pH
• Resolutie 0,01 of 0,001
• Meetbereik -2,000 tot 16,000 pH
• Nauwkeurigheid ±0,002 pH
• Data logging
– Manueel op aanvraag
– Manueel bij stabiele meting
– Automatisch bij ingesteld interval
• Temperatuur uitlezing in °C
• Automatische temperatuurcompensatie
• CAL-CHECK® indicatoren:
– Staat van elektrode
– Responstijd
– Controle buffers nodig
– Reiniging elektrode vereist
• Sensor-Check indicatoren:
– Staat van elektrode
– Responstijd
• GLP data
– Slaat datum, tijd, offset, slope en gebruikte
buffers tijdens kalibratie op
• 5 punts kalibratie
– Keuze uit 7 voorgeprogrammeerde buffers
plus 2 instelbare bufferwaarden
• Kalibratie symbolen
- Toont de gebruikte buffers op display tijdens
kalibratie
• Instelbare waarschuwing voor vervaldatum
kalibratie

edge™ pH • EC • DO
Twee USB poorten
Hanna Instruments stelt u met veel trots ‘s werelds meest
innovatieve pH meter voor... Edge™.
Edge is slechts 12,7mm dik en weegt amper 250 gram.
Edge beschikt over een 5,5” LCD display met geïntegreerde
drukknoppen tegen vervuiling.
Edge bestaat in pH, EC en DO versies met digitale elektrodes.Deze
digitale elektrodes worden automatisch herkend en zijn eenvoudig
aansluitbaar via een 3,5mm Phone plug connectie. Het unieke Edge
ontwerp zorgt ervoor dat u met het toestel in de hand, als in het
labo of gemonteerd tegen een muur uw metingen kunt uitvoeren,
alsook configuraties kunt veranderen, kalibreren, loggen en data
transfereren naar PC of een USB stick.
Edge is uitgerust met de unieke CAL-CHECK functie van Hanna
Instruments welke u verwittigt wanneer uw pH elektrode niet
schoon is of wanneer uw pH buffers zijn gecontamineerd. Hanna
heeft ook een Sensor-Check voor pH elektrodes met matching pin
toegevoegd zodat u verwittigd wordt wanneer uw pH elektrode
gebroken is of wanneer de junctie is vervuild.
Met Edge legt Hanna Instruments de lat opnieuw een stuk hoger
in de wereld van analytische meetinstrumentatie!

Edge beschikt over een USB poort om data
te exporteren met behulp van een USB
flash drive en over een mini USB poort voor
connectie met PC of Mac of om Edge op te
laden indien de cradle niet beschikbaar zou zijn.

5.5"

Groot, gemakkelijk afleesbaar LCD display
Edge heeft een 5,5” LCD display
dat eenvoudig afleesbaar is tot op
een afstand van 5 meter. Het grote
display en de grote invalshoek van
150° zorgen ervoor dat dit één van
de duidelijkst leesbare displays is in
de industrie.

Duidelijke, volledige tekst op display
Edge toont een duidelijke en complete tekst
als uitleg op het display. U hoeft dus geen
codes of afkortingen te ontcijferen. Op
deze manier gaat u snel en eenvoudig door
de verschillende configuraties of kalibratie
procedures.

Revolutionair ontwerp

Edge is ongelooflijk dun en licht.
Edge is slechts 12,7 mm dik en
weegt amper 250 gram.

Capacitieve drukknoppen
De drukknoppen onderscheiden zich van
de concurrentie door hun moderne look en
maken deel uit van het display zodat deze
niet kunnen haperen door vervuiling. De op
en neer knoppen maken snel scrollen door de
verschillende menu’s en logs mogelijk indien
ze ingedrukt blijven, wat ideaal is om op een
heel korte tijd veel data
op te vragen.

Cradle en elektrodehouder
Edge is voorzien van een benchtop
cradle met een aanpasbare
elektrodehouder die de Edge
stevig op z’n plaats houdt bij
een optimale invalshoek voor
leesbaarheid en ook opladen via
netspanning toelaat.

Basis modus
Edge kan ook gebruikt worden
in een basis modus met een
vereenvoudigd scherm en
minimale features, wat ideaal kan
zijn voor routine metingen.

GLP

Digitale en intelligente
elektrodes

De volgende gegevens van de laatst uitgevoerde
kalibratie worden opgeslagen in de digitale
elektrode: elektrode offset, slope, datum, tijd
en gebruikte buffers of standaarden. Welke
elektrode (pH, EC of DO) u ook aansluit, de GLP
data worden automatisch overgebracht.

De elektrodes die met Edge gebruikt
worden, zijn bijna even geavanceerd
als Edge zelf. De ingebouwde microchip
onthoudt het serienummer, de kalibratiedata
en het type elektrode dat aangesloten is op
het moment dat de elektrode met de Edge is verbonden.

