ha łas.

HI 83141

Wyposażenie standardowe:
Elek tro da pH HI 1230B z 1m ka blem, czuj nik tem pe ra tu ry HI 7669/2W,
ba te rie i roz two ry bu fo rów o pH 4 i 7, pla sti ko wa zlew ka /100ml/. Ca -
łość do star cza na jest w wy god nym wy ście ła nym fu te ra le trans por to wym.

Wyposażenie standardowe:
Elektroda pH HI 1296D pH, baterie, futerał
transportowy oraz saszetki z buforami pH 4.01 
i pH 7.01, roztwór myjący. 
Dodatkowo można zamówić elektrodę pH/ORP 
HI 1297D do HI 991002.

· podwójny wyświetlacz pH i °C
· szczelność IP 65
· uproszczona kalibracja przez zapamiętywanie 
5 buforów

· automatyczna kompensacja temperatury

· podwójny wyświetlacz pH i °C
· bezpieczny pomiar
· uproszczona kalibracja przez zapamiętywanie 2 serii
wartości buforów

· automatyczna kompensacja temperatury

Akcesoria dodatkowe:
HI 77400P – kit kalibracyjny
HI 70300L – roztwór konserwujący

(500ml)
HI 7061L – roztwór myjący do elektrod

Akcesoria dodatkowe:
HI 77400P – kit kalibracyjny
HI 70300L – roztwór konserwujący (500ml)
HI 7061L – roztwór myjący do elektrod
HI 1296D lub HI 1297D – elektrody pH/ORP

HI 991001 / HI 991002
Wodoszczelny przenośny pH-metr z elektrodą tytanową 

Wy po sa że nie stan dar do we:
Elek tro da pH HI 1230B z 1m ka blem, son da temp. HI 7669AW, wy god ny 
fu te rał trans por to wy za wie ra ją cy ze staw bu fo rów o pH 4 i 7 (po 20 ml każ dy) 
i pły nów do my cia, śru bo kręt ka li bra cyj ny, ba te rie.

DANE
TECHNICZNE HI 9025

Zakres 0.00 do 14.00 pH; ±399.9; ±1999 mV; 0.0 do 100.0°C
Rozdzielczość 0.01 pH; 0,1 mV; 1 mV; 0.1°C
Dokładność ±0.01 pH; ±0,2mV; ±1mV; ±0.4°C

Kompensacja temp. automatyczna lub ręczna, -5 do 105°C

Kalibracja Automatyczna 1 lub 2 punktowa
Wymiary / Ciężar 196 x 80 x 60 mm / 500 g

Zasilanie 4 x 1,5V AA / ok. 500 godz. ciągłej pracy
auto-wyłącznik po 20 min.

DANE
TECHNICZNE HI 991001 HI 991002

Zakres -2do 16.00; -5 do 105°C -2do 16.00; -5 do 105°C; ± 1999 mV
Rozdzielczość 0.01 pH; 0.1°C 0.01 pH; 0.1°C; 1 mV

Zasilanie 3 x 1,5V AA /IEC LR 6 – 2000 godz. pracy 3 x 1,5V AA /IEC LR 6 – 1500 godz. pracy

Dokładność ±0.02 pH; ±0.5°C do 60°C; 1°C
(zewn.)

±0.02 pH; ±0.5°C do 60°C; 1°C (zewn.);
±2 mV

Elektroda Elektroda pH/°C HI 1296D (DIN)

Wymiary / Ciężar 150 x 80 x 36mm / 245g

Kompensacja temp. automatyczna od -5 to 105°C

DANE
TECHNICZNE HI 83141

Zakres 0.00 do 14.00 pH; ±1999 mV; 0.0 do 100.0°C
Rozdzielczość 0.01 pH; 1 mV; 0.1°C
Dokładność ±0.01 pH; ±1 mV; ±0.4°C
Kalibracja Ręczna 2 punktowa

Zasilanie 1 x 9V / ok. 100 godz. ciągłej pracy
Wymiary/Ciężar 164 x 76 x 45mm / 180g

Kompensacja temp. automatyczna, 0 do 70°C

· wysoka dokładność
· automatyczna kompensacja
temperatury

· prostota obsługi

Przenośny pH-metr z automatyczną
kompensacją temperatury

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

· wskaźnik zużycia baterii
· zabezpieczenie przeciwopryskowe
· elektroda ze złączem BNC
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DANE
TECHNICZNE HI 99171

Zakres -2.00 do 16.00 pH; -5.0 do 105.0°C
Rozdzielczość 0.01 pH; 0.1°C
Dokładność ±0.02 pH; ±0.5°C (do 60°C), ±1°C 

(na zewnątrz)

Kalibracja 1 lub 2 punktowa
Zasilanie 3 x 1,5V AA / ok. 1500 godz. ciągłej pracy

auto-wyłącznik po 8 min
Wymiary / Ciężar 150 x 80 x 36 mm / 210 g

Kompensacja temp. Automatyczna, -5 do 105°C

DANE
TECHNICZNE HI 99141

Zakres -2.00 do 16.00 pH; -5.0 do 105.0°C
Rozdzielczość 0.01 pH; 0.1°C
Dokładność ±0.02 pH; ±0.5°C (do 60°C), ±1°C (na zewnątrz)

Kompensacja temp. Automatyczna, -5 do 105°C

Zasilanie 3 x 1,5V AA / ok. 1500 godz. ciągłej pracy
auto-wyłącznik po 8 min

Wymiary / Ciężar 150 x 80 x 36 mm / 210 g

Kalibracja Automatyczna 1 lub 2 punktowa

DANE
TECHNICZNE HI 991003

Zakres -2.00 to 16.00 pH, ±825 pH (mV), ±1999 mV, -5.0 to 105.0°C
Rozdzielczość 0.01 pH, 1 pH (mV), 1 mV, 0.1°C 
Dokładność ±0.02 pH, ±1 pH (mV), ±2 mV, ±0.5 (do 60°C), ±1 (zewn.)

pH kalibracja Automatyczna 1 lub 2 punktowa z 2 zestawami buforów (4.01, 7.01,
10.01 or 4.01, 6.86, 9.18)

Elektroda Kombinowana pH/ORP/temperaturę, złącze DIN i 1 m (3.3') kabel
Baterie 3 x 1.5V AA/ok. 1500 godz.auto-off po 8 minutach

Wymiary / Waga 150 x 80 x 36 mm / 210 g

Kompensacja temp. Automatyczna od -5 to 105°C (dla pH)

HI 991003

HI 99141

HI 99171

Wodoszczelny przenośny pH-metr z sensorem testowym

Wodoszczelny przenośny pH-metr do pomiarów wód
kotłowych

Wodoszczelny przenośny pH-metr mikroprocesorowy

• pomiar pH/ORP/temperatury
• sensor testowy sprawdza status elektrody
• obudowa miernika jest wodoodporna
• podwójny wyświetlacz pokazujący pH, ORP, temp.

Au to ma tycz na ka li bra cja pH mo że być wy ko na na w 2 pun ktach bu fo ro wych dla stan -
dar dów NIST. Mier nik spraw dza sta tus elek tro dy.

HI 99141 prze zna czo ny jest do po mia rów w ko tłow niach oraz chłod niach ko -
mi no wych, wy po sa żo ny jest w elek tro dę ty ta no wą HI 72911 z kor pu sem ze
sta li nie rdzew nej, z pła skim za koń cze niem. Elek tro da ta po sia da dia frag mę te -
flo no wą, po zwa la ją cą na mak sy mal ny kon takt z ba da nym me dium oraz
wbudowany czuj nik tem pe ra tu ry.

pH -metr prze zna czo ny do bez po śred nich po mia rów na pa pie rze, wy pra wio nej skó rze. 
Miernik wy ko nuje szyb kie po mia ry powierzchni badanych. Pła ska koń ców ka elek tro dy HI 1414D po zwa -
la na ide al ny kon takt po mię dzy son dą, a ba da ną prób ką. Elek tro da po sia da wbu do wa ny sen sor tem pe -
ra tu ry.

Wyposażenie standardowe:
Elek tro da pH HI 1414D, ba te rie, fu te rał trans por to wy, sa szet ki 
z bu fo ra mi pH 4.01 i pH 7.01, roz twór czysz czą cy oraz in struk cję.

Akcesoria dodatkowe:
HI 1414D Elektroda pH
HI 7004L bufor pH 4.01, 500 ml
HI 7007L bufor pH 7.01, 500 ml
HI 7010L bufor pH 10.01, 500 ml
HI 70300Lroz twór do prze cho wy -
wa nia elek trod, 500 ml

· elektroda tytanowa
· szybki czas reakcji elektrody
· doskonała stabilność
· łatwe utrzymanie czystości
elektrody

· automatyczna kompensacja
temperatury

Wy po sa że nie 
stan dar do we:

Elek tro da pH/ORP HI 1297D 
z we wnętrz nym sen so rem 

temp., ba te rie, fu te rał 
trans por to wy, sa szet ki 

z bu fo ra mi pH 4.01 i pH 7.01, 
płyn do my cia oraz in struk cja.

· du ża do kład ność · au to ma tycz na kom pen sa cja tem pe ra tu ry 
· krót ki czas po mia ru · wskaź nik zu ży cia ba te rii 
· pro sto ta ob słu gi

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

Wyposażenie standardowe:
Elektroda pH HI 72911, baterie, futerał transpor-
towy, saszetki z buforami pH 4.01i pH 7.01, płyn
do mycia oraz instrukcja.
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HI 99163

HI 99161

HI 99121 Przenośny pH-metr do bezpośredniego
pomiaru pH gleby

Przenośny pH-metr do pomiarów pH mięsa

· zestaw do pomiarów w glebie lub roztworze gleby
· elektroda HI 1292D zintegrowana z czujnikiem temperatury, złącze DIN
· szeroki zakres pomiarowy od -2 do 16 pH
· mały pobór energii – 1500 godz. pracy
· wskaźnik wyczerpania baterii

HI 99163 to prze no śny pH -metr spe cjal nie przy sto so wa ny do pra cy w za kła -
dach mię snych i uboj niach. Elek tro da pH FC 232D wy po sa żo na jest w nóż uła -
twia ją cy pe ne tra cję w ba da nym mię sie. Dzię ki wbu do wa ne mu w elek tro dę
czuj ni ko wi tem pe ra tu ry na wy świe tla czu pH -me tru moż na od czy tać za rów no
war tość pH, jak i tem pe ra tu rę. Speł nia wy mo gi HACCP.

Wyposażenie standardowe:
Elek tro da szkla na pH HI 1292D, sa szet ki z bu fo ra mi pH 4, pH 7, HI 7051M roz twór do
przy go to wy wa nia prób ki zie mi, per fo ra tor do zie mi, ba te rie 3x1x5 V AA, fu te rał trans -
por to wy, in struk cja ob słu gi.

Wyposażenie standardowe:
Elek tro da pH FC 232D z no żem, sa szet ki 
z bu fo ra mi pH 4, pH 7, ba te rie 3x1,5 V AA, fu te -
rał trans por to wy, płyn do my cia elek tro dy oraz in -
struk cja.

DANE
TECHNICZNE HI 99121

Zakres -2.00 do 16.00 pH; -5.0 do 105.0°C
Rozdzielczość 0.01 pH; 0.1°C
Dokładność ±0.02 pH; ±0.5°C (do 60°C), ±1°C (na zewnątrz)

Kompensacja temp. Automatyczna, -5 do 105°C

Zasilanie 3 x 1,5V AA / ok. 1500 godz. ciągłej pracy
auto-wyłącznik po 8 min.

Wymiary / Ciężar 150 x 80 x 36mm / 210g

Kalibracja Automatyczna 1 lub 2 punktowa

DANE
TECHNICZNE HI 99163

Zakres -2.00 do 16.00 pH; -5.0 do 105.0°C
Rozdzielczość 0.01 pH; 0.1°C
Dokładność ±0.02 pH; ±0.5°C (do 60°C), ±1°C (na zewnątrz)

Kompensacja temp. Automatyczna, -5 do 105°C

Zasilanie 3 x 1,5V AA / ok. 1500 godz. ciągłej pracy
auto-wyłącznik po 8 min.

Wymiary / Ciężar 150 x 80 x 36 mm / 210 g

Kalibracja 1 lub 2 punktowa

DANE
TECHNICZNE HI 99161

Zakres 0.00 do 14.00 pH; 0.0 do 60°C
Rozdzielczość 0.01 pH; 0.1°C
Dokładność ±0.01 pH; ±0.1°C (do 60°C)

Kompensacja temp. Automatyczna, 0 do 60°C

Zasilanie 4 x 1,5V AA / ok. 1000 godz. ciągłej pracy.
Wymiary / Ciężar 150 x 80 x 36mm / 210g

Kalibracja 1 lub 2 punktowa

Wodoszczelny przenośny pH-metr do
pomiarów w przemyśle spożywczym
HI 99161 jest ide al nym mier ni kiem do po mia rów w sys te mie HACCP.
Do star cza ny z elek tro dą FC 202D z wbudowanym czuj ni kiem tem pe ra -
tu ry, zbu do wa ną ze szkła wzmoc nio ne go KY NA REM. Elek tro da ta po -
sia da otwar tą dia frag mę, uła twia ją cą kon takt z ba da ną żyw no ścią.

Wyposażenie standardowe:
Elektroda żelowa kombinowana FC 202D, saszetki 
z buforami pH 4,01 i pH 7,01 oraz baterie 4x1,5 V,
futerał transportowy, płyn do mycia elektrod oraz
instrukcja.

Cechy charakterystyczne:
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Do mycia, kon ser wa cji oraz kalibracji elek trod fir ma HAN NA In stru ments
pro po nu je peł ną ga mę roz two rów go to wych do uży cia. Fa brycz nie spraw dzo -
ne, gwa ran tu ją wy so ką ja kość i du że bez pie czeń stwo.

Roztwory kalibracyjne pH, tolerancja (±) 0.01 pH w 25°C
Roztwór nominalna wartość pH w temp. 25°C
HI 7001L Roztwór pH 1.68
HI 7004L Roztwór pH 4.01
HI 7004L/C Roztwór pH 4.01 z certyfikatem
HI 7006L Roztwór pH 6.86
HI 7006L/C Roztwór pH 6.86 z certyfikatem
HI 7007L Roztwór pH 7.01
HI 7007L/C Roztwór pH 7.01 z certyfikatem
HI 7009L Roztwór pH 9.18
HI 7009L/C Roztwór pH 9.18 z certyfikatem
HI 7010L Roztwór pH 10.01
HI 7010L/C Roztwór pH 10.01 z certyfikatem

Standardowe roztwory konduktancji/TDS
HI 7030L Roztwór 12880 μS/cm
HI 7031L Roztwór 1413 μS/cm
HI 7032L Roztwór 1382 mg/l
HI 7033L Roztwór 84 μS/cm
HI 7034L Roztwór 80000 μS/cm
HI 7035L Roztwór 111800 μS/cm
HI 7036L Roztwór 12,41 ppt (g/l)
HI 7037L Roztwór 100% NaCl
HI 70038P Roztwór 6,44 ppt (g/L)
HI 7039L Roztwór 5000 μS/cm

Standardowe roztwory redox
Roztwór Nominalna wartość Redox w temp. 25°C
HI 7021L Roztwór testowy 240 mV
HI 7022L Roztwór testowy 470 mV
HI 7091 Roztwór redukujący redox
HI 7092 Roztwór utleniający redox

Roztwory myjące i konserwujące do elektrod pH
HI 7061L Uniwersalny płyn do czyszczenia
HI 7073L Płyn usuwający osady z białka
HI 7074L Płyn usuwający osady nieorganiczne
HI 7077L Płyn usuwający oleje i tłuszcze
HI 70300L Roztwór do przechowywania elektrod

Bu fo ry ka li bra cyj ne pH/EC są do stęp ne w bu tel kach pla sti ko wych po 230 ml (M)
i 500 ml (L) oraz w sa szet kach 20 ml (P). Do od po wied nie go utrzy my wa nia elek -
tro dy nie zbęd ne są za rów no roz two ry my ją ce, jak i kon ser wu ją ce. Po wy żej znaj -
du je się ich wy kaz.
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Pre zen tu je my sze ro ką ga mę
elek trod pH i ORP do za sto -
so wa nia w urzą dze niach la -
bo ra to ryj nych i prze no śnych.
Uni kal ne wła ści wo ści po zwa -
la ją na do bór elek trod do od -
po wied nich wa run ków pra cy
(roz two ry wod ne, pro duk ty
mle czar skie, kre my, pro duk -
ty spo żyw cze pół sta łe)

Końcówka Kulista

Końcówka Stożkowa

Końcówka Płaska

Diafragma ceramiczna

Diafragma z tkaniny

Kremy Mięso Roztwory
wodne

Rodzaje kabla Złącze BNC i DIN

HI 1131B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna

KCl 3,5M + AgCl 0,1 bar pH: 0 do 13
Temp: -5 do 100°C

Kulista (śr: 9,5
mm)

- Szklany- Współosiowy 1 m Generalne zastosowanie
laboratoryjne, przemysł piwny

Złącze
odniesienia Diafragma Elektrolit Maksymalne

ciśnienie Zakres Końcówka Sensor Korpus Wzmoc
nienie

Kabel Zastosowanie

HI 1414D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 80°C Płaska Tak SzkłoTak 7 przewodowy,
żyłowy 1 m Skóra, skóra wyprawiona

HI 1296D Pojedyncze,
Ag/AgCl Tkanina Żel 3 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 80°C Kulista Tak Klatka
tytanowaTak 5 przewodowy,

żyłowy 1 m Oczyszczalnie ścieków

HI 1292D Pojedyncze,
Ag/AgCl

Potrójna,
ceramiczna KCl 3,5M + AgCl 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: -5 do 100°C
Stożkowa

(12x12mm) Tak SzkłoTak 7 przewodowy,
żyłowy 1 m

Pomiary gleby, roztwory
glebowe

HI 1230B Podwójne,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna Żel 2 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 80°C Kulista - Ultem- Współosiowy 1m Do pomiarów terenowych

FC 210B Podwójne,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa

(12x12mm) - Szkło- Współosiowy 1m Mleko, jogurty, kremy

FC 212D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa

(12x12mm) Tak SzkłoTak 7 przewodowy,
żyłowy 1 m Mleko,jogurty, kremy

FC 232D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(6x10mm) Tak PVDFTak 7 przewodowy,

żyłowy 1 m Mięso

FC 240D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(3x5mm) - Stal nierdzewna

AISI 316- Współosiowy 1m Produkty mleczarskie, badanie
jakości sera

FC 230B Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(6x10mm) - PVDF - Współosiowy 1m Mięso, mrożonki

HI 1083B Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 50°C Kulista - Szklany- Współosiowy 1m Mikroelektroda laboratoryjna

HI 3131B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna KCl 3,5M + AgCl 0,1 bar ORP

Temp: -5 do 100°C
Platynowy
sworzeń - Szklany- Współosiowy 1m Ogólne w laboratoriach,

miareczkowanie Redox

HI 3230B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna Żel 2 bar ORP

Temp: 0 do 80°C
Platynowy
sworzeń - Ultem - Współosiowy 1m Woda pitna, kontrola jakości 

FC 201D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(6x10mm) Tak PVDFTak 7 przewodowy,

żyłowy 1 m

Mleko, jogurty, produkty
mleczarskie, mięso, produkty

spożywcze pół-stałe

FC 200B Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(6x10mm) - PVDF - Współosiowy 1m

Mleko, jogurty, produkty
mleczarskie, produkty
spożywcze pół-stałe

HI 1297D Pojedyncze,
Ag/AgCl Tkanina Żel 3 bar

pH: 0 do 13
Temp: 0 do 80°C

Stożkowa 3mm);
ORP: sensor
platynowy

Tak Klatka
tytanowaTak 7 przewodowy,

żyłowy 1 m
Oczyszczalnie, baseny,

wodociągi

HI 1343B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna Żel 0,1 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 50°C Kulista - Ultem- Współosiowy 1 m Bufory TRIS

HI 1053B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna

KCl 3,5M + AgCl 0,1 bar pH: 0 do 12
Temp: -5 do 100°C

Stożkowa
(12x12mm)

- Szklany- Współosiowy 1 m Tłuszcze i kremy, próbki ziemi,
woda pitna, produkty półstałe,

pH-metry przenośne i
laboratoryjne
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Typy elektrod ISE
Elektrody ISE zostały podzielone na trzy kategorie,
zależnie od konstrukcji:

Trzy me to dy ana li zy:
Po ten cjo me trycz ne ana li zy jo nów elek tro da mi ISE
od by wa ją się trze ma me to da mi, a każ da z nich jest
uni kal na: bez po śred nia po ten cjo me tria, me to dy
przy ro sto we, mia recz ko wa nie po ten cjo me trycz ne.
Ofe ru je my roz two ry do każ dej z tych me tod. Po ni żej
przed sta wia my cha rak te ry sty kę po szcze gól nych elek -
trod.

stała

odniesienia

płynna gazowa

Do stęp ne ja ko po je dyn cze
pół ogni wa lub elek tro dy kom -
bi no wa ne z elek tro dą od nie -
sie nia. Koń ców ka elek tro dy z
sen so rem ze sprę żo nym ha lo -
gen kiem sre bra lub sta łym kry -
sta licz nym two rzy wem.

Do stęp ne ja ko po je dyn cze pół -
ogni wa lub elek tro dy kom bi no -
wa ne z elek tro dą od nie sie nia.
Koń ców ka elek tro dy z sen so rem
z jed no rod nym po li me ro wym
skład ni kiem z wy mie nia cza mi
jo no wy mi do okre śla nia jo nów.

Elektroda odniesienia używana jest z półogniwem. Takie połączenie daje precyzyjne i powtarzalne
pomiary. Elektrody kombinowane zawierające w sobie elektrodę odniesienia pozwalają na dokładne
pomiary w terenie.

Do stęp ne ja ko elek tro dy kom -
bi no wa ne, któ re wy kry wa ją roz -
pusz czo ne ga zy w roz two rze.
Nie jest ko niecz ne ze wnętrz ne
od nie sie nie do te go ty pu elek -
trod. Koń ców ka elek tro dy z sen -
so rem od dzie lo na jest od
ba da nych roz two rów mem bra -
ną prze pusz cza ją cą ga zy.

Elektrody odniesienia i kombinowane

ELEKTRODA KOMBINOWANA TYP PÓŁOGNIWO ZAKRES
POMIAROWY ZAKRES TEMP. ELEKTROLIT ISA STANDARD 1 STANDARD 2 STANDARD 3

Amonowa HI 4101 gazowa - 1M do 1X 10-6M 17000
do 0.02 ppm 0 do 40°C HI 4001-40 HI 4001-00 HI 4001-01 0.1M HI 4001-02 100

ppm
HI 4001-03 1000

ppm

Bromkowa HI 4102 Stała HI 4002 1M do 1X 10-6M 79910
do 0.07991 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4002-01 0.1M

Kadmowa HI 4103 Stała HI 4003 1M do 1X 10-7M 11200
do 0.01 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4003-01 0.1M

Wapniowa HI 4104 Membrana
polimerowa HI 4004 1M do 1X 10-6M 4100

do 0.41 ppm 0 do 40°C HI 7082 HI 4004-00 HI 4004-01 0.1M

Dwutlenek węgla HI 4105 Gazowa - 1X 10-2M do 1X 10-4M
440 do 4.4 ppm 0 do 40°C HI 4005-40 HI 4005-00 HI 4005-01 0.1 M HI 4005-03 1000

ppm

Chlorkowa HI 4107 Stała HI 4007 1M do 1X 10-6M 35000
do 1.8 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4007-01 0.1M HI 4007-02 100

ppm
HI 4007-03 1000

ppm

Miedziowa HI 4108 Stała HI 4008 1M do 1X 10-6M 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4008-01 0.1M

Cyjankowa HI 4109 Stała HI 4009 10-2M do 1X 10-6M
260 do 0.26 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4001-00

Jodkowa HI 4111 Stała HI 4011 1M do 1X 10-7M
127000 do 0.0127 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4011-01 0.1M

Siarczan ołowiu HI 4112 Stała HI 4012 0.1M do 1X 10-6M
207000 do 0.02 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4012-00 HI 4012-01 Siarczan

HI 4012-21 Ołów 0.1M

Azotanowa HI 4113 Membrana
polimerowa HI 4013 1M do 7X 10-6M 14000

do 0.1 ppm 0 do 40°C HI 7078 HI 4013-00 HI 4013-01 0.1M HI 4013-02 0.1M
100 ppm

HI 4013-03 0.1M
1000 ppm

Potasowa HI 4114 Membrana
polimerowa HI 4014 0.1M do 1X 10-6M

39000 do 0.49 ppm 0 do 40°C HI 7076 HI 4014-00 HI 4014-01 0.1M

Odniesienia - HI 5315 - 0 do 80°C HI 7072

Siarczek srebra HI 4115 Stała HI 4015 Ag 0.1M do 1X 10-7M
1079000 do 0.01 ppm
S 0.1M do 1X 10-7M

321000 do 0.003 ppm

0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00
HI 4015-00 HI 4015-01 0.1M

Fluorkowa HI 4110 Stała HI 4010 1M do 1X 10-6M 
do 0.02 ppm

0 do 80°C HI 7075

HI 4010-00
HI 4010-05
HI 4010-06
HI 4010-30

HI 4010-01 0.1M HI 4010-02 100
ppm 

HI 4010-03 1000
ppm

kombinowana
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Wodoszczelne precyzyjne testery pH

Nowe kieszonkowe konduktometry

· podwójny, duży, czytelny wyświetlacz LCD 
· wodoszczelna obudowa 
· wskaźnik poziomu zużycia baterii · Automatyczna kalibracja 
· wbudowany czujnik temperatury · Wymienna elektroda

HI 98127 / HI 98128

HI 98311 / HI 98312

No we kie szon ko we te ste ry mie rzą i wy świe tla ją trzy pa ra me try: prze wod ność, TDS
(so le roz pusz czo ne) i tem pe ra tu rę. Po sia da ją du ży, po dwój ny wy świe tlacz na EC i tem -
pe ra tu rę. Ma ją wo dosz czel ną, kom pak to wą obu do wę oraz au to ma tycz ną kom pen sa -
cję tem pe ra tu ry.

Wyposażenie standardowe:
Osło na ochron na, na rzę dzie do wy mia ny elek tro dy, ba te rie oraz
in struk cja ob słu gi.

HI 98120/ HI 98121 są wo dosz czel ny mi mier ni ka mi pH /ORP i tem pe ra tu ry. Na da ją się do wy ko rzy -
sta nia w wil got nym śro do wi sku. Mier ni ki po sia da ją moż li wość jed no lub dwu punk to wej ka li bra cji pH
za po mo cą pię ciu bu fo rów wpi sa nych do pa mię ci mier ni ka, ORP jest wy ka li bro wa ne fa brycz nie. Po -
mia ry są wy so kiej do kład no ści, co wska zu je użyt kow ni ko wi sym bol sta bil no ści od czy tów z pra wej stro -
ny wy świe tla cza. Na wy świe tla czu po ka zu je się rów nież sym bol zu ży cia ba te rii. Elek tro da HI 73127
jest wy mien ną elek tro dą do łą czo ną do mier ni ka, któ rą użyt kow nik mo że sam wy mie niać.

Nowe kieszonkowe konduktometry pH/ORP
HI 98120 / HI 98121

DANE
TECHNICZNE HI 98127 HI 98128

Zakres -2.0 do 16.0 pH; -5.0 - 60.0°C -2.00 do 16.00 pH; -5 - 60.0°C
Rozdzielczość 0,1pH; 0,1°C 0,01 pH; 0,1°C
Dokładność ± 0, 1 pH; ± 0.5°C ± 0, 05 pH; ± 0.5°C
Kalibracja Automatyczna jedno- lub dwupunktowa

Środowisko od 0 do 50°C; RH 100%
Kompensacja temp. automatyczna

Zasilanie Baterie 4 x 1,5 V/350 godz.
Wymiary / Ciężar 163x40x26 mm / 80 g

DANE
TECHNICZNE HI 98120 / HI 98121

Zakres ORP: ± 1000 mV; temp.: -5 do 60°C; pH: -2 do 16 (HI 98121)

Dokładność ORP: ±2mV; temp: ± 0.5°C; pH ±0.05 (HI98121)

Elektrody HI 98120 – HI 73120 (ORP); HI 98121 – HI 73127 (pH), sensor ORP

Kalibracja Kalibracja fabryczna
Zasilanie 4 x 1,5V 300 godz. ciągłej pracy – HI 98120; 250 godz. – HI98121

Wymiary / Ciężar 163 x 40 x 26 mm / 100g

DANE
TECHNICZNE HI 98311 HI 98312

Zakres 0 do 3999 μS/cm; 0 do 2000
ppm; 0.0 to 60.0°C

0,00 do 20,00 mS/cm; 0,00 do
10,00 ppt; 0.0 to 60.0 °C

Rozdzielczość 1 μS/cm; 1 ppm; 0.1°C 0,01 mS/cm; 0,01 ppt; 0.1 °C
Dokładność ±2% pełnej skali EC & TDS, ±0.5°C

Faktor TDS 0.45 do 1.00
Kompensacja temp. Automatyczna ze współczynnikiem BETA (ß) od 0.0 to 2.4 %/°C

Zasilanie 4 x 1,5V z BEPS / 100 godz. ciągłej pracy
Wymiary / Ciężar 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Akcesoria dodatkowe:
HI 77400P – kit
kalibracyjny (pH 4,7)
HI 70300L – roztwór
konserwujący (500ml)
HI 7061L – roztwór
myjący do elektrod (500ml)

ORP: 1mV; temp: 0.1°C; pH: 0.01 (Hi 98121)Rozdzielczość

Cechy charakterystyczne:
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HI 4321

HI 2300

EC 215

Konduktometr laboratoryjny

Miernik laboratoryjny EC/TDS/NaCl/Temp.

Wielozakresowy konduktometr laboratoryjny

· po dwój ny, du ży, czy tel ny wy świe tlacz 
· za kre sy EC, opor ność, TDS, za so le nie 
· au to roz po zna nie ty pu son dy 
(dwu lub czte ro pier ście nio wej)

· stop nie 1,2,3 try bu USP

· 3 ska le za so le nia: prak tycz ne, 
na tu ral ne, pro cen to we  

· li nio wa i na tu ral nej wody 
kom pen sa cja tem pe ra tu ry

• au to ma tycz ne roz po -
zna nie bu fo ru

• kon tro la fak to ra TDS
• kom pen sa cja tem pe -

ra tu ry w dwóch ska -
lach

• port RS232 (pod łą cze -
nie do kom pu te ra)

· nowoczesna platynowa sonda HI 76303 · prosta kalibracja
· automatyczna kompensacja temperatury · duża stabilność wyników
· cztery zakresy pomiarowe

Wyposażenie standardowe:
HI 4321 wy po sa żo ny jest w 4-pier ście nio wą son dę
kon duk to me trycz ną HI 76312 i uchwyt do elek trod
HI 706404N.

HI 2300 – mier nik la bo ra to ryj ny po sia da sze ro kie za kre sy po mia ro we. Po sia da
au to ma tycz ną kom pen sa cję tem pe ra tu ry. Wy po sa żo ny jest we wskaź nik sta bil no -
ści, funk cję GLP i ma moż li wość prze ka zy wa nia da nych do kom pu te ra przez
port RS 232.

EC 215 to pro fe sjo nal ny wie lo za kre so wy kon duk to metr la bo ra to ryj ny o wy so kiej do kład no ści i nie za -
wod no ści. Po zwa la użyt kow ni ko wi na po mia ry w czte rech róż nych za kre sach. In no wa cyj na, od por na
na wy so kie tem pe ra tu ry i ła twa w czysz cze niu son da pla ty no wa umoż li wia wie lo za kre so wość po mia -
rów, za pew nia jąc bar dziej sta bil ne wy ni ki. 

Wyposażenie standardowe:
sonda HI 76310, zasilacz 12V, instrukcja obsługi.

DANE TECHNICZNE

EC

Oporność

TDS

HI 4321

Zakres 0.000 do 9.999 μS/cm; 10.00 do 99.99 μS/cm; 100.0 do 999.9 μS/cm; 1.000 do 9.999
mScm; 10.00 do 99.99 mS/cm 100.0 do 999.9 mS/cm; 1000 mS/cm

Zakres 1.00 do 99.99 Ohm-cm; 100.0 do 999.9 kOhm-cm; 1.000-9.999 kOhm-cm; 10.00 do
99.99 kOhm-cm; 100.0 do 999.9 kOhm-cm; 1.00 do 9.99 MOhm-cm; 10.0 do 100.0 MOhm-cm

Rozdzielczość 0.01 Ohm-cm; 0.1Ohm-cm; 0.001 kOhm-cm; 0.01 kOhm-cm;0.1 kOhm-cm; 0.01
MOhm-cm; 0.1 MOhm

Zakres 0.000 do 9.999 ppm;10.00 do 99.99 ppm; 100.0 do 999.9 ppm; 1.000 do 9.999 ppt;
10.00 do 99.99 ppt; 100.0 do 400.0 ppt

Zasolenie Rzeczywiste zasolenie: 0.00 do 42.00; naturalna woda morska: 0.00 do 80.00 ppt; procent: 0.0
do 400.0 %; rozdzielczość: 0.01; 0.1% - dla skali procentowej; dokładność: ± 1% odczytu

Kalibracja EC: Automatyczna, 4-punktowa; zasolenie: Skala procentowa-1 punktowa
(z wzorcem HI 7037); temp: 3 - punktowa

Temperatura Zakres: -20 do 120ºC; rozdzielczość: 0.1°C; dokładność: ± 0.2°C

Rejestr na żądanie/auto 10 serii, 5000 prób/1 serię
Podłączenie do PC USB i port RS 232
Wyświetlacz 240x320 pikseli ,LCD kolor, grafika, wybór języka
Zasilanie 12 VDC
Wymiary/waga 159 x 230 x 93mm/800g

Rozdzielczość 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm

Dokładność ± 2% odczytu (± 1 Ohm-cm)

Rozdzielczość 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; .01 ppt; 0.1 ppt
Dokładność ± 1% odczytu (± 0.01 ppm), faktor 0.40 do 1.00

Dokładność ± 1% odczytu (± 0.01 μS/cm)

DANE 
TECHNICZNE EC 215

Zakres 0.0 do 199.9 μS/cm; 0 do 1999 μS/cm; 0,00 do 19.99 mS/cm; 
0.0 do 199.9 mS/cm

Rozdzielczość 0,1 μS/cm; 1 μS/cm; .0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
Dokładność ± 1% pełnej skali
Kalibracja Ręczna jednopunktowa

Sonda HI 76303 z sensorem °C
Zasilanie Zasilacz 12V

Wymiary / Ciężar 240x182x74 mm; 1kg

Wyposażenie
standardowe:
sonda HI 76303,
zasilacz 12V,
instrukcja obsługi.

DANE TECHNICZNE HI 2300

Zakres TDS 
0.00 do 14.99 mg/L (ppm) ; 15.0 do 149.9 mg/L (ppm) ; 

150 do 1499 mg/L (ppm) ; 1.50 do 14.99 g/l (ppt) ; 15.0 do 
100.0 g/l (ppt) ; do 400.0 g/l (TDS), współczynnik 0.80

EC 0,00 do 29.99 μS/cm; 30.0 do 299.9 μS/cm; 300 do 2999 μS/cm; 3.00
do 29.99 mS/cm; 30.0 do 200.0 mS/cm; do 500.0 mS/cm

NaCl 0.0 do 400.0%
Temperatura -9.9 do 120.0°C

Rozdzielczość EC 0.01 μS/cm ; 0.1 μS/cm ; 1 μS/cm ;0.01 mS/cm ; 0.1 mS/cm
TDS 0.01 mg/L ; 0.1 mg/L ; 1 mg/L; 0.01 g/l ; 0.1 g/l

NaCl 0.1%
Temperatura 0.1°C

Dokładność EC ±1% odczytu ± (0.05 μS/cm lub 1jednostka)
TDS ±1% odczytu ± (0.03 mg/L lub 1jednostka)

NaCl ±1% odczytu
Temperatura ±0.4°C

Kalibracja EC automatyczna, 1 punktowa 111800 μS/cm)
NaCl 1 punktowa z buforem HI 7037

Temperatura 2 punktowa, od 0 do 50°C
Kompensacja temp. Automatyczna lub ręczna 0 do 60°C
Zasilanie 12 VDC
Wymiary / Ciężar (240 x 182 x 74mm) / 1.1kg

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:
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HI 9835
Wodoszczelny, przenośny miernik EC/TDS/°C/NaCl

HI 99300 / HI 99301 Wodoszczelne mierniki 
EC/TDS/°C w technologii pomiaru amperometrycznego

· sonda czteropierścieniowa,
platynowa HI 76309

· kompensacja automatyczna lub
manualna

· wodoszczelna obudowa
· zasilanie bateryjne lub przez
zasilacz 12V

Wy po sa że nie stan dar do we:
HI 98188 za opa trzo ny jest w 4-pier ście nio wą son dę kon duk to me -
trycz ną HI 76310 z wbu do wa nym sen so rem tem pe ra tu ry, roz twór ka -
li bra cyj ny, 4 ba te rie 1.2V AA, aku mu la tor ki 1300 mAh, za si lacz 
HI 710042-01, fu te rał ochron ny, ła do war ka in duk cyj na in struk cja ob -
słu gi.

Wy po sa że nie stan dar do we:
Son da prze wod no ści/TDS HI 76309
na 1m ka blu, ba te rie 4x1.5V, fu te rał
trans por to wy, in struk cja ob słu gi.

Kon duk to metr HI 9835 wy ko nu je po mia ry pa ra me trów naj bar dziej istot nych w prze wod nic twie, tj. prze wod nic two
elek trycz ne (EC), całkowite stężenie soli mineralnych (TDS), za so le nie (NaCl) oraz tem pe ra tu rę.

Dwa nowoczesne mier ni ki, dzię ki któ rym moż na do ko ny wać po mia ru prze wod no ści, TDS i tem pe ra tu ry
przy po mo cy jed nej son dy. Wie lo funk cyj na son da HI 76306 mie rzy EC/TDS i tem pe ra tu rę. Wy ni ki po mia -
rów wy świe tla ne są jed no cze śnie Mier ni ki za opa trzo ne są w za awan so wa ne tech no lo gie, po zwa la ją ce na
szyb kie wy ko ny wa nie po mia rów w te re nie. Czy tel ny wy świe tlacz in for mu je o sta nie mier ni ka. Me nu pod -
ręcz ne po sia da tak że funk cję wy świe tla nia po mo cy w cza sie użyt ko wa nia mier ni ka. Po włą cze niu mier -
nik po ka zu je stan zu ży cia ba te rii i czas po zo sta ły do koń ca pra cy. Sys tem BEPS in for mu je kie dy po ziom
na ła do wa nia ba te rii jest zbyt ni ski, by za pew nić wia ry god ne wy ni ki po mia rów.

HI 98188 Miernik EC z funkcją USP
SPECYFIKACJA

EC

Oporność

TDS

NaCl

Temp.

Kalibracja

HI 98188

Zakres
0 do 400 mS/cm (rzeczywista konduktywność 1000 mS/cm

0.001 do 9.999 μS/cm; 10.00 do 99.99 μS/cm; 100.0 do 999.9 μS/cm;
1.000 do 9.999 mS/cm; 10.00 do 99.99 mS/cm; 100.0 do 1000.0 mS/cm

Rozdzielczość 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1mS/cm

Rozdzielczość 0.1 Ohm·cm; 0.001 kOhm·cm; 0.01 kOhm·cm; 0.1 kOhm·cm; 0.1 MOhm·cm
Dokładność ±2% odczytu (±1 Ohm·cm lub 1 cyfra, jeśli jedna z nich jest większa)

Rozdzielczość 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 g/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L
Dokładność ±1% odczytu (±0.05 ppm lub 1 cyfra, jeśli jedna z nich jest większa)

Zakres: %: 0.0 do 400.0%; skala wody morskiej: 0.00 do 80.00 (PSU); rzeczywiste
zasolenie: 0.01 do 42.00; Rozdzielczość: 0.1%; 0.01;Dokładność: ±1% odczytu

Zakres: -20.0 do 120°C; Rozdzielczość: 0.1°C; Dokładność: ±0.2°C
(wykluczając błąd elektrody)

EC Automatyczna 5-punktowa na 7 wzorcach (0.00 μS/cm, 84.0 μS/cm, 1.413
mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm)

NaCl 1 punkt tylko w zakresie % (z roztworem HI 7037);
Używać kalibracji konduktywności dla wszystkich innych zakresów

Temperatura W 1 lub 2 punktach
Kompensacja Temperatury -20.0 do 120.0°C
Odniesienie do temperatury 15°C, 20°C i 25°C
Czynnik TDS 0.40 do 1.00
Sonda HI 76310 4-pierścieniowa EC z wbudowanym czujnikiem temperatury

Połączenie z komputerem Port USB (w zestawie z programem HI 92000)
Rodzaj baterii / Żywotność (4) 1.2V AA akumulatorki / wytrzymałość ok. 100 h ciągłej pracy (bez podświetlania)
Ładowarka ładowarka indukcyjna (w zestawie)
Wymiary/waga 226.5 x 95 x 52mm / 525g

Rejestracja Na żądanie
Możliwość 

rejestracji 400 prób
Przerwa 5 sekund na 1 minutę

Dokładność ±1% odczytu (±0.01 μS/cm lub 1 cyfra, jeśli jedna z nich jest większa)

Zakres 1 do 999.9 Ohm·cm; 1.000 do 9.999 kOhm·cm; 10.00 do 99.99 kOhm·cm
100.0 do 999.9 kOhm·cm; 1.0 do 100.0 MOhm·cm (autozakres)

Zakres 0.00 do 99.99 ppm; 100.0 do 999.9 ppm; 1.000 do 9.999 g/L; 
10.00 do 99.99 g/L; 100.0 do 400.0 g/L (autozakres)

DANE TECHNICZNE EC TDS NaCl Temp.

Dokładność ±1% odczytu
±0.05 μS/cm

±1% odczytu
±0.03 ppm ±1% odczytu ±0.4°C

Kalibracja EC, NaCl 1-punktowa
Zasilanie Baterie 4x1.5 V AA lub zasilacz 12 V
Wymiary / Ciężar 196x80x60 mm; 500g

Zakres

0.00-29.99 μS/cm
30.0-299.9 μS/cm
300-2999 μS/cm

3.00-29.99 mS/cm
30.0-200.0 mS/cm

do 500.0 mS/cm aktualnej EC

0.00-14.99 ppm
15.0-149.9 ppm
150-1499 ppm
1.50-14.99 g/L
15.0-100.0 g/L
do 400.0 g/L

0.0-400.0 % 0.0-60.0°C

DANE
TECHNICZNE HI 99300 HI 99301

Rozdzielczość EC 1μS/cm; TDS 1ppm; 0.1°C EC 0.01mS/cm; TDS 0.01 ppt; 0.1 °C

Kalibracja
automatyczna, 1-punktowa w 1382 ppm
(CONV 0.5) lub w 1500 ppm (CONV 0.7)

lub 1413 μS/cm (pozostałe)

automatyczna, 1-punktowa w 6.44 ppt
(CONV 0.5) lub w 9.02 ppt (CONV 0.7) lub

w 12880 μS/cm (pozostałe)

Dokładność ±2% pełnej skali; ±0.5°C

Sonda HI 76306, EC/TDS/temperatura, ze złączką DIN na 1 m kablu

Kompensacja temp. automatyczna, 0 do 60°C (32 do 140°F) ze współczynnikiem temp. ß 0.0 do 2.4%/°C
Wymiary / Ciężar 143 x 80 x 38 mm / 210 g 

Mier nik kon duk tyw no ści ma roz sze rzo ny 
za kres po mia ro wy, po sia da 3 ska le za so le nia
oraz ska lę opor no ści, roz po zna je au to ma -
tycz nie ro dzaj uży wa nej w nim sondy. 10 pa -
ra me trów po mia ru do wy bo ru (ta kie jak
tem pe ra tu ra od nie sie nia, tryb kom pen sa cji
tem pe ra tu ry, czyn nik TDS, ka li bra cja etc.)
mo gą być prze cho wy wa ne w pro fi lu użyt -
kow ni ka w ce lu póź niej sze go uży cia. In ne ce -
chy mier ni ka to USP <645> po mia ry 
w 3 stop niach, 5-punk to wa ka li bra cja, 
re je stra cja na żą da nie, we wnętrz na re je stra -
cja. Po sia da wzmoc nio ną
wo do od por ną obu do wę.

Ładowarka 
indukcyjna

Zakres EC 0 do 3999 μS/cm; TDS 0-2000ppm; 0-60°C EC 0.00 do 20.00 mS/cm; TDS 0-10 ppt; 0 -60°C

Cechy charakterystyczne:
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HI 9811-5 / HI 9812-5 / HI 9813-5

HI 991300 / HI 991301

HI 98129 / HI 98130 COMBO Nowe testery pH/EC/TDS/°C

Nowe przenośne mierniki pH i przewodnictwa

Wodoszczelny wielofunkcyjny miernik pH/EC/TDS/°C

Są to trwa łe, wie lo funk cyj ne mier ni ki prze zna czo ne do po mia rów pH, TDS, EC i tem -
pe ra tu ry. Po sia da ją no wą son dę umoż li wia ją cą po mia ry wy bra nych pa ra me trów bez ko -
niecz no ści jej wy mia ny.

No wo cze sne mier niki słu żą do po mia ru pH, prze wod no ści, TDS i tem pe ra tu ry za po mo cą jed -
nej son dy. Wy po sa żo ne są w du ży, po dwój ny wy świe tlacz cie kło kry sta licz ny, wskaź nik sta bil -
no ści elek tro dy oraz sys tem za po bie ga nia błę dom spo wo do wa nym zu ży ciem ba te rii.

Mier ni ki te wy po sa żo ne są w wo dosz czel ną obu do wę. Mo gą wy ko ny wać czte ry 
po mia ry z du żą do kład no ścią pH, EC, TDS oraz tem pe ra tu ry bez wy mia ny son dy 
i każ do ra zo wej ka li bra cji.

· wielofunkcyjna zintegrowana elektroda
· jednopunktowa kalibracja pH i EC
· automatyczna kompensacja temperatury

· jeden miernik – 4 pomiary · szybka reakcja elektrody
· szybka i prosta kalibracja · automatyczna kompensacja temp.

· trwałe i niezawodne
· proste w obsłudze
· automatyczna Kompensacja
temperatury

· nastawny współczynnik
temperatury β

· automatyczna kalibracja

Wy po sa że nie stan dar do we:
Elek tro da HI 1285-5, roz two ry ka li bra cyj ne pH 7, 5000 μS/cm,
1382 ppm w sa szet kach (po 20ml) oraz ba te rie i in struk cja.

Wyposażenie standardowe:
Elektroda HI 1288, futerał transportowy, baterie, instrukcja obsługi

Wyposażenie
standardowe:
Mier nik do star cza ny z ochron ną
na sad ką, na rzę dziem do wyj mo wa -
nia elek tro dy, ba te ria mi i in struk cją
ob słu gi.

DANE TECHNICZNE HI 991300 HI 991301

Kalibracja EC/TDS

automatyczna w 1 punkcie przy
1382 ppm (conv.=0.5) lub w 1500

ppm (conv.=0.7) lub
1413 μS/cm (inne)

automatyczna w 1 punkcie przy
6,44 ppt (conv.=0.5) lub w 9,02 ppt
(conv.=0.7) lub 12880 μS/cm (inne)

Dokładność ±0.01 pH; EC ±2% pełnej skali; TDS ±2% pełnej skali; Temp ±0,5°C

Kalibracja pH Automatyczna w 1 lub 2 punktach przy pomocy 2 zestawów
zaprogramowanych buforów

Kompensacja temp.
pH: automatyczna od 0 do 60°C

EC/TDS: automatyczna od 0,0 do 2,4 %/°C
z dobieranym β

Wymiary / Ciężar 150 x 80 x 36 mm / 210 g

DANE 
TECHNICZNE Combo (HI 98129) Combo HI (98130)

Zakres pH 0.00 do 14.00

Dokładność EC/TDS ±2% pełnej skali
pH ±0.05, temp. 0.5°C

Kalibracja pH pH: automatyczna jedno- lub dwupunktowa
Kalibracja EC/TDS Automatyczna jednopunktowa
Współczynnik TDS 0.45 do 1.00
Elektroda HI 73127 (na wyposażeniu)

Zasilanie Baterie 4x1,5 V / 100 godzin
Wymiary / Ciężar 163 x 40 x 26mm / 100g

Kompensacja temp.
pH: Automatyczna

EC/TDS: Automatyczna ze współczynnikiem
BETA (ß) od 0.0 do 2.4%/°C

Rozdzielczość pH 0.01

EC 0 do 3999 μS/cm 0,00 do 20,00 mS/cm
TDS 0 do 2000 ppm 0,00 do 10,00 ppt
Temp. 0.0 do 60.0°C 0.0 do 60.0°C

EC 1 μS/cm 0,01 mS/cm
TDS 1 ppm 0,01 ppt
Temp. 0.1°C 0.1°C

DANE 
TECHNICZNE HI 9811-5 HI 9812-5 HI 9813-5

Zakres pH 0.00 do 14.00 0.0 do 14.00
0 do 6000 μS/cm EC 0 do 1990 μS/cm 0.00 do 4.00 mS/cm

Bateria 1x9 VZasilanie
165x75x45 mm; 330gWymiary / Ciężar 

0 do 3000 mg/l TDS 0 do 1990 ppm
0.0 do 70°C °C 0.0 do 60°C

Dokładność pH: ±0.1; EC/TDS±2%; 
1°C

pH: ±0.1; EC/TDS±2%;
0.5°C

pH: ±0.1; EC/TDS±2%;
±1°C 

Zakres 
EC 0 do 3999 μS/cm
TDS do 2000 ppm

0.00 do 20.00 mS/cm
0.00 do 10.00 ppt

0.00 do 14.00 pH

temp. 0 do 60°C

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:
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TLENOMIERZE PRZENOŚNE

HI 98186

HI 9146

Tlenomierz z barometrem

Wodoszczelny
tlenomierz

Mier nik do tle nu roz pusz czo ne go HI 98186 ma
rozszerzony za kres aż do 50 ppm i 600% na sy ce nia.
Urzą dze nie to wy ko nu je po miar ci śnie nia ba ro me -
trycz ne go z wy bo rem jed no stek ( mmHg, inHg, atm,
mbar, psi, kPa), za so le niem, ci śnie niem i kom pen sa cją
tem pe ra tu ry. Do dat ko we wła ści wo ści mier ni ka za war -
te są w po mia rach BOD, OUR oraz SO UR. Mier nik po -
sia da wzmoc nio ną wo dosz czel ną obu do wę.

Mier nik HI 9146 jest wo dosz czel nym, mi kro pro ce so ro wym przy rzą dem z au to -
ma tycz ną ka li bra cją i kom pen sa cją tem pe ra tu ry (ATC) do po mia ru tle nu roz -
pusz czo ne go w wo dzie. Mo że zna leźć za sto so wa nie w go spo dar stwach
ry bac kich, oczysz czal niach ście ków, sta cjach uzdat nia nia wo dy itp. Przy rząd
znaj du je się w wo do od por nej obu do wie i mo że być z po wo dze niem uży wa ny
za rów no w te re nie jak i w la bo ra to rium. Mier nik ma moż li wość ko rek cji wy so -
ko ści nad po zio mem mo rza oraz za so le nia. Da ne te wpro wa dza się uprzed nio
do pa mię ci. Mier nik po sia da funk cję HOLD za trzy mu ją cą da ny od czyt na wy -
świe tla czu.

BOD da je wska zów kę obec no ści bio de gra dowal -
nych sub stan cji or ga nicz nych znaj du ją cych się w
prób ce wo dy. Kon cen tra cja tle nu roz pusz czo ne go
jest mie rzo na przed i po cza sie in ku ba cji trwa ją cym
5 dni. BOD jest ob li cza ny w mg/L z róż nic po mię dzy
od czy ta mi.
OUR i SO UR są uży wa ne do okre śle nia zu ży cia tle -
nu lub tem pa od dy cha nia. OUR mie rzo ny jest w mg
zu ży te go tle nu na litr na go dzi nę, a SO UR mie rzo ny
jest w mg zu ży te go tle nu na gram lot nej za wie si ny
na go dzi nę.

· ide al ny w te re nie i trud nych wa run kach śro -
do wi sko wych

· od por ny na wil goć, kurz, ni skie tem pe ra tu ry
· son da tle no wa gal wa nicz na
· ręcz na ka li bra cja w po wie trzu
· au to ma tycz na kom pen sa cja tem pe ra tu ry
· wskaź nik zu ży cia ba te rii
· po miar tle nu w ppm =mg/L lub % na sy ce nia
· mier nik ma moż li wość kom pen sa cji za so le -
nia (0 do 51g/L)

Wy po sa że nie stan dar do we:
HI 98186 za opa trzo ny jest w elek tro dę do tle nu roz pusz czo ne go HI 76407/F 
z wbu do wa nym sen so rem tem pe ra tu ry na 4 m ka blu, 2 do dat ko we mem bra ny,
roz two ry elek tro li tycz ne, 4 ba te rie 1.2V AA, aku mu la tor ki 1300 mA, za si lacz 
HI 710042-01, ła do war ka in duk cyj na, fu te rał ochron ny, in struk cja.

Wy po sa że nie stan dar do we:
Son da tle no wa HI 76409/4, 5 za pa so wych mem bran, roz twór elek tro li tu 
HI 7042S (30 ml), prze ciw wstrzą so wa osło na gu mo wa HI 710016, 9V Ni -MH
(aku mu la tor ki), śru bo kręt, in struk cja.

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

SPECYFIKACJA 

Tlen
rozpuszczony

Ciśnienie
Barometryczne

Kompensacja
zasolenia

Temperatura

HI 98186
Zakres Od 0.00 do 50.00 ppm; 0.0 do 600.0% nasycenia
Rozdzielczość 0.01 ppm; 0.1% nasycenia

Zakres Od 450 do 850 mmHg

Zakres -20.0 do 120.0°C
Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność ±0.2°C (wykluczając błąd sondy)

Kalibracja
Tlen Automatyczna, w 1 lub 2 punktach lub ręczna, w 1 punkcie
Ciśnienie 1 punktowa
Temperatura 1 lub 2 punktowa

Rozdzielczość 1 mmHg
Dokładność ±3 mmHg w granicy ±15°C z punktu kalibracji

Zakres Od 0 do 70 ppt (g/L)

Tryby pomiarowe Bezpośrednie tlen; BOD (Biochemiczne Zapotrzebowanie
Tlenu); OUR (); SOUR ()

Kompensacja Temperatury Automatyczna od 0.0 do 50°C
Sonda HI 76407/4F z sensorem temperatury
Rejestracja Możliwość rejestracji 400 prób
Połączenie z PC Port USB (w zestawie z programem HI 92000)

Rodzaj baterii / żywotność (4) 1.2V AA akumulatorki / wytrzymałość ok. 200 godz. ciągłej pracy 
(bez podświetlania)

Ładowarka Ładowarka indukcyjna ( w zestawie)
Automatyczny wyłącznik Wybór przez użytkownika : 5, 10, 30, 60 min lub wyłączony
Środowisko pomiarowe IP67
Wymiary/Waga 226 x 95 x 52 mm / 525 g

Dokładność

Od 0 do 300%: ±1.5% odczytu lub ±1.0%, jeśli jeden z odczytów
jest większy; 300 do 600%: ±3% odczytu 

Od 0 do 30mg/L: ±1.5% odczytu lub 0.10 mg/L, jeśli jeden z odczytów
jest większy; od 30 mg/L do 50 mg/L: ±3% odczytu

DANE 
TECHNICZNE HI 9146

Zakres 0.00 do 45.00 mg/L (ppm) O2; 0.0 do 300.0 % nasycenie O2; 
0.0 do 50.0 °C

Rozdzielczość 0.01 mg/L O2, 0.1% nasycenia, 0.1°C
Dokładność ± 1.5% pełnej skali, 0.5°C

Kompensacja temp. automatyczna 0 do 50°C

Zasilanie 4 x 1.5 V AA, 200 godz. ciągłej pracy, Auto-off po 4 godz. 
lub gniazdo zasilacza 12 Vdc

Wymiary / Ciężar 196 x 80 x 60 mm / 500 g

Wyposażenie standardowe:
Son da tle no wa HI 76407/4F, 2 za pa so we mem bra ny, roz twór elek tro li tu HI 7041S (30 ml), 4 ba te rie 1.5V AA, wa liz ka 
prze no śna, instrukcja obsługi.

Miernik do badania zawartości tlenu w wodzie 
DANE 

TECHNICZNE HI 9147

Zakres
0.00 do 50.00 mg/L (ppm) O2; 0.0 do
600.0 % nasycenie O2; -5.0 do 50.0

-5 do 50°C
Rozdzielczość 0.1 mg/L lub 1%O2 / 0.1°C
Dokładność ± 0.1% pełnej skali / ±0.2°C

Kompensacja temp. automatyczna -5 do 50°C

Zasilanie
1 x 9V Ni-MH (akumulatorki)

200 godz. ciągłej pracy z wyświetleniem
funkcji zużycia, Auto-off po 6 min.

Wymiary / Ciężar 164 x 76 x 45mm / 511g

HI 9147

Istnieją dwa typy tego tlenomierza:
HI 9147-04 – tlenomierz z sondą 

na 4 metrowym kablu
HI 9147-10 – tlenomierz z sondą 

na 10 metrowym kablu

Cechy charakterystyczne:
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HI 83200
Wielofunkcyjny kolorymetr laboratoryjny
Mul ti ko lo ry metr HI 83200 wy ko nu je po mia ry 36 stę żeń jo nów, 
de cy du ją cych o ja ko ści wo dy. Ko lo ry metr po sia da po dwój ne 
źró dło za si la nia: ba te rii 9V oraz za si la cza 12V. 

Wy kaz pa ra me trów znaj du je się na przed nim pa ne lu mier ni ka 
w po rząd ku nu me rycz nym, co po zwa la na ła twą we ry fi ka cję pod czas
po mia ru. Na le ży tyl ko wy brać da ny pa ra metr, wy ze ro wać mier nik,
do dać re agent i wy ko nać po miar! Mier nik po sia da au to -wy łącz nik po
10 mi nu tach nie użyt ko wa nia. Śro do wi sko po mia ru: 0- 50 °C. 

Waż ną ce chą HI 83200 jest pre cy zja osią ga na dzię ki no we mu 
sys te mo wi optycz ne mu. Sys tem ten po le ga na za sto so wa niu 
mi nia tu ro wej wol fra mo wej lam py i wą skich fil trów pasm 
gwa ran tu ją cych wy so ką ja kość wy ni ków. Do stęp ne 4 ka na ły 
po mia ro we pra cu ją na 4 róż nych dłu go ściach fal: 420/525/575/610
nm i po zwa la ją na wy ko rzy sta nie sze ro kiej ga my re agen tów. 

Ko lo ry metr mo że łą czyć się z kom pu te rem przy po mo cy por tu RS
232 z wy ko rzy sta niem pro gra mu kom pu te ro we go HI 92000. Wyposażenie standardowe:

Mul ti ko lo ry metr HI 83200 wy po sa żo ny jest w 3 ku we ty, ba te rie
9V, za si lacz 12 VDC oraz in struk cję ob słu gi.

CHARAKTERYSTYKA KOLORYMETRU HI 83200

Akcesoria dodatkowe:
HI 731321 – kuwety szkalne 4 szt.
HI 731325 – nakrętki do kuwet 4 szt.
HI 731318 – ściereczki do czyszczenia kuwet 4 szt.
HI 93703-50 – płyn do mycia kuwet 230 ml.
HI 92000 – program pod Windows
HI 920011 – kabel PC

nz - ni ski za kres śr – śred ni za kres wz – wy so ki za kres 
Te wszyst kie pa ra me try moż na rów nież mie rzyć za po mo cą mier ni ków mo no pa -
ra me trycz nych.

PARAMETRY REAGENTY ZAKRES DOKŁADNOŚĆ
GLIN HI 93712-01 0,00 do 1,00 mg/L ±0,01 mg/L
AMONIAK nz HI 93700-01 0,00 do 3,00 mg/L ±0,04 mg/L
AMONIAK Śz HI 93715-01 0,00 do 10,99 mg/L ±0,05 mg/L
BROM HI 93716-01 0,00 do 8,00 mg/L ±0,08 mg/L
DWUTLENEK CHLORU HI 92738-01 0,00 do 2,00 mg/L ±0,01 mg/L
CHLOR WOLNY HI 93701-01 0,00 do 2,50 mg/L ±0,03 mg/L
CHLOR OGÓLNY HI 93711-01 0,00 do 3,50 mg/L ±0,03 mg/L
CHROM VI nz HI 93749-01 0 do 300 μg/L ±1 μg/L
CHROM VI wz HI 93723-01 0 do 1000 μg/L ±5 μg/L
CYJANKI HI 93714-01 0,000 do 0,200 mg/L ±0,005 mg/L
KOLOR - 0 do 500 PCU ±10 PCU
MIEDŹ nz HI 93747-01 0 do 1000 μg/L ±10 μg/L
MIEDŹ wz HI 93702-01 0,00 do 5,00 mg/L ±0,02 mg/L
KWAS CYJANUROWY HI 93722-01 0 do 80 mg/L ±1 mg/L
FLUORKI HI 93729-01 0,00 do 2,00 mg/L ±5%
TWARDOŚĆ Ca HI 93720-01 0,00 do 2,70 mg/L ±0,11 mg/L
TWARDOŚĆ Mg HI 93719-01 0,00 do 2,00 mg/L ±0,11 mg/L
HYDRAZYNA HI 93704-01 0 do 400 μg/L ±3%
JOD HI 93718-01 0,0 do 12,5 mg/L ±0,1 mg/L
ŻELAZO nz HI 93746-01 0 do 400 μg/L ±10 μg/L
ŻELAZO wz HI 93721-01 0,00 do 5,00 mg/L ±0,04 mg/L
MANGAN nz HI 93748-01 0 do 300 μg/L ±2 μg/L
MANGAN wz HI 93709-01 0,0 do 20,0 mg/L ±0,2 mg/L
MOLIBDEN HI 93730-01 0,0 do 40,0 mg/L ±0,03 mg/L
NIKIEL wz HI 93726-01 0,00 do 7,00 mg/L ±4%
AZOTANY HI 93728-01 0,0 do 30 mg/L ±0,5 mg/L
AZOTYNY nz HI 93707-01 0,00 do 0,35 mg/L ±0,02 mg/L
AZOTYNY wz HI 93708-01 0 do 150 mg/L ±4 mg/L
TLEN ROZPUSZCZONY HI 93732-01 0,0 do 10,0 mg/L ±0,2 mg/L
PH HI 93710-01 6,5 do 8,5 pH ±0,1 pH
FOSFORANY nz HI 93713-01 0,00 do 2,50 mg/L ±0,04 mg/L
FOSFORANY wz HI 93717-01 0,0 do 30,0 mg/L ±0,1 mg/L
FOSFOR HI 93706-01 0 do 15,0 mg/L ±0,3 mg/L
KRZEMIONKA HI 93705-01 0,00 do 2,00 mg/L ±0,03 mg/L
SREBRO HI 93737-01 0,000 do 1,000 mg/L ±0,005 mg/L
CYNK HI 93731-01 0,00 do 3,00 mg/L ±0,03 mg/L
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HI 83214

Wielofunkcyjny kolorymetr laboratoryjny do pomiarów wód basenowych

Wielofunkcyjny kolorymetr laboratoryjny do pomiarów wód ściekowych

Mier nik wy ko nu je po miar na stę pu ją cych pa ra me trów po trzeb nych w
ana li zie wo dy ba se no wej. Pro sto ta i pre cy zja ob słu gi od by wa się dzię ki
sys te mo wi optycz ne mu. Na pa ne lu przed nim umiesz czo ny jest wy kaz
pa ra me trów, co po zwa la na ła twą ich we ry fi ka cję . 
Me to da po mia ru ko lo ry me trycz na wy ma ga do da wa nia do ba da nej pró -
by od po wied nich reagentów. Po re ak cji pró by z reagentem, mier nik wy -
ka zu je kon cen tra cję jo nów. 
Ko lo ry metr po sia da moż li wość prze ka zy wa nia wy ni ków po mia ro wych na
PC za po mo cą wbu do wa ne go por tu sze re go we go RS 232 umoż li wia ją ce -
go prze ka zy wa nie da nych do kom pu te ra za po śred nic twem pro gra mu 
HI 92000.

Wyposażenie standardowe:
Mul ti ko lo ry metr HI 83226 wy po sa żo ny jest w prze no śną wa liz kę, 4 ku we ty, ba te -
rie, no życz ki, ście recz kę do czysz cze nia ku wet oraz in struk cję ob słu gi.

Kolorymetr HI 83214 dokonuje pomiaru
następujących parametrów:
amoniak NZ 0-00 - 3.00 mg/L
amoniak WZ 0 – 100 mg/L
chlor wolny 0.00 – 5.00 mg/L
chlor ogólny 0.00 – 5.00 mg/L
azotany 0.0 - 30.0 mg/L
azot ogólny 0.0 – 25.0 mg/L
azot ogólny WZ 10 – 150 mg/L
CHZT 0-150 mg/L
0-1500 mg/L
0-15000 mg/L
fosfor reaktywny 0.00 – 5.00 mg/L
fosfor ogólny 0.00 – 3.50 mg/L
fosfor reaktywny WZ 0.0 – 100.0 mg/L
fosfor ogólny WZ 0.0 – 100.0 mg/L

Do badań CHZT niezbędny jest termo-reaktor HI 839800 na 25 testów w zakresie do
wyboru 105 lub 155°C.

Do badania jonów potrzebne są
odpowiednie odczynniki:
Amo niak ni ski za kres (NZ) HI 93764A, 25 te stów
Amo niak wy so ki za kres (WZ) HI 93764B, 25 te stów
Chlor wol ny 100 te stów HI 93701-01
Chlor ogól ny 100 te stów HI 93711-01
Azo ta ny HI 93766-50, 50 te stów
Azot ni ski za kres HI 93767A, 50 te stów
Azot wy so ki za kres HI 93767B, 50 te stów
Fos for re ak tyw ny ogól ny wy so ki za kres
HI 93763B -50, 50 te stów
Fos for re ak tyw ny wy so ki za kres HI 93763A -50, 50 te stów
Fos for ogól ny HI 93758C -50, 50 te stów
Fos for re ak tyw ny HI 93758A -50, 50 te stów

Specyfikacja HI 839800-01 HI 839800-02

Temperatura 105 lub 155°C

Stabilność temperatury ±0.5°C

Pojemność 25 próbek (16 x 100 mm)
Dokładność ±2 °C @ 25°C

Czas podgrzewania Około 30 minut, zależne od nastawienia temperatury
Tryb operowania (0-120 min.)

Czasomierz 0-120 minut z alarmem akustycznym i automatycznym trybem wyłączania
Blok Aluminiowy

Zasilanie 115 VAC; 60Hz; 250W 230 VAC; 50Hz; 250W
Wymiary 190 x 300 x 95 mm (7.5 x 11.8 x 3”)

Waga 4.8 kg (10.6 lb.)

Parametr Zakres Metoda Kod reagenta
Zasadowość 0 do 500 mg/l Kolorymetryczna HI 93755-01
Brom 0.00 do 10.00 mg/l DPD HI 93716-01
Chlor wolny 0.00 do 5.00 mg/l DPD HI 93701-01
Chlor ogólny 0.00 do 5.00 mg/l DPD HI 93711-01
Miedź wolna 0.00 do 5.00 mg/l Bicynchoninowa HI 93702-01
Miedź ogólna 0.00 do 5.00 mg/l Bicynchoninowa HI 93702T-01
Kwas cyjanurowy 0 do 200 mg/l Turbidometryczna HI 93722-01
Twardość Ca 0 do 500 mg/l Kolorymetryczna HI 93756-01
Żelazo 0.00 do 5.00 mg/l Fenantrolinowa HI 93721-01
Ozon 0.00 do 2.00 mg/l Kolorymetryczna HI 93757-01
pH 6.5 do 8.5 pH Fenolowa HI 93710-01

HI 83226 

Środowisko 5 do 50°C Wyposażenie standardowe:
5 kuwet, uchwyt do kuwet, baterie, zasilacz 12Vdc i instrukcja
obsługi.
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Przenośne kolorymetry monoparametryczne

No wa ga ma prze no śnych kolorymetrów roz wi nię tych 
w opar ciu o naj now sze roz wią za nia tech nicz ne zo sta -
ła spe cjal nie po my śla na dla spe cja li stów zaj mu ją cych 
się pro sty mi, szyb ki mi i pre cy zyj ny mi ana li za mi wo dy
w te re nie.

Wy po sa żo ne w funk cje wa li da cji i ka li bra cji CAL
CHECK, dzię ki któ rym użyt kow nik mo że w każ dej
chwi li skon tro lo wać do kład ność po mia ru in stru men tu,
a w ra zie po trze by do ko nać po wtór nej ka li bra cji urzą -
dze nia.

Wyposażenie standardowe:
Kolorymetry se rii HI 96 do star cza ne są w wa liz ce
trans por to wej wraz z dwiema ku we ta mi po mia ro wy -
mi i po kryw ka mi do nich, pły nem do ka li bra cji, ście -
recz ką do wy cie ra nia ku wet i ba te rią.

Odczynniki należy zamówić oddzielnie.
Dostarczamy również same urządzenia z dwiema
kuwetami i pokrywkami bez walizki, roztworów 
i dodatkowego wyposażenia (należy zaznaczyć numer
katalogowy fotometru bez litery „C”).

Seria HI 96

· Sys tem optycz ny z lam pą wol fra mo wą i filtr
wą sko pa smo wy w ce lu uzy ska nia wy so kiej
pre cy zji

· Funk cja wa li da cji dla spraw dze nia do kład no ści
po mia rów urzą dze nia

· Pro sta i szyb ka ka li bra cja za po mo cą cer ty fi -
ko wa nych roz two rów wzor co wych po zwa la -
ją cych uzy ska ć pew ne wy ni ki

· Nie zrów na na do kład ność po mia rów
· Funk cja GLP (Do bra Prak ty ka La bo ra to ryj na)
z za pa mię ty wa niem da nych ka li bra cji

· Du ży ekran wy świe tla ją cy ko dy i sym bo le
· Zgod ność z EPA (standardy Agencji Ochrony
Środowiska)

· Bezpośredni odczyt wyników
· Bardzo łatwe do wykonania pomiary
· Idealna ergonomia i łatwość obsługi

· Niski koszt reagentów

Zaawansowana technologia

Skuteczność

Oszczędność

Komfort

Dodatkowe wyposażenie:
HI 731318 Ściereczki do wycierania kuwet (4 szt)
HI 93703-50 Płyn do mycia kuwet (230 ml) 

HI 731331 Kuwety pomiarowe (4 szt)
HI 731335 Pokrywki do kuwet (4 szt)

Parametr Symbol Zakres Dokładność Metoda
Amoniak,
średni zakres HI 96715C 0.00 do 9.99 mg/L

(N-NH3) ±0.12 mg/l do 6.00 mg/L Adaptacja metody Nesslera “Manual of Water
and Environmental Technology”, D1426-93.

Chlor wolny,
zakres b. szeroki HI 96771C 0 do 500 mg/L

0.00 do 5.00 mg/L
±2 mg/l do 100 mg/L

±0.02 mg/l do 1.00 mg/L
Adaptacja Standard Method, 20. wydanie,

4500-CL

Chlor wolny HI 96701C 0.00 do 5.00 mg/L ±0.02 mg/l do 1.00 mg/L Adaptacja metody USEPA 330.5 i Standard
Method 4500-CLG

Chlor wolny 
w wodzie pitnej HI 96762C 0.000 do 0.500 mg/L ±0.004 mg/l do 0.200 mg/L Adaptacja Standard Method 20te wydanie,

4500-CLG
Chlor wolny 
i ogólny HI 96724C wolny : 0.00 do 5.00 mg/L

ogólny : 0.00 do 5.00 mg/L ±0.03 mg/l do 1.00 mg/L Adaptacja metody USEPA 330.5 i Standard
Method 4500-CLG

Chlor wolny 
i oglóny, szeroki zakres HI 96734C wolny: 0.00 do 10.00mg/L

ogólny: 0.00 do 10.00mg/L ±0.06 mg/l do 3.00 mg/L Adaptacja metody USEPA 330.5 i Standard
Method 4500-CLG

Chlor ogólny (ślady
chloru ogólnego,
elektrodializa)

HI 96761C 0.000 do 0.500 mg/L ±0.004 mg/l do 0.200 mg/L Adaptacja Standard Method, 20te wydanie,
4500-CL

Miedź, wąski
zakres HI 96747C 0.000 do 1.500 mg/L ±0.015 mg/l do 0.750 mg/L Adaptacja metody zatwierdzonej przez USEPA

Detergenty
anionowe HI 96769C 0.00 do 3.50 mg/L ±0.04 mg/l do 1.00 mg/L

Adaptacja Metody USEPA 425.1 „for drinking
waters, surface waters, domestic and industrial
wastes” i Metody Standardowej wydanie 20te,

5540C, metody MBAS
Żelazo,
szeroki zakres HI 96721C 0.00 do 5.00 mg/L ±0.01 mg/l do 1.50 mg/L Adaptacja Metody USEPA 315B i Standard

Method 3500-Fe B.
Fluorki, wąski
zakres HI 96729C 0.00 do 2.00 mg/L ±0.03 mg/L do 1.00 mg/L Adaptacja Metody EPA 340.1 i Metody

SPANDS
Azotyny,
wąski zakres HI 96707C 0.000 do 0.600 mg/L

(N-NO2) ±0.001 mg/L do 0.100 mg/L Adaptacja Metody EPA

Fosforany,
szeroki zakres HI 96717C 0.0 do 30.0 mg/L ±0.5 mg/l do 12.0 mg/L

Metoda kwasów aminowych, adaptacja
„Standard Method for the Examination of water

and Wastewater”

Fosfor HI 96706C 0.0 do 15.0 mg/L ±0.2 mg/l do 6.0 mg/L 
Metoda kwasów aminowych, adaptacja

„Standard Method for the Examination of water
and Wastewater”

Źródło światła Lampa wolframowa; dioda (jedynie HI 96715)
Baterie 1 x 9 V / około 200 godzin ciągłej pracy
Samowyłączanie po 10 min nie używania
Wymiar / Waga 192 x 102 x 67mm / 290g
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LP 2000

HI 93703-C/HI 93703-11

Precyzyjny mętnościomierz laboratoryjny

Przenośne mętnościomierze
do pomiarów w terenie i laboratorium

LP 2000 zo stał za pro jek to wa ny we dług Mię dzy na ro do wych Stan dar dów ISO 7027. Po miar wy ko ny -
wa ny jest w jed nost kach FTU (For ma zy no we Jed nost ki Męt no ści), któ re są iden tycz ne z in nym stan -
dar dem jed nost ki NTU (Ne fe lo me trycz nej Jed nost ki Męt no ści). LP 2000 jest mier ni kiem męt no ści ze
zna kiem CЄ zgod nym z nor mą eu ro pej ską EN 50081-1 i EN 50082-1, za pew nia ją cy ni ski po ziom
emi sji i do kład ny po miar w obec no ści po la ma gne tycz ne go.

Urzą dze nie jest pro ste w uży ciu. Wszyst kie ope ra cje do ko ny wa ne są przy po mo cy czte rech
kla wi szy na przed nim pa ne lu. Wy świe tlacz oprócz pod sta wo wych od czy tów, po ka zu je
rów nież ko dy za kłó ceń pra cy mier ni ka. Wy god ny spo sób umiesz cza nia ku wet w otwo rze
po mia ro wym mier ni ka za pew nia za wsze ta kie sa mo po ło że nie. Kla wia tu ra jest od por na na
wil goć i mo że być czysz czo na wil got ną ście recz ką. LP 2000 za cho wu je i od twa rza ostat -
nie da ne ka li bra cji. Roz twór 10 FTU naj le piej po zwa la na po miar męt no ści za rów no 
w wo dzie pit nej jak i ście kach.

Mi kro pro ce so ro we, prze no śne męt no ścio mie rze HI 93703-C i HI 93703-11
za pew nia ją la bo ra to ryj ną ja kość od czy tu na wet w te re nie. Urzą dze nia te mie -
rzą męt ność cie czy zgod nie ze stan dar da mi ISO 7027 w jed nost kach FTU
(for ma zy no we jed nost ki zmęt nie nia). Mier ni ki te po sia da ją dwa za kre sy po -
mia ro we od 0.00 do 50.00 FTU z roz dziel czo ścią 0.01 FTU i od 50 do 1000
FTU z roz dziel czo ścią 1 FTU. Wbu do wa ny mi kro pro ce sor do ko nu je au to ma -
tycz ne go wy bo ru od po wied nie go za kre su po mia ro we go, ka li bra cja wy ko na -
na jest au to ma tycz nie w trzech punk tach: 0 FTU, 10 FTU i 500 FTU. Mier ni ki
speł nia ją wy ma ga nia GLP, czyli przechowują w pamięci da tę i go dzi nę ostat -
niej ka li bra cji. Mier nik HI 93703-11 po sia da moż li wość za pa mię ta nia 
200 pomiarów oraz prze ka zywa nia ich do komputera.

Wyposażenie standardowe:
Roz twór ka li bra cyj ny HI 93703-0 (0 FTU) 30 ml, roz twór ka li bra cyj -
ny HI 93703-10 (10 FTU) 30 ml., za si lacz 12V, ku we ta po mia ro wa,
in struk cja ob słu gi.

Wyposażenie standardowe:
HI 93703C, 2 ku we ty wraz z na kręt ka mi, 4 ba te rie 1,5 V AA, roz two ry ka -
li bra cyj ne HI 93703-10, roz twór mją cy HI 93703-50 oraz ście recz ki 
HI 731318, fu te rał trans por to wy. HI 93703-11po sia da kuwety, baterie 
i instrukcję obsługi.

Akcesoria dodatkowe:
HI 731318 ściereczki czyszcząca do kuwet (4 sztuki)
HI 731321 dodatkowe szklane kuwety ( 4 sztuki )
HI 731313 zestaw konserwujący: walizka przenośna zawierająca roztwory

kalibracyjne HI93102-0 i HI 93102-20 HI 93703-50 roztwór
czyszczący do kuwet, 1 ściereczka czyszcząca i 2 kuwety

HI 93703-0 AMCO-AEPA-1 @ 0 FTU roztwór kalibracyjny (30ml)
HI 93703-05 AMCO-AEPA-1 @ 500 FTU roztwór kalibracyjny (30ml)
HI 93703-10 AMCO-AEPA-1 @ 10 FTU roztwór kalibracyjny (30ml)
HI 92000 oprogramowanie kompatybilne z Windows 98,2000,ME,XP
HI 920011 kabel łączeniowy (5 do 9 pin) do PC

DANE TECHNICZNE LP 2000 LP 2000-11

Zakres 0.00 do 50.00 FTU / 50 do 1000 FTU*
Rozdzielczość 0.01 1 FTU; 1 FTU

Dokładność (@20°C/68°F) ±0.5 FTU lub ±5% odczytu
Kalibracja 3-punktowa /0 FTU; 10 FTU; 500 FTU/
Zasilanie Zasilacz 12Vdc 

Warunki Środowiska 0 do 50°C; RH 95%
Wymiary / Waga 230 x 170 x 70mm/ 600g

Logowanie danych - 500 pomiarów na żądanie

Podłączenie do PC - port RS 232, z oprogramowaniem 
HI 92000 (tylko LP 2000-11)

DANE
TECHNICZNE HI 93703-C/HI 93703-11

Zakres 0.00 do 50.00 FTU; 50 do 1000 FTU
Rozdzielczość 0.01; 1 FTU
Dokładność ±0.5 FTU lub ±5% wartości odczytu

Zasilanie Baterie, 60 godz. pracy, autowyłącznik po 5 min. 4 x 1.5 V AA
Wymiar/ciężar 220 x 82 x 66mm; 510g
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So lid ne i kom pak to we, HI 98703 i HI 93414
są ide al ny mi na rzę dzia mi do uzy ska nia sku -
tecz nych i wy god nych po mia rów męt no ści.
Na wet przy ni skich war to ściach (<0,05 NTU)
za pew nia ją do kład ność po mia ru ± 2% przy do -
sko na łej po wta rzal no ści. HI 98703 jest po nad -
to wy po sa żo ny w funk cję za pa mię ty wa nia oraz
iden ty fi ko wal no ści, co po zwa la unik nąć ewen -
tu al nych po my łek lub ręcz nej iden ty fi ka cji

pod czas wy ko ny wa nia po mia rów w wie lu
miej scach. Ta funk cja znacz nie uła twia kon tro -
lę na stro nie in ter ne to wej oraz za rzą dza nie
prób ka mi. Sys tem skła da sie z klu czy iden ty fi -
ka cyj nych i But ton® i czyt ni ka chi po we go wbu -
do wa ne go w męt no ścio mierz. Dzię ki za ko do-
wa ne mu nu me ro wi po zwa la ją one od róż nić
punk ty po mia ru w za leż no ści od ich lo ka li za cji
lub we dług ty pu prób ki.

Wyposażenie standardowe:
Mier ni ki HI 93414 i HI 98703 do star cza ne są w wa li zce wraz z 5 ku we ta mi
po mia ro wy mi i po kryw ka mi, 5 klu cza mi iden ty fi ka cyj ny mi i pod staw ka mi
(wspor ni ka mi), no ży ca mi, 15 ml ole ju si li ko no we go, roz two ra mi wzor co wy mi
(3), roz two rem te sto wym (<0,1 NTU), za si la czem 12V i ba te ria mi.

Akcesoria dodatkowe:
HI 731331 kuwety pomiarowe (4 sztuki)
HI 731335 pokrywki do kuwet (4 sztuki)
HI 93703-50 roztwór myjący do kuwet, 230 ml
HI 731318 ściereczka czyszcząca do kuwet (4 sztuki)
HI 92000 oprogramowanie pod Windows
HI 920011 kabel do PC [RS 232]

Nowe wysokosprawne przenośne mętnościomierze i miernik chloru
HI 98703 i HI 93414

Wysoka precyzja i zarządzanie identyfikowalnością. 
Szczególnie przydatny przy niskiej mętności.

Zaawansowana technologia:
· Du ża do kład ność (wy so ka pre cy zja) na -
wet przy nie wiel kim zmęt nie niu (<0,05
NTU)

· „Ela stycz ność”: 3 try by (spo so by) po mia -
ru: po je dyn czy, war to ści śred niej, cią gły

· Wzor co wa nie 3 punk tów + 1 punkt test
na 0

· Źró dło świa tła: wol fra mo we (ża rów ka
wol fra mo wa) speł nia kry te ria USE PA –
Ame ry kań skiej Agen cji Ochro ny Śro do wi -
ska.

DANE TECHNICZNE Pomiar mętności (HI 98703 / HI 93414)
Zakres 0.00 do 9.99; 10.00 do 99.9 i 100 do 1000 NTU

Rozdzielczość 0.01 NTU od 0.00 do 9.99; 0.1 NTU od 10.0 do 99.9 NTU;
1 NTU od 100 do 1000 NTU

Dokładność ± 2% odczytu + 0.02 NTU
Źródło światła lampa żarowa wolframowa
Strata światła < 0.02 NTU
Detektor światła: fotokomórka krzemowa

Zasady pomiaru metoda nefelometryczna ( światło rozproszone 90º), 
dostosowanie metody USEPA 108.1 i metody Standard 2130 B

Tryby pomiaru pojedynczy, średni, ciągły
Wzorcowanie w 2, 3 lub 4 punktach przy 1, 10, 100, 750 NTU
Pamięć 200 pomiarów
Podłączenie do PC port szeregowy RS 232 lub USB

Zasilanie 4 baterie 1.5 V AA lub zasilacz sieciowy 12 V, auto-wyłącznik
po 15 min nieużywania

Wymiary / Ciężar 224 x 87 x 77mm / 512g

DANE TECHNICZNE Chlor wolny i ogólny (tylko HI 93414)
Zakres Chlor wolny i ogólny:0.00 do 5.00 mg/L;
Rozdzielczość 0.01 mg/L od 0.00 do 3.50 mg/L; 0.10 powyżej 3.50 mg/L
Dokładność ± 0.02 mg/L @ 1.00 mg/L
Typowe odchylenia ± 0.02 mg/L
Detektor światła fotokomórka krzemowa 525 nm
Zasady pomiaru . 

Standardy 1 mg/L chlor wolny, 1 mg/L chlor ogólny
Wzorcowanie w 1 punkcie

zasilanie RS232 USB fast track

Cha rak te ry sty ka:
· Za rzą dza nie iden ty fi ko wal no ścią za po -
mo cą klu czy iden ty fi ka cyj nych

· Za pa mię ty wa nie na żą da nie – 200 po -
mia rów

· Por ty RS 232 i USB – prze sy ła nie da nych
z du żą pręd ko ścią

· Funk cja GLP (do bra prak ty ka la bo ra to ryj -
na)

· Wy świe tlacz LCD podświetlany z trybem
automatycznego wyjaśniania.

Adaptacja metody USEPA 330.5 i standardowej metody 4500-Cl G.
Reakcja pomiędzy chlorem i reagentami DPD wywołuje różowe

zabarwienie w próbce
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Ze sta wy te stów che micz nych po zwa la ją w efek tyw ny spo sób na pro ste i szcze gól nie ta nie ana li zy. Ma ją tu za sto -
so wa nie ta kie ty py ana liz, jak: tur bi  me trycz na, miareczkowania, ko lo ry me trycz na oraz za po mo cą urzą dze nia
Chec ker disc.

· łatwość użytkowania
· szeroki zakres pomiarowy
· łatwość odczytu
· proste i ekonomiczne analizy

· jakość i bezpieczeństwo
· reagenty odnawialne i niezawodne
· proste instrukcje obsługi

CHECKER DISC – urządzenie praktyczne i skuteczne

PARAMETR KOD METODA ZAKRES MIN. PRZYROST LICZBA TESTÓW WAGA
KWASOWOŚĆ HI 3820 MIARECZKOWA 0-100 mg/L 1 mg/L 110 910 g

HI 38084 MIARECZKOWA 0-2.5 meq/100g 0.1 meq/100g 100 1 027 g
ZASADOWOŚĆ HI 3811 MIARECZKOWA 0-100 mg/L/0-300 1 mg/L/3mg/L 110 460 g

HI 38014 MIARECZKOWA 0-500 gpg 5 gpg 100 363 g
HI 38013 MIARECZKOWA 0-10 gpg/0-20gpg 0.1 gpg/0.2gpg 100 865 g

AMONIAK HI 3824 KOLORYMETRYCZNA 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L 25 180 g
HI 38049 CHECKER DISC 0-3.0 mg/L 0.1 mg/L 100 248 g
HI 3826 KOLORYMETR 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L 25 180 g

KWAS ASKORBINOWY HI 3850 MIARECZKOWA 10-200 mg/L 10 mg/L 100 519 g
BOR HI 38074 MIARECZKOWA 0-5.0 mg/L 0.2 mg/L 100 780 g
BROM HI 3830 KOLORYMETRYCZNA 0-3.0 mg/L 0.6 mg/L 60 370 g
DWUTLENEK WĘGLA HI 3818 MIARECZKOWA 0-10 mg/L 0.1 mg/L 110 460 g

0-50 mg/L 0.5 mg/L
0-100 mg/L 1 mg/L

CHLORKI (Cl -) HI 3815 MIARECZKOWA 0-100 mg/L/0-1000 1 mg/L/10mg/L 110 460 g
HI 38015 MIARECZKOWA 500-10000 mg/L 100 mg/L 100 664 g

CHLOR (Cl 2)
wolny HI 3831 F KOLORYMETRYCZNA 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L 50 180 g
całkowity HI 3831 T KOLORYMETRYCZNA 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L
CHROM HI 3845 MIARECZKOWA 0-100 mg/L/100-1000 5 mg/L/50mg/L 100 416 g

HI 3846 KOLORYMETRYCZNA 0-1.0 mg/L 0.2 mg/L 100 160 g
MIEDŹ HI 3847 KOLORYMETRYCZNA 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L 100 150 g

HI 3856 KOLORYMETRYCZNA 0-0.25 mg/L 0.05 mg/L 100 180 g
CYJANEK HI 3855 CHECKER DISC 0-0.30 mg/L 0.01 mg/L 100 580 g
KWAS CYNAUROWY HI 3851 MIARECZKOWA 10-100 mg/L 5 mg/L 100 195 g
DETERGENTY HI 3857 CHECKER DISC 0-1.3 mg/L 0.02 mg/L 35 2.7 kg
FORMALDEHYD HI 3838 MIARECZKOWA 0-1 % / 0-10% 0.01% / 0.1 % 110 910 g
GLIKOL HI 3859 WIZUALNA obecny/nieobecny - 25 380 g
TWARDOŚĆ OGÓLNA HI 3840 MIARECZKOWA 0-150 mg/L 5 mg/L 50 120 g

HI 3841 MIARECZKOWA 40-500 mg/L 20 mg/L 50 120 g
HYDRAZYNA HI 3849 CHECKER DISC 0-1.0 mg/L 0.02 mg/L 100 860 g
NADTLENEK WODORU HI 3844 MIARECZKOWA 0-2 mg/L 0.25 mg/L 100 450 g
WODOROTLENEK (OH) HI 3839 MIARECZKOWA 0-1 g/L 0.01 g/L 110 460 g

0-10 g/L 0.1 g/L
PODCHLORYN (Cl 2) HI 3843 MIARECZKOWA 50-150 g/L 5 g/L 100 485 g
JOD HI 3832 KOLORYMETRYCZNA 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L 50 180 g

HI 3879 KOLORYMETRYCZNA 0-5 mg/L 1 mg/L 100 143 g
ŻELAZO HI 3834 KOLORYMETRYCZNA 0-5 mg/L 1 mg/L 50 145 g
MANGAN HI 38042 CHECKER DISC 0-3 mg/L 0.2 mg/L 100 560 g

HI 38072 CHECKER DISC 0-10.0 mg/L 0.5 mg/L 100 1100 g
AZOTANY HI 3874 KOLORYMETRYCZNA 0-50 mg/L 10 mg/L 100 156 g

HI 38050 CHECKER DISC 0-50 mg/L 1 mg/L 100 1026 g
AZOTYNY HI 3873 KOLORYMETRYCZNA 0-1 mg/L 0.2 mg/L 100 169 g
TLEN ROZPUSZCZONY HI 3810 MIARECZKOWA 0-10 mg/L 0.1 mg/L 110 910 g
OZON HI 38054 CHECKER DISC 0-2.3 mg/L 0.1 mg/L 100 966 g
pH HI 3882 KOLORYMETRYCZNA 3.0-5. pH 0.1 pH 200 215 g

HI 3880 KOLORYMETRYCZNA 4.0-6.5 pH 0.5 pH 100 110 g
FENOLE HI 3864 CHECKER DISC 0-1 mg/L/0.5-5mg/L 0.02 mg/L/0.1mg/L 100 573 g
FOSFORANY HI 3833 KOLORYMETRYCZNA 0-5 mg/L 1 mg/L 50 160 g
FOSFOR HI 38073 CHECKER DISC 0-130 mg/L 3.3 mg/L 100 435 g
POTAS HI 38082 TURBIMETRYCZNA 0-50 mg/L/50-250mg/L 5 mg/L/25mg/L 100 889 g
ZASOLENIE HI 3835 MIARECZKOWA 0-40 g/kg 0.4 g/kg 110 460 g
KRZEMIONKA HI 38066 CHECKER DISC 0-1 mg/L 0.02 mg/L 100 580 g

HI 38067 CHECKER DISC 0-40 mg/L/0-800mg/L 1 mg/L/40mg/L 100 712 g
SIARCZANY HI 38000 TURBIMETRYCZNA 20-100 mg/L 5 mg/L 100 270 g

HI 38001 MIARECZKOWA 100-1000 mg/L 10 mg/L 200 640 g
SIARCZYNY HI 3822 MIARECZKOWA 0-20 mg/L/0-200mg/L 0.2 mg/L/2mg/L 110 910 g
CYNK HI 3854 KOLORYMETRYCZNA 0-3.0 mg/L 0.6 mg/L 100 250 g

HI 38076 CHECKER DISC 0-4 mg/L/0-20mg/L 0.1 mg/L/0.4mg/L 100 647 g

ZESTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO POMIARU ZAWARTOŚCI JONÓW

Cechy charakterystyczne:
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Ten zestaw odczynników idealny jest do badania ogólnej jakości wody przez pomiar jej
najważniejszych parametrów chemicznych takich jak: zasadowość, zawartość chloru, żelaza,
siarczanu sodu Na2SO3, twardości, pH.

Zestaw odczynników do pomiaru parametrów w glebie. Gwarantuje
odczyt koncentracji azotu, fosforu, potasu i pH w niskim, średnim 
i wysokim zakresie.

Po miar chlo ru, pH, bro mu i za sa do wo ści jest po moc ny w kon tro li wo dy w ba se nach. 
Do oce ny za war to ści chlo ru lub bro mu sto su je się me to dę ko lo ry me trycz ną po rów naw czą. Po miar
pH jest do ko ny wa ny bar dzo do kład nie i szyb ko dzię ki te ste ro wi pH. 

HI 3814 – ze staw kom bi no wa ny do po mia rów eko lo gicz nych (kwa so wość, za sa do wość, za war tość
CO2, twar dość, tle n rozpuszczalny, pH)

HI 3893 – ze staw kom bi no wa ny do po mia rów w akwa ry sty ce ( amo niak, azo ta ny, azo ty ny, pH)
HI 3896 – ze staw kom bi no wa ny dla rol nic twa (azot, fos for, po tas i pH)
HI 3825 – ze staw kom bi no wa ny do ba se nów (za sa do wość, brom, chlor wol ny i ogól ny oraz pH)
HI 3823 – ze staw dla rol nic twa – oce na rów no wa gi wod nej (za sa do wość, dwu tle nek wę gla, twar -

dość wap nio wa, tlen roz pusz czal ny, pH i za so le nie)

HI 3896 – kombinowany zestaw dla rolnictwa

HI 3825 – kombinowany zestaw do oceny wody
basenowej

PARAMETR METODA ZAKRES LICZBA TESTÓW
Zasadowość Titrametryczna 0-100 mg/L 110
(jako CaCO3) Titrametryczna 0-300 mg/L 110
Chlorki Titrametryczna 0-100 mg/L 110
(jako Cl-) Titrametryczna 0-1000 mg/L 110
Twardość Titrametryczna 0-30 mg/L 100
(CaCO3) Titrametryczna 0-300 mg/L 100
Żelazo Kolorymetryczna 0-5 mg/L 100
pH Tester pH 0,0-14,0 pH -
Siarczyny Titrametryczna 0,0-20 mg/L 110
Na2SO3 Titrametryczna 0,0-200 mg/L 110

PARAMETR METODA ZAKRES LICZBA
TESTÓW

Azot Kolorymetryczna Śladowy, niski,
średni, wysoki 25

Fosfor Kolorymetryczna Śladowy, niski,
średni, wysoki 25

pH Kolorymetryczna 4 do 9 pH (1 pH
przyrostu) 25

Potas Turbimetryczna Śladowy, niski,
średni, wysoki 25

PARAMETR METODA ZAKRES ŚREDNI
PRZYROST LICZBA TESTÓW

Zasadowość
(jako CaCO3) Titrametryczna 0-100 mg/L

0-300 mg/L
1 mg/L
3 mg/L Około 110

Brom Kolorymetryczna 0.0-3.0 mg/L 0.6 mg/L Około 60
Chlor Kolorymetryczna 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L Około 50

pH Tester pH 0.0-14.0 pH 0.1 pH Żywotność miernika 

HI 3817 – kombinowany zestaw do badania 
jakości wody

Oprócz zestawów monoparametrycznych HANNA proponuje
kombinowane zestawy testów chemicznych. 
Oto niektóre z nich:
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HI 98501(checktemp)

HI 98509 (checktemp1)

HI 145-00 Nowa seria odpornych
termometrów, idealnych do
pomiarów w systemie HACCP

HI 147 Ter mo metr z ma gne sem, do chło dzia rek
i za mra ża rek, z czuj ką na 1-m ka blu

Precyzyjny tani termometr kieszonkowy

Kieszonkowy, precyzyjny termometr 
z sondą termiczną na 1-m przewodzie

Check temp to pre cy zyj ny ter mo metr do sze ro kie go za sto so wa nia z za nu rze nio wą son dą ter micz ną ze stali nierdzewnej
o wymiarach 105 x 3mm. Po za du żą do kład no ścią i ni ską ce ną Check temp ofe ru je tak że Check cal – funk cję do te sto wa -
nia ukła dów elek tro nicz nych. Termometr spełnia wymogi HACCP.

Check temp 1 to pre cy zyj ny ter mo metr do sze ro kie go za sto so wa nia z za nu rze nio wą son dą ter micz ną
(160 x 3mm) na prze wo dzie o dłu go ści 1 m. Funk cja Check cal umoż li wia te sto wa nie ukła dów elek tro -
nicz nych te go urzą dze nia. Termometr spełnia wymogi HACCP.

Ter mo metr z se rii HI 145-00 jest przy sto so wa ny do szyb kich po -
mia rów za rów no trans por to wa nych jak i ma ga zy no wa nych pro -
duk tów spo żyw czych. Urzą dze nie ma uni kal ną wła ści wość
kon tro li do kład no ści od czy tu. W tej se rii znaj du je się rów nież
ter mo metr HI 145-20 z 30-cm son dą do po mia rów tem pe ra tu -
ry w go rą cych pły nach. Obu do wa ter mo me tru za bez pie cza
przed wil go cią i ku rzem. Do sko na le spraw dza się w trud nych
wa run kach śro do wi sko wych.

Wyposażenie standardowe:
In stru ment do star cza ny z son dą pe ne tra cyj ną na 1-m ka -
blu, ochron nym etui do son dy, ba te rią i in struk cją ob słu gi.

Wyposażenie standardowe:
In stru ment do star cza ny z son dą pe ne tra cyj -
ną na 1-m ka blu, ochron nym etui do son -
dy, ba te rią i in struk cją ob słu gi.

DANE TECHNICZNE HI 147
Zakres -50.0 do 150.0°C
Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność ±0.3°C (-20 do 90°C); ±0.5°C poza tym zakresem
Zasilanie 1 x 1.5V AAA alkaliczna; ok. 3 lata ciągłej pracy
Wymiary / Ciężar 93x39x31mm / 60g

DANE TECHNICZNE HI 145
Zakres -50.0 do 220.0°C
Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność ±0.3°C (-20 do 90°C); ±0.4% (na zewn.)
Zasilanie 1 x 1.5V AAA; ok. 10 tys. godz. ciągłej pracy
Wymiary / Ciężar 92x165x38 mm / 65g

DANE TECHNICZNE HI 98501
Zakres -50.0 do 150.0°C
Rozdzielczość 0.1°C

Dokładność ±0.3°C (-20 do 90°C)
±0.5°C poza tym zakresem

Zasilanie 1 x 1.5V ok. 3 tys. godz. ciągłej pracy
Wymiary / Ciężar 66 x 50 x 25 mm / 50g

DANE TECHNICZNE HI 98509
Zakres -50.0 do 150.0°C
Rozdzielczość 0.1°C

Dokładność ±0.3°C (-20 do 90°C)
±0.5°C poza tym zakresem

Zasilanie 1 x 1.5V AAA 
ok. 3 lata ciągłej pracy

Wymiary / Ciężar 106 x 58 x 19 mm / 80g

Czuj ka tem pe ra tu ry na ka blu 1 me tro -
wym za pro jek to wa na jest tak, aby się -
ga ła do chło dzia rek i za mra ża rek.
Zbu do wa na jest ze sta li nie rdzew nej
od po wied niej do uży cia w prze my śle
spo żyw czym i po sia da si li ko no wy ka -
bel. Kom pak to wa obu do wa jest trwa ła
i ła twa do utrzy ma nia w czy sto ści. Ter -
mo metr po sia da ła twy do od czy tu wy -
świe tlacz cie kło kry sta licz ny. Moż li wość
ła twej we ry fi ka cji przez użyt kow ni ka
sta tu su mier ni ka przy uży ciu funk cji
Cal -Check®. Wia do mość in for mu ją ca
o ni skim na ła do wa niu ba te rii „ERR”
wy świe tla na, gdy za cho dzi po trze ba
wy mia ny ba te rii. Ma gnes wbu do wa ny
na tyl nym pa ne lu ter mo me tru umoż li -
wia ła twe je go umiej sco wie nie na
chło dziar kach, za mra żar kach. 
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HI 935005

HI 93510

HI 93503

Wodoodporny termometr typu termopara

Wodoszczelny termometr termistorowy

Ter mo metr HI 935005 mie rzy tem pe ra tu rę w wy so kim za kre sie, po sia da dwu po zio mo wy wy świe tlacz
po ka zu ją cy bie żą cą oraz min. i max. tem pe ra tu rę. Mier nik po sia da sys tem wska zu ją cy po ziom na ła do -
wa nia ba te rii, a tak że automatyczny sys tem prze łą cza nia mię dzy za kre sa mi. Posiada funkcję HOLD,
zatrzymującą odczyt na LCD. Moż li wość za sto so wa nia sze ro kiej ga my sond ty pu K.

HI 93510 jest wodoodpornym ter mo me trem kom pak to wym, w moc nej er go no micz nej obu do wie, wy -
po sa żo nym w sta lo wą, ter mi sto ro wą son dę HI 762BL. Ter mo metr ten ma du ży wy świe tlacz LCD. Wer sja
HI 93510N po sia da funk cję ka li bra cji pro ce su po mia ro we go (ter mo metr + son da) w tem pe ra tu rze 0°C.
Funk cja ta jest nie zbęd na przy wy mia nie son dy, gwa ran tu je pre cy zyj ne po mia ry.

Kompaktowy termometr do zastosowania w przemyśle spożywczym. Dokładny w ergonomicznej
obudowie, wyposażony w sondę HI 765 PWL – penetracyjną.Miernik posiada dwa klawisze funkcyjne
oraz duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

• możliwość wymiany czujek typu HI 765
• niskie zużycie baterii, kontrola miernika nad

stanem baterii
• możliwość automatycznego wyłączania po 8 do

60 minut

Wyposażenie standardowe:
Czuj ka tem pe ra tu ry HI 762BL do pły nów 
i po wie trza dł.son dy z uchwy tem 205mm, na
1m. ka blu (moż li wość do bo ru in nej czuj ki),
opakowanie i in struk cja ob słu gi.

Wyposażenie standardowe:
Baterie, opakowanie i instrukcja
obsługi.

Wyposażenie standardowe:
Czujka temperatury penetracyjna 
HI 765 PWL na 1m. kablu, baterie
oraz instrukcja obsługi.

DANE TECHNICZNE HI 935005
ZAKRES: -50.0 do 199.9°C i 200 do 1350°C
ROZDZIELCZOŚĆ: 0.1°C (-50.0 do 199.9) i 1°C /poza zakresem/
DOKŁADNOŚĆ: ± 0.2% pełnej skali
ODCHYLENIA EMC: ± 3°C
SONDA: do wyboru termopara typ „K” serii HI766
ZASILANIE: baterie 3 x 1.5V AA / ok. 1600 godz. ciągłej pracy
WARUNKI ŚRODOWISKA: -10 do 50°C; RH max 100%
WYMIARY: 150 x 80 x 36mm
WAGA: 235g

DANE TECHNICZNE HI 93510
Zakres -50.0 do 150.0°C
Rozdzielczość ± 0.1°C
Dokładność ± 0.4°C

Zasilanie 3 x 1.5V AAA 
ok. 2000 godz. ciągłej pracy

Wymiary / Ciężar 150 x 80 x 36mm / 235g

DANE TECHNICZNE HI 98503
Zakres -50.0 do 150.0°C
Rozdzielczość ± 0.1°C
Dokładność ± 0.4°C

Zasilanie 3 x 1.5V AAA 
ok. 2000 godz. ciągłej pracy

Wymiary / Ciężar 150 x 80 x 36mm / 235g

Wodoodporny termometr termistorowy 
wraz z sondą termiczną

Cechy charakterystyczne:
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HI 98740 / HI 98840

HI 98704 / HI 98804

Precyzyjne termistorowe czterokanałowe
termometry z wydrukiem danych

Czterokanałowe termometry typu K 
z drukarką i pamięcią

Ter mo me try HI 98740 / HI 98840 cha rak te ry zu ją się du żą do kład no ścią i krót kim 
cza sem re ak cji pomiaru. Oba in stru men ty po sia da ją wbu do wa ną dru kar kę z moż li wo -
ścią bez po śred nich wy dru ków. HI 98840 jest dodatkowo rejestratorem i mo że za pa -
mię tać 14 000 wy ni ków na czte rech ka na łach, wy świe tlić je i prze ka zać do
kom pu te ra. Każ dy po miar po sia da da tę, go dzi nę, nu mer pró by oraz ka nał, na któ rym
za re je stro wa ny zo stał po miar. Po mia ry mo gą być do ko ny wa ne w od stę pach od 1 do
180 min.

HI 98704/HI 98804 to pro fe sjo nal ne ter mo me try z dru kar ką i pa mię -
cią (HI 98804), przy sto so wa ne do współ pra cy z czuj ni ka mi ter mo pa -
ra ty pu K. Mier nik HI 98804 ma moż li wość za pa mię ta nia 14 000
po mia rów (po 3500 na każ dym ka na le), któ re moż na wy dru ko wać
lub prze słać do kom pu te ra za po śred nic twem trans mi te ra na pod czer -
wień HI 9200/9. Po mia ry mo gą być do ko ny wa ne w od stę pach od 1
do 180 mi nut. Da ta i go dzi na każ de go po mia ru są au to ma tycz nie dru -
ko wa ne. Pod świe tla ny wy świe tlacz uła twia od czyt na wet w sła bo
oświe tlo nych miej scach.

DANE TECHNICZNE HI 98740/HI 98840
Zakres -50.0 do 150.0°C
Rozdzielczość 0.1°C (-30°C do 130°C; 0.2°C (na zewnątrz)
Dokładność ± 0.4°C (-20 do 120°C); 0.7°C (zew.)
Kanały 4
Sonda Seria HI 762 (na zamówienie)

Drukarka Małe zużycie energii/ 14 znaków w linii przy użyciu rolki szerokości 38mm
(HI 710034)

Drukowanie/interwał
logowania Wybór co 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 i 180 min

Podłączenie do PC HI 98840: Port RS 232, program HI 92000 (na
zamówienie)

Zasilanie 4 x 1.5V AA, gniazdo zasilacza 12V
Środowisko 0 do 50°C
Wymiary / Ciężar 220 x 82 x 66mm / 550g

Wyposażenie standardowe:
5 rolek papieru do drukarki, 4 baterie 1.5 V, futerał, instrukcja obsługi.

Wy po sa że nie stan dar do we:
5 ro lek pa pie ru do dru kar ki, 4 ba te rie 1.5 V,
fu te rał trans por to wy, in struk cja ob słu gi.

Akcesoria dodatkowe:
Sondy typu HI 766... (str. 32-33)
HI 710034 10 rolek papieru
HI 710035 Tusz do drukarki
HI 9200/9 Transmiter danych
HI 92000 Program na PC

Akcesoria dodatkowe:
Sondy typu HI 762... (str. 32)
HI 710034 10 rolek papieru
HI 710035 Tusz do drukarki
HI 9200/9 Transmiter danych
HI 92000 Program na PC

DANE TECHNICZNE HI 98704/HI 98804

Zakres
Kanał K: -200.0 do 999.9°C; 1000 do 1370°C

Kanał J: - 200.0 do 760.0°C
Kanał T: - 200.0 do 400°C

Rozdzielczość K 0.1°C, 1°C, 0.2°C; J 0.1°C, 0.2°C; T 0.1°C, 0.2°C
Dokładność ± 0.5°C (- 200.0 do 999.9°C ); ± 1°C (zewn.)
Kanały 4
Sonda K, J, T – termoparowe (na zamówienie)

Drukarka Małe zużycie energii/ 14 znaków w linii przy użyciu
rolki szerokości 38mm (HI 710034)

Drukowanie/interwał
logowania Wybór co 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 i 180 min

Podłączenie do PC HI 98804: Port RS 232, program HI 92000 (na zamówienie)
Zasilanie 4 x 1.5V AA gniazdo zasilacza 12V
Środowisko 0 do 50°C, 95% RH
Wymiary / Ciężar 220 x 82 x 66 mm / 550 g
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HI 140

HI 141

Rejestratory pomiarów temperatury w systemie ciągłym

Nowe, wielofunkcyjne rejestratory
temperatury w systemie ciągłym

Na se rię HI 140 skła da się osiem róż nych mo de li, w za leż no ści od za kre su tem pe ra tur. HI 140 to kom -
pak to wy, wo doodporny, lek ki i ła twy w in sta la cji re je stra tor tem pe ra tu ry, wy po sa żo ny w czuj nik. Prze -
zna czo ny jest do po mia ru tem pe ra tu ry w hur tow niach i ma ga zy nach pod czas prze cho wy wa nia i
dys try bu cji to wa rów. Rejestratiry spełniają wymogi HACCP.

Re je stra to ry tem pe ra tu ry w sys te mie cią głym HI 141 przy sto so wa ne są do cią głe go mo ni to ro wa nia
tem pe ra tu ry w we wnętrz nych i ze wnętrz nych wa run kach prze cho wy wa nia ar ty ku łów spo żyw czych.
No wa tech no lo gia re je stra to rów za pew nia szyb kie i do kład ne mo ni to ro wa nie oraz re je stra cję po mia -
ru tem pe ra tu ry. Mo del HI 141 z jed ną czuj ką mo że prze cho wy wać w pa mię ci do 16,000 in dy wi -
du al nych po mia rów, na to miast mo del z dwo ma czuj ka mi – 8,000. Użyt kow nik ma moż li wość
wy bra nia in ter wa łu po mia ru po mię dzy po mia ra mi od kil ku se kund do 24 go dzin. Rejestratory
temperatury HI 141 dzięki swoim parametrom spełniają wymogi HACCP.

• możliwość zapamiętania 7600 wyników
• interwał od 1 min. do 24 godz.
• możliwość wprowadzenia hasła identyfikacji
• sygnał alarmowy w przypadku przekroczenia zaprogramowanych wartości
• możliwość transmisji danych na PC przez program pod Windows na płycie CD
• obudowa z ABS zabezpieczająca przed pyłami i wodą
• zasilanie: baterie 3x1.5 V AA, żywotność baterii ok. 4 lata w 25°C
• wymiary: 86.5 x h 35mm
• ciężar: 150 g

MODELE:
- HI 140 AH (zakres: -30 do 70°C / dokładność: 1.5°C)
- HI 140 BH (zakres: -10 do 30°C / dokładność: 0.5°C)
- HI 140 CH (zakres: -30 do 10°C / dokładność: 0.5°C)
- HI 140 DH (zakres: 20 do 60°C / dokładność: 0.5°C)
- HI 140 EH (zakres: -30 do -10°C / dokładność: 0.3°C)
- HI 140 FH (zakres: 20 do 40°C / dokładność: 0.3°C)
- HI 140 GH (zakres: -5 do 15°C / dokładność: 0.3°C)
- HI 140 HH (zakres: 10 do 120°C / dokładność 2°C)

Akcesoria dodatkowe:
HI 90140 Transmiter 
HI 92140 Program CD

· wo dosz czel na obu do wa (IP 67), po sia da otwór na hak
· ży wot na li to wa ba te ria AA, za pew nia czte ro let nią pra cę przy ty po wym 
1 mi nu to wym in ter wa le po mia ro wym

· wbu do wa ny Sys tem Ochro ny Błę du Ba te rii, sy gna li zu ją cy nad cho dzą cy czas wy -
mia ny ba te rii

· pro sty spo sób pro gra mo wa nia, trans mi sja da nych do komputera w programie Excel
za po mo cą trans mi te ra HI 141001 

· ustawienie niskiego i wysokiego alarmu
· wbu do wa ny dwu po zio mo wy wy świe tlacz cie kło kry sta licz ny umoż li wia ją cy od czyt
ak tu al nej tem pe ra tu ry

DANE TECHNICZNE Wszystkie modele

Rozdzielczość 0.1 °C (-40.0 do 100.0°C); 0.2°C
(> 100.0°C)

Dokładność
±0.5 °C (-40.0 do 0.0 i 70.0 do

100.0°C); ±0.4 °C (0.0 do 70.0°C);
±1.0°C (> 100.0°C)

Zasilanie Bateria litowa
Wymiary / Ciężar 86.5mm x 35mm/150g

Model Rodzaj czujki Zakres
HI 141 A T 1 wewnętrzna -40.0 do 80.0°C
HI 141 B T 1 zewnętrzna -40.0 do 125.0°C
HI 141 C • T 1 wewnętrzna -20.0 do 70.0°C
HI 141 D • T 1 zewnętrzna -40.0 do 125.0°C
HI 141 E T 1 wewnętrzna -40.0 do 80.0°C

T 2 zewnętrzna -40.0 do 125.0°C
HI 141 F T 1 zewnętrzna -40.0 do 125.0°C

T 2 zewnętrzna -40.0 do 125.0°C
HI 141 G • T 1 wewnętrzna -20.0 do 70.0°C

T 2 zewnętrzna -40.0 do 125.0°C
HI 141 J • T 1 zewnętrzna -40.0 do 125.0°C

T 2 zewnętrzna -40.0 do 125.0°C

• posiadają wyświetlacz

Akcesoria dodatkowe:
HI 141001 transmiter
HI 141000 program CD

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:



32

SONDY TEMPERATUROWE

Seria sond HI 762 / HI 765

Seria sond HI 766Px Sondy termoparowe typu- K z doczepianym uchwytem

Sondy temperaturowe z sensorem termistorowym

HI 762P/HI 765P – sondy generalnego użytku, penetracyjne z kolorowym uchwytem

HI 762A/HI 765AHI 762BP/HI 765BP

HI 766PA HI 766PB HI 766PC

HI 766PD HI 766PE1 HI 766PE2

przeznaczone do pomiarów w płynach, powietrzu, gazie, oraz do penetracji w produktach półstałych. 

Mo de le z se rii HI 762 do stęp ne są z 1, 2 lub 10 me tro wym ka blem oraz uchwy tem w róż nych ko lo rach w ce lu ła -
twiej szej iden ty fi ka cji. Mo de le HI 765 do stęp ne są z 1, 3, 5 i 10 m dłu go ścią ka bla.

Sondy te uży wa ne są w ter mo me trach ter mo pa ro wych do po mia ru pró bek w bar dzo wy so kich tem pe ra tu rach. Wszyst kie son dy wy ko na ne są ze sta li nie rdzew -
nej co za pew nia dłu go trwa łe dzia ła nie i ła twiej sze czysz cze nie. Se ria HI 766P... po sia da sze ro ki za kres sond do po mia ru w pły nach, po wie trzu, ga zie, pró bach
pół sta łych, a tak że w miej scach trud no do stęp nych. Do dat ko wo mo de le wy po sa żo ne są w wy mie nial ny uchwyt.

DANE TECHNICZNE Wszystkie modele
Zakres -50°C do 150°C
Sensor Termistor: HI 762 - NTC / HI 765 - PTC
Dokładność ±0.2 °C
Sonda Stal nierdzewna AISI 316
Czas reakcji HI 762 - 6 sekund / HI 765 – 8 sekund

1 m kabel 2 m kabel 10 m kabel Kolor uchwytu
HI 762PW - HI 762PW/10 Biały
HI 762PBL - HI 762PBL/10 Niebieski
HI 762PG - HI 762PG/10 Zielony
HI 762PR - HI 762PR/10 Czerwony
HI 765PW - HI 765PW/10 Biały
HI 765PBL - HI 765PBL/10 Niebieski
HI 765PG - HI 765PG/10 Zielony
HI 765PR - HI 765PR/10 Czerwony

1 m kabel 2 m kabel 5 m kabel 10 m kabel Kolor
uchwytu

son da ter mi sto ro wa do po mia rów tem pe -
ra tu ry po wie trza i płynów HI 762L; HI 765L HI 762L/2 - HI 762L/10; HI 765L/10 Biały

sonda termistorowa do pomiarów
temperatury powietrza i płynów HI 762BL; HI 765BL - - - Czarny

sonda termistorowa do pomiarów
temperatury powietrza i gazów HI 762A;HI 765A - - HI 762A/10; HI 765A/10 Biały

sonda zaprojektowana do pracy w trudno
dostępnych miejscach HI 762W; HI 765W - - HI 762W/10; HI 765W/10 -

sonda termistorowa penetracyjna z ostrą
końcówką do półstałych próbek HI 762PWL; HI 765PWL - - - Biały

sonda zaprojektowana do pomiaru
temperatury w beczkach HI 762DIP; HI 765DIP HI 765DIP/3 HI 765DIP/5 HI 765DIP/10 -

sonda termistorowa zaprojektowana do
pomiaru temperatury towarów w stosie HI 762BP; HI 765BP - - - -

HI 766PA HI 766PB HI 766PC HI 766PD HI 766PE1/HI 766PE2

Opis Pomiary wypukłych
powierzchni Pomiary powierzchni Penetracyjna z

ostrą końcówką
Pomiar powietrza i

gazów Generalnego użytku

Zastosowanie Podłoże wypukłe, wałki,
walce

Gorące formy, piece,
ciała stałe

Tworzywa półstałe,
mięso, kauczuk Gazy, powietrze Płyny, powietrze, gazy

Max temp. °C 320°C 650°C 900°C 300°C 900°C

Czas reakcji 7 sekund 8 sekund 15 sekund 20 sekund 6 sekund

Długość sondy 280 mm L200 mm x 16 mm L155 mm x 3mm L250 mm x 3 mm
HI 766PE1:L155 x 3 mm 
HI 766PE2:L200 x 5mm

Sonda Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

HI 762W/HI 765W

MODELE

MODELE
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Seria sond HI 766 Sondy termoparowe typu - K ze zintegrowanym uchwytem

Seria sond HI 766 Sondy termoparowe typu- K do specjalnych zastosowań

Uży wa ne w ter mo me trach ter mo pa ro wych, do po mia ru pró bek w bar dzo wy so kich tem pe ra tu rach. Wszyst kie son dy wy ko na ne są ze sta li nie rdzew nej co za pew -
nia dłu go trwa łe dzia ła nie i ła twiej sze czysz cze nie. Se ria HI 766Px Po sia da sze ro ki za kres sond do po mia ru w pły nach, po wie trzu, ga zie, pe ne tra cji w pró bach pół -
sta łych, a tak że w miej scach trud no do stęp nych. 

HI 766A HI 766B HI 766C HI 766C1 HI 766D, HI 766D/12: HI 766E1/HI 766E2 HI 766F

Opis Pomiary wypukłych
powierzchni Pomiary powierzchni Penetracyjna z

ostrą końcówką Penetracyjna Do powietrza Generalnego użytku,
penetracyjne

Sonda z elastyczną osłoną
bez uchwytu, do wysokich

temp.

Zastosowanie Podłoże wypukłe,
wałki, walce

Gorące formy, piece,
ciała stałe

produkty
półstałe, mięso, kauczuk Gazy, powietrze Płyny, powietrze, gazy Płyny, powietrze, gazy Wysokie temperatury

Max temp. °C 320°C 650°C 900°C 300°C 300°C 900°C 1100°C

Czas reakcji 7 sekund 8 sekund 15 sekund 4 sekundy 20 sekund 6 sekund 4 sekundy

Długość sondy 280 mm Dł.200 mm x 16 mm Dł.155 mm x 3mm Dł.250 mm x 3mm HI 766D:Dł.245 mm x 3 mm
HI 766D/12Dł.120 mm x 3 mm

HI766E1:Dł.120 mm x 3 mm
HI766E2:Dł.220 mm x 5 mm Dł.255mm x 1.5mm

Sonda Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna AISI 316

HI 766A HI 766B HI 766C HI 766C1

HI 766D HI 766E2 HI 766F

Seria sond HI 768: Sondy Pt 100

HI 766TV1
HI 766B1

HI 766B2

HI 768P – Ge ne ral ne go użyt ku/Pe ne tra cyj na (Pt100 son da
do za sto so wa nia w po wie trzu jak i rów nież do
pe ne tra cji w pół pro duk tach)

HI 768A – Ge ne ral ne go użyt ku/Pe ne tra cyj na (Pt100 son da
do po mia rów w po wie trzu i ga zie)

HI 768L – Ge ne ral ne go użyt ku / Pe ne tra cyj na (Pt100 son da
do po mia rów w po wie trzu i ga zie). HI 768L -1m
ka bla, HI 768L/3-3m ka bla, HI 768L/5-5m ka bla

Zakres -30 do 350°C
Sensor Pt100
Dokładność ±0,25°C; ±3% odczytu
Uchwyt Carilon®
Błąd wewnętrzny ±0,2°C
Sonda Stal nierdzewna AISI 316
Czas reakcji 30 sekund

HI 766TR3

HI 766TR2

HI 766TR4

HI 766B1 HI 766B2 HI 766B3 HI 766B4 HI 766TV1 HI 766F1 HI 766Z HI 766TR1/TR2/TR3/TR4

Opis Pomiar powierzchni
do kąta 90°

Pomiary powierzchni
zaokrąglonych

Sonda do niewielkich
powierzchni

Sonda do podłoża 
w urządzeniach do

gotowania
Sonda zaciskowa Sonda drutowa Sonda drutowa Sondy penetracyjna

z ostrą końcówką

Zastosowanie Podłoże trudno
dostępne

Formy odlewnicze,
piece, ciała stałe

Małe
powierzchnie

Gorące grille,
piekarniki Rury, tuby Miejsca trudno

dostępne Piekarniki, piece produkty półstałe, płyny

Max temp. °C 450°C 900°C 200°C 250°C 200°C 480°C 1100°C 250°C
Czas reakcji 8 sekund 3 sekundy 6 sekund 6 sekund 8 sekund 1 sekunda 4 sekundy 10 sekund

Długość sondy 300 mm Dł.130 mm x 8 mm Dł.130 mm x 5 mm Dł.66 mm x 64 mm Rozwarcie max 35 mm Kabel 1 m x 2 mm Kabel 1.7 m dł. 255
mm x 1.5 mm

TR1: 500 mm x 10 mm
TR2: 100 mm x 10 mm
TR3: 150 mm x 10 mm
TR4: 200 mm x 10 mm

Sonda Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna,
tuba izolowana

Teflon, kabel 70cm
chroniony stalową
warstwą ochronną

- - Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Sensor Sprężynowy Sprężynowy Sprężynowy - Umieszczony
wewnątrz zacisku Drut zewnętrzny - -
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HI 9564 / HI 9565 Nowe ekonomiczne
termohigrometry przenośne

HI 93640 HI 9161 / HI 91610
Kompaktowy
termohigrometr przenośny

Termohigrometry z funkcją
rejestrowania danych 

Pod ręcz ne ter mo hi gro metry po zwa la ją ce wy ko nać po mia ry wilgotności i temperatury powietrza w
trud no do stęp nych miej scach. Dzię ki wbu do wa ne mu mi kro pro ce so ro wi son da HI 70602 mo że
prze cho wy wać da ne ka li bra cji. Son da po pod łą cze niu z in nym hi gro me trem mo że (za po mo cą mi -
kro pro ce so ra) prze sy łać da ne ka li bra cji. Urzą dze nie wy łą cza się po 20 min bra ku ak tyw no ści. Po -
sia da tak że funk cję wy kry wa nia ano ma lii oraz błę dów w po mia rach. Oprócz wilgotności RH oraz
tem pe ra tu ry urzą dze nie to mierzy tak że punkt ro sy. HI 9565 mo ni to ru je mi kro kli mat w szklar niach,
mu ze ach, ma ga zy nach oraz la bo ra to riach.

HI 93640 to hi gro metr z ter mo me trem, w zwar tej, er go no micz nej
obu do wie z wbu do wa ną na sta łe son dą po mia ro wą. Czuj nik po jem -
no ścio wy jest osło nię ty ochron ną na kład ką, umoż li wia ją cą pro wa -
dze nie po mia rów rów nież w za py lo nych po miesz cze niach.
Na kład ka ta mo że być rów nież zdej mo wa na, co przy śpie sza od czyt.

Urzą dze nia te słu żą do po mia ru wil got no ści i tem pe ra tu ry oraz ich re je stra cji. Za pis do -
ko ny wa ny jest pod czas po mia ru na rol ce pa pie ru, na któ rej uwzględ nio ne są: nr pró by,
da ta, czas i od stęp za pi su, wil got ność względ na i tem pe ra tu ra. Czę sto tli wość za pi su mo -
że być wy bra na przez użyt kow ni ka. Tylko HI 91610 przekazuje dane do komputera przez
port RS 232.

· duży wyświetlacz
ciekłokrystaliczny

· pamięć do 8000 odczytów
· możliwość kodowania 
odstępów zapisu

Wyposażenie
standardowe:
- Sonda kombinowana 

HI 70602 na 1m kablu
- bateria
- futerał transportowy
- instrukcja obsługi

Wy po sa że nie
stan dar do we:
- Son da RH

wbudowana
- ba te ria
- in struk cja ob słu gi

Wyposażenie standardowe:
Son da wil got no ści względ nej HI 70604/2
z 2-me tro wym ka blem, czuj ka tem pe ra tu ry
HI 762 L/2, ba te rie 4 x 1.5 V AA, 5 ro lek
pa pie ru do dru kar ki, fu te rał trans por to wy
oraz in struk cja ob słu gi.

DANE TECHNICZNE HI 93640

Zakres RH: 50.0 do 95%;
temp.: 0.0°C do 60°C

Rozdzielczość RH: 0.1%; temp.: 0.1°C
Dokładność RH: ±2%; temp.: ±0.4°C

Zasilanie Bateria 1 x 9V
(na 100 godz. ciągłej pracy)

Wymiary / Ciężar 190 x 80 x 38mm; 200g

DANE TECHNICZNE HI 9564 HI 9565
Zakres RH (wilgotność) 20.0 do 95.0%
Zakres temp. 0.0 do 60.0°C

Punkt Rosy - -20.0 do 60.0°C;

Rozdzielczość 0.1% RH; temp - 0.1°C 0.1% U.R.; temp 0.1°C;
punkt rosy 0.1°C

Dokładność 3% RH (50 do 85% RH); ±4% RH
(poza zakresem); temp - ±0.5°C; punkt rosy dla HI 9565 - ±0.5°C

Środowisko 0 do 60°C; RH max 98%
Zasilanie Bateria 1 x 9V / ok. 250 godz. ciągłej pracy; auto-off po 20 minutach
Wymiary / Ciężar 164 x 76 x 45mm / 340g

DANE TECHNICZNE HI 9161 HI 91610

Zakres 5-95%      
-20.0 - +60.0°C

5-95%
-20.0 - +60.0°C

Rozdzielczość 0,1% RH/0,1°C 0,1% RH/0,1°C
Dokładność ±2% RH/ ±0,4°C ±2% RH/ ±0.4°C
Interwały druku 1,2,5,10,15,30,60,120 & 180 minut

Sondy HI 70604/2 RH z 2m kablem
HI 762L/2 z 2m kablem

PC - RS 232 z transmiterem HI 9200
Zasilanie 4 x 1.5V AA / 500 godz. z 60 min. interwałamiI lub gniazdko 12 VDC
Środowisko 0 to 50°C; RH 98%
Wymiary/Waga 220 x 82 x 66mm/ 550g

RH
Temperatury

Akcesoria dodatkowe:
HI 70604/5 sonda RH 5m kabel
HI 92000 transmiter
HI 9200/9 program CD 
HI 710034 papier 10 rolek
HI 710035 tusz do drukarki
HI 7101 komora kalibracyjna
HI 7111/P sole LiCl do kalibracji
HI 7121/P sole NaCl do kalibracji

Cechy charakterystyczne:
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Firma HANNA INSTRUMENTS współpracuje zarówno z la bo ra to riami po mia ro -
wymi akre dy to wa nymi ofe ru ją cymi usłu gi w opar ciu o cer ty fi ka ty akre dy ta cji z PCA
(Polskie Centrum Akredytacji) oraz la bo ra to riami ofe ru ją cymi te sa me usłu gi nie
po świad czo ne cer ty fi ka tem akre dy ta cji.

LA BO RA TO RIA PO MIA RO WE świad czą usłu gi w za kre sie wzor co wa nia mię dzy
in ny mi ni żej wy mie nio nych przy rzą dów:
- pH me try
- ter mo me try
- hi gro me try
- re je stra to ry tem pe ra tu ry
- kon duk to me try

La bo ra to rium wzor cu ją ce opra co wu je wła sne pro ce du ry wzor co -
wa nia przy rzą dów po mia ro wych zgod nie z ak tu al nym sta nem wie -
dzy w da nej dzie dzi nie.

Firma HANNA wystawia we własnym zakresie jedynie świadectwa kontroli serwisowej



3636

MIERNIKI PRZEMYSŁOWEMinikontrolery

HI 983304

BL 981411 / BL 983313 / BL 983314 Ekonomiczne minikontrolery – seria BL

Pronto – kontroler kondunktancji do wody
demineralizowanej i dejonizowanej

Kon tro ler ten prze zna czo ny jest do po mia ru prze wod no ści w wo dzie de mi ne ra li zo wa nej i de jo ni -
zo wa nej. Wbu do wa ny alarm wi zu al ny ostrze ga użyt kow ni ka, gdy za da ne pro gi zo sta ną prze kro czo -
ne o 1μS. Mier nik po sia da au to ma tycz ną kom pen sa cję prze pły wo wą tem pe ra tu ry. Znaj du je się 
w wo do od por nej obu do wie, wy po sa żo ny jest w sta bil ną oraz ła twą w utrzy ma niu son dę.

DANE TECHNICZNE HI 983304
Zakres 0 do 19.99 μS/cm
Rozdzielczość 0.01 μS/cm
Dokładność ±2% pełnego zakresu
Kalibracja Manualna 1-punktowa
Kompensacja temp. Automatyczna w zakresie 5 do 50°C
Sonda: przepływowa HI 7631/2, 1/2

”

Zasilanie Zasilacz 12 V
Wymiary / Ciężar 86 x 110 x 43mm; 215g

DANE TECHNICZNE BL 983314-0 / BL 983314-1
Zakres 0 do 19.90 MΩ /cm
Rozdzielczość 0.10 MΩ /cm
Dokładność ±2% pełnego zakresu
Kalibracja fabryczna
Kompensacja temp. Automatyczna w zakresie 5 do 50°C

Sonda: HI 3314 (dołączona) kabel o długości 2m, maksymalne ciśnienie 3
bar

Styk dozujący 1, maksymalnie 2A (bezpiecznik), 250VAC, 30 VDC styk zamknięty
jeśli pomiar jest niższy niż temp. w punkcie kontrolnym

Wartość zadana Regulowana w zakresie od 0 do 19.90 MΩ /cm

DANE TECHNICZNE BL 983313-0 / BL 983313-1
Zakres 0 do 1999 μS/cm
Rozdzielczość 1 μS/cm
Dokładność ±2% pełnego zakresu
Kalibracja Ręczna za pomocą potencjometru CAL
Kompensacja temp. Automatyczna w zakresie 5 do 50°C; = 2%/°C 

Sonda: HI 7634-00 (opcjonalnie) kabel o długości 2m, maksymalne
ciśnienie 3 bar

Styk dozujący 1, maksymalnie 2A (bezpiecznik), 250VAC, 30 VDC
Wartość zadana Regulowana w zakresie od 0 do 1999 μS/cm

Wy po sa że nie
stan dar do we:
Sonda HI 7631/2,
śrubokręt kalibra-
cyjny, zasilacz 12
Vdc, instrukcja
obsługi.

DANE TECHNICZNE BL 981411-0 / BL 981411-1
Zakres 0.0 do 14.o pH
Rozdzielczość 0.1 pH
Dokładność ±0.1 pH
Kalibracja Ręczna za pomocą potencjometru CAL
Styk dozujący 1, maksymalnie 2A (bezpiecznik), 250VAC, 30 VDC
Dozowanie Kwas lub zasada
Kontakt zwierny Dozowanie kwasu = przekaźnik aktywuje się, gdy pomiar większy od wartości zadanej
Kontakt rozwierny Dozowanie zasady = przekaźnik aktywuje się gdy pomiar mniejszy od wartości zadanej
Wartość zadana Regulowany w zakresie od 0 do 14 pH
Wyjście do rejestratora 4 do 20 mA, dokładność ±0.20 mA maksymalne obciążenie 500 W

Wymiary / Ciężar 83 x 53 x 99mm
200g 300g

Wymiary / Ciężar

Wymiary / Ciężar 83 x 53 x 99mm

83 x 53 x 99mm

200g

200g

300g

300g
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BL 7916 
Pompa dozująca, zespolona z regulatorem pH

HI 9913 Ścienny regulator pH i przewodności do upraw hydroponicznych

POMPY DOZUJĄCE TYPU BLACKSTONE

Zasilanie 220/240 VAC; 
50/60 Hz

Moc maks. 200 W
Zabezpieczenie IP 65
Wymiar/ciężar 194x165x121

mm; 3 kg

Zakres: 0.00 do 14.00 pH i 0.00 do 10.00 mS/cm
Rozdzielczość: 0.01 pH i 0.01 mS/cm
Dokładność: (przy 20°C) ±0.02 pH i 2% zakresu 

pomiarowego
Kalibracja pH i EC ręczna 2-punktowa
Zasilanie: 220/240 VAC; 50/60 Hz lub 110/115 Vac
Wymiar/ciężar: 221 x 181 x 86mm; 1.6kg

Ele men ty o wy so kiej od por no ści che micz nej
Wszyst kie ele men ty ma ją ce kon takt z pły na mi do zo wa nia są wy ko na ne z te flo nu i ky na ru, ma te ria łów 
o wy so kiej ja ko ści, wy bra nych z po wo du ich do sko na łej od por no ści na więk szość pro duk tów che micz nych.
Nie wiel ka po trze ba kon ser wa cji
Sys tem Black Sto ne do ty czą cy ru chu po si tif (sprężającego tłoka) skła da się z mi ni mal nej licz by ru cho mych
czę ści. Nie po sia da ło żysk kul ko wych, prze kład ni, ani krzy wek, co znacz nie ogra ni cza ry zy ko awa rii.
Pom py uni wer sal ne, pro ste w uży ciu
Opra co wa nie przy za sto so wa niu wy pró bo wa nej tech no lo gii za pew nia ją cej pre cy zyj ne do zo wa nie, znaj du -
ją wszech stron ne za sto so wa nie. Sys tem kon tro li za po mo cą po ten cjo me tru umiesz czo ne go na pa ne lu
przed nim pom py po zwa la na do sto so wa nie prze pły wu od 0 do 100%. Przy każ dym im pul sie za pa la się dio -
da wi docz na z od le gło ści.
Obudowa
Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym. 
Montaż
Łatwy w poziomie i pionie.
Do właściwej pracy pompy niezbędny jest dodatkowy zestaw zaworów BLSK 458.

BL 7916 jest pom pą do zu ją cą, z wbu do wa nym re gu la to rem pH o mak sy mal nej wy daj -
no ści 11,7 L/godz. To ze spo lo ne urzą dze nie po sia da do dat ko wo: wyj ście re je stru ją ce 4-
20 mA, styk po moc ni czy i styk do kon tro li po zio mów. Do zo wa nie pom py jest
pro por cjo nal ne. Od po wied ni kiem mo de lu BL 7916 do po mia ru po zio mu po ten cja łu
OXY RE DOX jest pom pa BL 7917. Do wła ści wej eks plo ata cji pom py nie zbęd ne są do dat -
ko we ak ce so ria (ze staw za wo rów) BLSK 458 KIT, któ re na le ży do dat ko wo za mó wić. Po -
nad to w skład ze sta wu do zu ją ce go po win na wcho dzić elek tro da pH lub ORP, do
po mia rów cią głych oraz uchwyt do tej elek tro dy.

HI 9913 jest re gu la to rem pH i prze wod no ści (EC) skon stru owa nym do efek tyw ne go do -
zo wa nia roz two rów na wo zów w upra wach hy dro po nicz nych. Prze kaź ni ki ak ty wo wa ne
są, gdy pH prze kro czy usta lo ną war tość lub prze wod ność spad nie po ni żej po żą da nej. Do
re gu la to ra mo gą być bez po śred nio pod łą czo ne dwie pom py lub elek tro -za wo ry. Użyt kow -
nik mo że za pro gra mo wać dwa nie za leż ne usta wie nia na pH i przewodność. Dłu gość cy -
klu moż na do sto so wać od 0 do 90 sek. HI 9913 po sia da prze kaź nik alar mu, któ ry
ak ty wo wa ny jest w okre ślo nych wy pad kach, np. gdy pH spad nie po ni żej za ło żo nych punk -
tów kry tycz nych. Alarm wy łą cza się, je śli war to ści pH i/lub prze wod nic twa nie są ko ry go -
wa ne w okre ślo nym przez użyt kow ni ka cza sie od 1 do 10 min. Mo że on być rów nież
wy łą czo ny pod czas ob słu gi. Stan na wo że nia moż na od czy tać na wi docz nym z da le ka wy -
świe tla czu cie kło kry sta licz nym. HI 9913 współ pra cu je z elek tro da mi ty pu BNC i son da mi
prze wod no ści z ko nek to rem DIN. Kom pen sa cja wpły wu tem pe ra tu ry na prze wod ność jest
au to ma tycz na.

Model pompy Wydajność (w L/godz.) Ciśnienie (w barach)
BL 1.5 1.5 13
BL 3 2.9 8
BL 5 5.0 7
BL 7 7.6 3
BL 10 10.8 3
B 15 15.2 1
BL 20 18.3 0.5

DANE TECHNICZNE BL 7916
Zakres pH: 0.00 do 14.00
Dokładność pH: ±0.01
Wyjście rejestrujące 4 do 20 mA izolowana
Wydajność Do 11.7 L/godz. przy ciśnieniu 1bar
Zasilanie 220/240 V ±15%; 50/60 Hz (40 W)
Zabezpieczenie IP 65
Wymiary / Ciężar 181 x 221 x 142mm; 5kg

NR KAT. NAZWA REGULATORA ZAKRES pH ZAKRES ORP

HI 9910 Ścienny regulator pH z pojedynczym progiem 0.00 do 14.00 -

HI 9911 Ścienny regulator pH z podwójnym progiem 0.00 do 14.00 -

HI 9912 Ścienny regulator pH i ORP z pojedynczym progiem 0.00 do 14.00 0 do 1000 mV

INNE REGULATORY:
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pH 502 Mikroprocesorowy regulator pH

HI 700 / HI 710 Regulatory EC i TDS z 4-pierścieniową sondą potencjometryczną

Se ria re gu la to rów pH 502 ofe ru je wie le in no wa cji umoż li wia ją cych zwięk sze nie po zio mu kon -
tro li pomiarów pH. Przy rząd mo że być skon fi gu ro wa ny aby wy ko rzy stać sys te my re gu la cji P,
PI, PID. Z ty mi ce cha mi pH 502 mo że za stą pić jed no cze śnie 3 przy rzą dy. Se ria pH 502 za wie -
ra mo de le, któ re umoż li wia ją re gu la cję po przez wyj ście ana lo go we do urzą dzeń ta kich jak za -
wo ry elek trycz ne lub pom py.
Do stęp ne są rów nież mo de le wy po sa żo ne w pół prze wod ni ko wy prze kaź nik w ce lu za pew nie -
nia mak sy mal nej dłu go ści dzia ła nia włą czo nych urzą dzeń. Każ de urzą dze nie po sia da me cha -
nizm róż ni co wy. Kil ka mo de li po sia da wyj ście RS485 oraz ana lo go we wyj ście do przy rzą du
re je stru ją ce go. W peł ni kon fi gu ro wal ny pro ce sor pa mię ci po sia da 3 mie sięcz ne wspar cie za -
si la nia.
Sys tem ochro ny umoż li wia bez piecz ną pra cę w ra zie za kłó ceń z do star cza niem ener gii. 1, 2
lub 3 punk to wa au to ma tycz na ka li bra cja lub au to ma tycz na kom pen sa cja tem pe ra tu ry uzu peł -
nia ją licz ne za le ty kon tro le ra pH 502.

Regulatory HI 700 (EC) i HI 710 (EC i TDS) ofe ru ją wie le moż li wo ści, za czy na jąc od po je dyn czych i po dwój nych punk tów na staw nych, po przez do zo wa nie pro -
por cjo nal ne (PID), optycz nie izo lo wa ne wyj ścia z na staw ny mi pa ra me tra mi, dwu kie run ko wy RS 485, wyj ścia prą do we i na pię cio we. Moż na za sto so wać 3-prze -
wo do wy sen sor PT 100 do kom pen sa cji tem pe ra tu ry.

• przekaźniki: 1 lub 2 wyjścia przekaźnikowe do dozowania dla
niskiej lub wysokiej przewodności

• port RS 485 izolowany 
• procedura kalibracji i nastawy zabezpieczona hasłem
• kalibracja: 2 –punktowa z buforami wzorcowymi 
• pamięć ostatnio wykonanej kalibracji

• możliwość wykonywania pomiarów ze współczynnikiem
przeliczeniowym

• kompensacja temperatury z buforami Hanna
• cztery różne zakresy EC
• cztery różne zakresy TDS (tylko HI 710)
• wejście: 4 pierścieniowa sonda EC/TDS ze stałą ogniwa

Wy po sa że nie stan dar do we:
Każ dy mo del pH 502 do star cza ny jest z instruk -
cją ob słu gi oraz wspor ni kiem mo cu jącym.

Wy po sa że nie stan dar do we:
Każ dy mo del do star cza ny jest z in -
struk cją ob słu gi oraz wspor ni kiem mo -
cu ją cym.

Przy kład:
pH 502123-2
Re gu la tor pH z po je dyn czym punk tem
na staw nym, re gu la cją ON/OFF i PID, wyj -
ściem ana lo go wym i RS485 i za si la niem
230 Vac.

Przy kład:
HI 700221-2
Re gu la tor EC/TDS z po dwój nym pun-
k tem na staw nym, re gu la cją ON/OFF
i PID, wyj ściem ana lo go wym i za si la -
niem 230 Vac.

DANE TECHNICZNE HI 700 / HI 710

Zakres 

0.0 do 199.9 μs/cm; 0 do 1999 μs/cm
0.0 do 19.99 mS/cm; 0.0 do 199.9 mS/cm

0.0 do 100.0 ppm; 0 do 1000 ppm (HI 710*)
0.0 do 10.00 ppt; 0.0 do 100.0 ppt (HI 710*)

- 10.0 do 100.0°C

Rozdzielczość

0.1 μs/cm; 1 μs/cm
0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
0.1 ppm, 1 ppm (HI 710)

0.01 ppm, 0.1 ppm (HI 710)
0.1°C

Dokładność(@20 oC / oF) ± 0.5% pełnej skali (EC, TDS) ; ± 0.5°C od 0-
70°C; ± 1°C zewn.

Kompensacja
temperatury

Automatyczna od -10 do 100 ºC lub ręczna ze
współczynnikiem od 0.00 do 10.00 %/°C

Zakłócenia EMC ± 2% pełnej skali (EC,TDS), ± 0.5°C

Podłączenie z PC port dwukierunkowy izolowany RS 485

Wejście analogowe 4-20 mA
Zasilanie 230 ± 10% VAC lub 115 ± 10 %, 50/60 Hz
Zużycie zasilania 15 VA
Zabezpieczenie 200 mA 250 V bezpiecznik

Przekaźnik 1, 2
Elektromechaniczny przekaźnik z kontaktami

5A-250 VAC, 5A-30 VDC, obciążenia
oporowego, bezpiecznik: 5A, 250 V.

Przekaźnik alarmu
Elektromechaniczny przekaźnik z kontaktami,

5A-250 VAC, 5A-30 VDC, obciążenia
oporowego bezpiecznik: 5A, 250 V.

Środowisko użytkowania 0 do 50°C; maksymalnie 95 % wilgotności
względnej

Wymiary / Ciężar 144 x 144 x 170mm / 1.6kg

1= pojedynczy punkt nastawny
2= podwójny punkt nastawny
3= pojedynczy punkt nastawny z przekaźnikiem SSR
4= podwójny punkt nastawny z przekaźnikiem SSR
5= regulacja poprzez wyjście analogowe

1= regulacja ON / OFF (tylko dla modeli z X=1,2)
2= regulacja ON / OFF i regulacje PID

1= zasilanie 115 Vac
2= zasilanie 230 Vac

0= EC kontroler
1= EC/TDS kontroler

1= wyjście analogowe
2= wyjście RS485

1= zasilanie 115 Vac
2= zasilanie 230 Vac

1= wyjście analogowe (tylko dla modeli z X=3,4)
2= wyjście RS485 (tylko dla modeli z X=3,4)
3= wyjście analogowe i RS485

X  Y  Z  -  α

H I  7 X 0 2 2 Y - Z

pH 502

DANE TECHNICZNE pH 502
Zakres pH: 0.00 do 14.00 -9.9 do 120°C
Dokładność pH: ±0.02; 0.5°C
Opór wewnętrzny 1012Ohm
Kalibracja pH Automatyczna, 1, 2, 3 punktowa, przy pH 4.01, 7.01, 10.01
Kompensacja temperatury Automatyczna (z sondą Pt100) lub ręczna od -9.9 do 120°C

Wyjście Cyfrowe: RS485 lub analogowe: 0-1mA, 0-20mA i 4-20mA,
0-5 Vdc, 1-5 Vdc i 0-10 Vdc

Przekaźnikowy punkt 
nastawny 1 lub 2

Zasilanie 115 Vac ±10% lub 230 Vac ±10%; 50/60 Hz
Wymiary / Ciężar 144 x 144 x 170mm; 1.6kg

Cechy charakterystyczne:
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HI 8711

HI 943500 
Regulator konduktancji

Dwupunktowy regulator pH

Re gu la tor pH HI 8711 jest prze zna czo ny do kie ro wa nia pra cą dwu pomp do zu ją cych 
w tym sa mym cza sie. Urzą dze nie po sia da do dat ko wo wyj ście re je stru ją ce, styk alar mu 
i funk cje kon tro lu ją ce elek tro dę i układ elek tro nicz ny. Do stęp ne są dwie wer sje urzą dze nia:
HI 8711E z bez po śred nim sy gna łem wej ścio wym z elek tro dy pH i HI 8711T ana lo go wym
wej ściem z trans mi te ra. Przed ni pa nel chro nio ny jest prze źro czy stą prze ciw od pry sko wą 
po kry wę.

Re gu la tor kon dunk tan cji HI 943500 po sia da bez po śred nie wyj ście na son dę HI 7638. Mak sy -
mal na od le głość mier ni ka od son dy wy no si 5 m. Son da HI 7638 jest wy po sa żo na 
w sen sor ter micz ny, dzię ki cze mu po sia da au to ma tycz ną kom pen sa cję tem pe ra tu ry 
0-60°C. Kon tro ler HI 943500 ma wszech stron ne za sto so wa nie ze wzglę du na sze ro ki za kres po -
mia ro wy (4 mo de le w róż nych za kre sach). Mier nik jest też za opa trzo ny w izo lo wa ne wyj ście do
urzą dze nia re je stru ją ce go 4/20 mA.

Wy po sa że nie stan dar do we:
Każ dy mo del do star cza ny jest z in struk cją ob słu gi oraz wspor ni kiem mo cu ją cym.

Wyposażenie standardowe:
Każ dy mo del do star cza ny jest z in struk cją ob słu gi oraz wspor ni kiem mo cu ją cym.

Akcesoria dodatkowe:
HI 7638 sonda do badania przewodności
HI 7033L roztwór kalibracyjny 84 μS/cm, 500 ml
HI 7031L roztwór kalibracyjny 1413 μS/cm, 500 ml
HI 7030L roztwór kalibracyjny 12880 μS/cm, 500 ml
HI 7034L roztwór kalibracyjny 80000 μS/cm, 500 ml

DANE TECHNICZNE HI 8711E HI 8711T
Zakres 0.00 do 14.00 pH
Dokładność ±0.02 pH ±0.5%
Wejście 1012 Ohm 4-20 mA

Kalibracja pH Punkt zerowy: ±2 pH potencjometrem 0; Nachylenie: 80 do 110%
potencjometrem Slope

Kompensacja temperatury Ustalona lub automatyczna z czujnikiem Pt100, od 0 do 100°C

Przekaźnik pompy Dwa, izolowane, 2A, maksymalnie 240 V, obciążenie oporowe,
1 000 000 uderzeń

Przekaźnik alarmu Jeden, izolowany, 2A, maksymalnie 240 V, obciążenie oporowe,
1 000 000 uderzeń

Wyświetlacz 4 – segmentowy ze znakami graficznymi

Wyjście urządzenia rejestrującego 0 do 20 mA lub 4 do 20 mA izolowane (do wyboru)

Zasilanie 
Wymiary / Ciężar 

115/230 V; 50/60 Hz 
141 x 69mm / 1kg

DANE TECHNICZNE HI 943500A HI 943500B HI 943500C HI 943500D
Zakres 0.0 do 199.9 mS/cm 0.00 do 19.99 mS/cm 0 do 1999 μS/cm 0.0 do 199.9 μS/cm
Rozdzielczość 0.1 mS/cm 0.01 mS/cm 1μS/cm 0.1 μS/cm
Dokładność ±2%
Kompensacja temperatury automatyczna, od 0 do 60°C, ze współczynnikiem =2% / °C
Wyjście rejestrujące 4-20 mA
Przekaźnik pompy Jeden, izolowany, 2A, maksymalnie 240 V, obciążenie oporowe, 1 000 000 uderzeń
Przekaźnik alarmu Jeden, izolowany, 2A, maksymalnie 240 V, obciążenie oporowe, 1 000 000 uderzeń
Wyjście urządzenia
rejestrującego 0 do 20 mA lub 4 do 20 mA izolowane (do wyboru)

Zasilanie 115/230 V lub 220/240 V; 50/60 Hz
Wymiary / Ciężar 141 x 69mm / kg
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Ga ma elek trod pH i re dox do za sto so wań w prze my śle zo sta ła po sze rzo na po przez
wpro wa dze nie no wej se rii kom pa ty bil nej z więk szo ścią elek trod wy pro du ko wa nych
przez in nych wy twór ców.

Te elek tro dy pro du ko wa ne są z mem bra na mi ze spe cjal ne go szkła od po wia da ją -
cy mi licz nym po trze bom w za sto so wa niach prze my sło wych ta kich jak:

Kilka elektrod do pomiarów ciągłych posiada membrany płaskie (zmniejszenie
ryzyka potłuczenia) oraz zróżnicowany kontakt.

Elektrody kombinowane pH i Redox do zastosowań przemysłowych:

Elektrody kombinowane pH i Redox zanurzeniowe:

Membrana kulista

Elek tro da na ra żo na na osa dza nie
się za nie czysz czeń – re gu lar na
ob słu ga.

My cie przez prąd stru mie nia –
zre du ko wa na ob słu ga.

Membrana płaska

• eksploatacja w temperaturach od -15°C do 130°C
• ciśnienie do 8 barów
• pomiar w środowisku zawierającym fluorki
• pomiar w środowisku o niskiej przewodności

Dostępne są dwie zasadnicze rodziny:
• elek tro dy z kor pu sem pla sti ko wym

PVDF z gwin tem bez po śred nim ¾ ca la
• elek tro dy z kor pu sem szkla nym z ko -

nek to rem śru bo wym S7, gwin to wa nie
PG 13.5

strumień
strumień

HI 1006 – 1005
HI 1006 – 1010

HI 1006 – 2205
HI 1006 – 2210

HI 1006 – 3205
HI 1006 – 3210

HI 2004 – 1005
HI 2004 – 1010

HI 2004 – 2005
HI 2004 – 2010

Korpus PVDF PVDF PVDF PVDF PVDF

Kontakt z roztworem
odniesienia Tak, zintegrowany Tak, zintegrowany Tak, zintegrowany Tak, zintegrowany Tak, zintegrowany

Pt 100 Nie Tak Tak Nie Nie

Sensor - - - Platynowy Złoty

Membrana Szkło o wysokiej wytrzymałości Szkło generalnego użytku Szkło o wysokiej wytrzymałości - -

Odniesienie Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl

Elektrolit Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer

Diafragma Porowaty teflon Porowaty teflon Porowaty teflon Porowaty teflon Porowaty teflon

Złącze 

HI 1006-1005- 5m kabla +
złącze BNC

HI 1006-1010- 10m kabla +
złącze BNC

HI 1006-2205- 5m kabla +
złącze BNC + kabel PT 100
HI 1006-2210- 10m kabla +
złącze BNC + kabel PT 100

HI 1006-3205- 5m kabla +
złącze BNC + kabel PT 100
HI 1006-3210- 10m kabla +
złącze BNC + kabel PT 100

HI 2004-1005- 5m kabla +
złącze BNC

HI 2004-1010- 10m kabla +
złącze BNC

HI 2004-2005- 5m kabla +
złącze BNC

HI 2004-2010- 10m kabla +
złącze BNC

Zakres pH 0 do 12 0 do 13 0 do 14 - -

Zakres temperatury - 10 do 80°C - 5 do 80°C - 5 do 100°C - 5 do 100°C - 5 do 100°C

Maksymalne ciśnienie 6 bar (25°C) 6 bar (25°C) 6 bar (25°C) 6 bar (25°C) 6 bar (25°C)

Wymiary Dł. 140mm, gwint ¾" NPT Dł. 140mm, gwint ¾" NPT Dł. 150mm, gwint ¾" NPT Dł. 150mm, gwint ¾" NPT Dł. 150mm, gwint ¾" NPT

Zastosowania 

Obróbka wody, ścieki
komunalne i przemysłowe,
silny strumień, środowisko
włókniste lub zagęszczone

Pomiar ciągły, obróbka ścieków
komunalnych i przemysłowych, silny
strumień przepływowy, środowisko

włókniste lub zagęszczone

Obróbka powierzchni
galwanicznych, pomiar stabilny,

środowisko włókniste lub
zagęszczone

Po miar cią gły, ob rób ka ście ków ko mu nal -
nych i prze my sło wych, re duk cja chro mia -

nów, utle nia nie azo ty nów, de zyn fek cja
wo dy basenowej i pitnej

Pomiar ciągły, obróbka ścieków
komunalnych i przemysłowych,

redukcja chrom, utlenianie
azotynów, dezynfekcja wody

basenowej i pitnej
Pomiary pH pH pH REDOX REDOX

HI 101 HI 102 HI 201
Korpus PVDF PVDF PVDF
Membrana Szklana, płaska Szklana, płaska -
Odniesienie Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl
Elektrolit Polimer Polimer Polimer
Diafragma Podwójny system odniesienia z diafragmą teflonową Podwójny system odniesienia z diafragmą teflonową Podwójny system odniesienia z diafragmą teflonową
Złącze BNC BNC BNC
Zakres pH 0 do 14 0 do 14 -
Zakres temperatury - 5 do 100°C - 5 do 100°C - 5 do 100°C
Maksymalne ciśnienie 6 bar (25°C) 6 bar (25°C) 6 bar (25°C)
Wymiary dł. 63mm, Ø 22mm dł. 94mm, Ø 19mm dł. 63mm, Ø 22mm
Zastosowania Pomiary w zanurzeniu (beczki, kadzie) Przewody z silnym strumieniem Pomiary w zanurzeniu (beczki, kadzie)
Pomiary pH pH REDOX

ELEKTRODY PRZEMYSŁOWE pH REDOX

Cechy charakterystyczne:
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Kabel CA 778
Kabel do elektrody ø 5 mm ze złączem
śrubowym S7 i ze złączem BNC (męskie)
CA 778/1 kabel 1m
CA 778/3 kabel 3m
CA 778/5 kabel 5m
CA 778/7 kabel 7m
CA 778/10 kabel 10m

Przedłużacz RA BMBF
Przedłużacz ø 5 mm ze złączem BNC
(żeńskie) i złączem BNC (męskie)
RA BMBF/1 kabel 1m
RA BMBF/3 kabel 3m
RA BMBF/5 kabel 5m
RA BMBF/7 kabel 7m
RA BMBF/10 kabel 10m

Elektrody kombinowane pH i Redox:

Kable i przedłużacze
System mocujący
przewód

Nasadka

Rura PVC

Elektroda

System
mocujący
elektrodę

Nasadka
ochronna

Stopka
montażowa

HI 1190T HI 1198T/HI 1198T-120 HI 1110T+1 HI 3190T HI 4190T

Korpus Szkło Szkło o wysokiej wytrzymałości Szkło Szkło wysokiej wytrzymałości Szkło wysokiej wytrzymałości
Membrana Szkło o niskiej odporności Szkło sterylizowane Szkło o niskiej odporności - -
Sensor - - - Platyna Złoto
Odniesienie Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl
Elektrolit Polimer Polimer Żel Polimer Polimer
Diafragma Szkło szlifowane Teflon porowaty Trzy otwory ceramiczne Teflon porowaty Teflon porowaty

Złącze Złącze śrubowe S7,
złączka PG 13.5

Złącze śrubowe S7, złączka
PG 13.5

Złącze śrubowe S7, złączka PG
13.5

Złącze śrubowe S7, złączka PG
13.5

Złącze śrubowe S7, złączka PG
13.5

Zakres pH 1 do 12 1 do 12 1 do 12 - -
Zakres temperatury -15°C do 80°C 0°C do 130°C 0°C do 60°C -15 do 130°C -15 do 130°C
Maksymalne ciśnienie 6 bar (25°C) 8 bar (25°C) 0.6 bar (25°C) 8 bar (25°C) 8 bar (25°C)

Wymiary Dł. 120 mm, Ø12mm Dł. 360mm, Ø 12mm HI 1198T
Dł. 360mm, Ø 12mm HI 1198T-120 Dł. 120 mm, Ø12mm Dł. 120 mm, Ø12mm Dł. 120 mm, Ø12mm

Zastosowania Ścieki komunalne i przemysłowe,
obróbka

Pomiary przemysłowe, przemysł
rolno-spożywczy, obróbka wody,

wysokie temperatury
Baseny

Pomiar ciągły, przemysł rolnospożywczy,
obróbka wody (dezynfekcja wody
basenowej i wody pitnej) redukcja

chromianów, utlenianie w azotynach

Pomiar ciągły, przemysł
rolnospożywczy, obróbka wody,
utlenianie cyjanków, środowisko

silnie utleniające
Pomiary pH pH pH REDOX REDOX

Element
mocujący

Usuwalny
uchwyt
elektrody

--Uchwyt do elektrod (zanurzeniowy)

ELEKTRODY PRZEMYSŁOWE pH REDOX

Do elek trod z ka blem umo co wa nym
na sta łe oraz złą czem BNC

Do elektrod z gwintem S7
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HI 901 / HI 902
Nowoczesny system do miareczkowania
Mier ni ki naj now szej ge ne ra cji o za awan so wa nej tech no lo gii do kom plet nej ana li zy ba da nej pró by.
Sys tem ten wy cho dzi na prze ciw ro sną ce mu za po trze bo wa niu na uzy ska nie szyb kich, do kład nych,
wia ry god nych i po wta rzal nych wy ni ków w wy ni ku bez po śred nie go mia recz ko wa nia. W peł ni zauto -
ma ty zo wa ny, pro sty sys tem do ana liz la bo ra to ryj nych.

Funk cja Clip Lock™ znacz nie przy śpie sza oraz uła twia zmia nę oraz roz po zna nie ob ję to ści prób ki
w biu re cie. Oby dwa urzą dze nia współ pra cu ją z dwie ma pom pa mi. Urzą dze nie HI 902 ma bar dziej
za awan so wa ną tech no lo gię, umoż li wia ją cą przed sta wia nie na wy kre sie wy ni ków pra cy dwóch
pomp jed no cze śnie. Mier ni ki po sia da ją funk cję GLP prze cho wu ją cą da ne ka li bra cji. Wy ni ki mia -
recz ko wa nia wy świe tlo ne są na du żym, cie kło kry sta licz nym wy świe tla czu 7,5" B/W i dru ko wa ne,
a dzię ki wbu do wa ne mu na pę do wi dys kie tek tak że prze nie sio ne do komputera przy po mo cy por -
tu RS 232. Zin te gro wa na po moc „?” wy świe tla wszyst kie in for ma cje do ty czą ce ak tyw nej funk cji.

· wy bór oko ło 100 me tod po mia ru
· du ży czy tel ny wy świe tlacz z gra ficz nym
przed sta wia niem wy ni ków ba dań

· sys tem Clip LockTM – szyb ka i pro sta
wy mia na biu ret dzię ki sys te mo wi ich
roz po zna wa nia

· funk cja GLP - prze cho wu je da ne ka li -
bra cji

· pre cy zyj ny sys tem do zo wa nia
· moż li wość dru ko wa nia, za pi sy wa nia na
dys kiet ki lub trans fer na PC przez port
RS 232

Sys tem Clip Lock umoż li wia szyb ką wy mia nę biu -
ret. Au to ma tycz ne roz po zna nie ob ję to ści wsu nię tej
biu re ty.

Du ży cie kło kry sta licz ny wy świe tlacz LCD. Krzy wa
mia recz ko wa nia po ka zy wa na jest w cza sie rze czy -
wi stym.

Cechy charakterystyczne:
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Mie sza dło
Opcjo nal ne mie sza dło gwa ran tu je efek -
tyw ne mie sza nie z wy bo rem szyb ko ści
po mię dzy 100 a 2500 rpm.

A. Komora ssąca
B. Rurka dozująca
C. Zestaw biuret
D. Ekran świetlny
E. Podstawa na biurety
F. Pręt podtrzymujący
G. Podtrzymujący do elektrod
H. Końcówka dozująca
I. Sensor temperatury
J. Elektroda pH
K. Mieszadełko
L. Ruchomy uchwyt do elektrod
M. Klawisze numeryczne
N. Klawisze funkcjonalne
O. Klawisz pomocy
P. Klawisze nawigacyjne
Q. Klawisze wyboru

Akcesoria dodatkowe:
HI 900100 Pompa dozująca
HI 900105 Biureta 5 ml
HI 900110 Biureta 10 ml
HI 900125 Biureta 25 ml
HI 900150 Biureta 50 ml
HI 900301 Mieszadełko
HI 900310 Mieszadło magnetyczne
HI 900920 Sonda temperaturowa
HI 900930 Kabel RS232 do PC
HI 900900 Oprogramowanie do PC
HI 900270 Komora ssąca
HI 900280 Komora dozująca
HI 1131B Elektroda pH, szklana
HI 1083B Elektroda pH, szklana
HI 1048B Elektroda pH, teflon
FC 200B Elektroda pH, spożywcza
HI 7662-T Sonda temperaturowa
HI 6004 Roztwór kalibracyjny pH 4
HI 6010 Roztwór kalibracyjny pH 10
HI 70300L Roztwór konserwujący do
elektrod

Wy po sa że nie stan dar do we:
Mier ni ki HI 901 i HI 902 do star cza ne są w ze sta wie z pom pą do zu ją cą, biu re tą /25 ml/, tu bą ssą cą i do zu ją cą,
ru cho mym uchwy tem elek tro dy, ze sta wem biu ret, opro gra mo wa niem pod PC, ka blem do po łą cze nia z PC, ka -
blem za si la ją cym, in struk cją ob słu gi i cer ty fi ka tem ja ko ści. HI 902 do star cza ny jest do dat ko wo z opro gra mo wa -
niem do mia recz ko wa nia od wrot ne go i mia recz ko wa nia z kil ko ma punk ta mi koń co wy mi.

DANE TECHNICZNE: HI 901 / HI 902

Zakres -2000.0 do 2000.0 mV / -2.000 do 20.000 pH / -5.0 do 105.0°C

Dokładność ±0.1 mV / ±0.001 pH / ±0.1°C

Rozdzielczość 0.1 mV / 0.1/0.01/0.001 pH / 0.1°C

Pojemność biuret 5 mL (±5 μl), 10 mL (±10 μl), 25 mL (±25 μl) i 50 mL (±50 μl) z 0.001 mL roz -
dziel czo ścią wy świe tla cza

Skala biuret 1/40000

Dokładność dozowania 0.1% pełnej skali

Wyświetlacz LCD 120 x 90 mm; 320 x 240 pixeli

Język angielski, włoski, portugalski

Metody 100 (11 standardowych, 89 metod użytkownika)

Automatyczny wybór jednostek Automatyczne rozpoznawanie w czasie badania

Programowalne mieszadło 100 - 2500 RPM z rozdzielczością 100 rpm

Przepływ Od 0.1 mL/min do 2 x poj. biurety/min

Kompensacja Temp. Pomiary pH są automatycznie i kompensowane temperaturowo 

Kalibracja pH Ręczna lub automatyczna, w 1- 5 punktach z 4 zestawami buforów użytkownika

Miareczkowanie potencjometryczne Kwas/zasada (pH lub mV ), Redox, wytrącanie, kompleksometria, bezwodność,
jonoselektywna, metoda argentometryczna (tylko w mV)

Metody miareczkowania Ustalenie i wskazanie punktu końcowego mV lub pH ( z pierwszą lub drugą zmianą
krzywej miareczkowania).

Dane mV/pojemność lub pH/pojemność krzywej miareczkowania, wykres pierwszej lub
drugiej krzywej miareczkowania.

Przechowywanie danych Do 100 raportów miareczkowań i pH/mV

Napęd dyskietki Wbudowany 3,5

Urządzenia peryferyjne Połączenie z wyświetlaczem VGA, PC-klawiatura, port RS232

Zasilanie 115 Vac lub 230 Vac, 50/60 Hz

Dodatkowe zasilanie 40 VA max

Warunki środowiska 10 do 40°C (50 do 104°F); RH max 95%

Wymiary/waga 390 x 350 x 380mm/ok. 10kg
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