CAL-CHECK®
Edge is voorzien van de exclusieve
Hanna Instruments Cal-Check functie
die u verwittigt wanneer de glazen
sensor van de pH elektrode niet
proper is of indien uw pH buffers
gecontamineerd zijn tijdens kalibratie.
Meer ruimte in uw labo
Indien u de muurhouder gebruikt (inbegrepen),
neemt Edge geen plaats in op uw labotafel.
De cradle beschikt tegelijkertijd over een
ingebouwde oplader voor de herlaadbare
batterij van Edge.

Data loggen
Edge biedt de mogelijkheid om 1000
data sets gevuld met gegevens op
te slaan. Deze data sets bevatten de
volgende informatie: meetwaarden,
GLP data, datum en tijd van meting.

Sensor-Check (enkel met HI12301 en HI11311)

Indien u de digitale pH elektrodes met
matching pin gebruikt, dan zal Edge continu
de impedantie van de pH elektrode meten
om u in real-time te verwittigen bij glasbreuk.
Tijdens kalibratie zal ook de junctie
gecontroleerd worden en zal u verwittigd
worden als deze vuil blijkt te zijn.

3,5 mm Phone plug connectie
Een elektrode aansluiten is nog nooit
zo eenvoudig geweest! Er is geen juiste
invalshoek, geen ingewikkelde draaibeweging en geen risico op gebroken pinnen.
U hoeft enkel de 3,5 mm Phone plug in Edge te
plaatsen en u kunt meteen beginnen meten.

De opgeslagen pH kalibratie data bevat: gebruikte pH buffers,
datum, tijd, off set en slope kenmerken van de pH elektrode.
De opgeslagen EC kalibratie data bevat: gebruikte EC
kalibratiestandaarden, datum, tijd en cel constante van de EC
elektrode. De opgeslagen DO kalibratie data bevat: gebruikte
DO standaarden, datum, tijd, hoogte en saliniteit correctie
waarden.

Technische specificaties
Specificaties

pH

EC

DO

Bijkomende
Specificaties

Meetbereik pH

-2,000 tot 16,000; -20,0 tot 120,0°C;

Meetbereik mV

-1000 tot 1000 mV

Resolutie pH & temperatuur

0,001 pH; 0,1°C

Precisie pH & temperatuur

±0,002 pH; ±0,2°C

Resolutie mV

0,1 mV

Precisie mV:

±0,2 mV

pH kalibratie

automatisch tot 5 punten met herkenning van 7 bufferwaardes
(1,68/4,01/6,86/7,01/9,18/10,01/12,45) en 2 instelbare bufferwaardes in standaard modus - tot 3 punten in basis
modus met herkenning van 5 bufferwaardes (4,01/6,86,7,01/9,18/10,01)

Temperatuurscompensatie*

automatisch van -20° tot +120°C.

pH elektrode

HI 11310 digitale pH glaselektrode, navulbaar
EC

TDS

NaCl

Meetbereik

0,00 tot 2999 µS/cm en 3,00 tot
200,0 mS/cm (500 mS/cm in absolute
EC)

0,00 tot 1499 mg/l (ppm) en 1,5 tot
100,0 g/l (ppt) (tot 400 g/l of ppt in
absolute TDS met 0,8 TDS factor

0,0 tot 400,0 % NaCl 0,00 tot 42,00
PSU en 0,0 tot 80,0 g/l Natuurlijke
zeewater schaal

Resolutie

0,01 µS/cm tot 0,1 mS/cm

0,01 mg/l (ppm) tot 0,1 g/l (ppt)

0,1 % , 0,01 PSU en Natuurlijke
zeewater schaal

Precisie

±1 % van de afleeswaarde of ±0,5
µS/cm of één digit bij 25°C

±1 % van de afleeswaarde of ±0,03
ppm of één digit bij 25°C

±1 % van de afleeswaarde bij 25°C

kalibratie

één punt bij 84, 1413 , 5000, 12880
of 111800 µS/cm

via EC

op één punt met HI 7037L

Temperatuurcompensatie

geen of automatisch van -20° tot +120°C

EC temperatuurcoëfficient

0,00 tot 6% per °C, fabrieksinstelling is 1,9 %/°C (ook voor TDS)

TDS Factor

0,40 tot 0,80, fabrieksinstelling is 0,50

EC referentie temperatuur

20° of 25°C

Meetbereik DO

0,00 tot 45,0 mg/l (ppm) en 0,0 tot 300,0 % verzadiging

Resolutie DO

0,01 mg/l (ppm) en 0,1 % verzadiging

Precisie DO

±1,5% van de afleeswaarde of één digit bij 25°C

DO kalibratie

één punt voor offset met HI 7040L (0%), één punt voor slope met elektrode in verzadigde lucht (100%)

DO compensatie voor zout

0 tot 4 g/l (1 g/l resolutie)

DO compensatie voor hoogte

-500 tot 4000 meter (100 m resolutie)

Data interface

USB

PC of Mac interface

mini USB

Connectie

3,5 mm plug

Voeding

netspanning 220V via adapter 5V of herlaadbare batterij (8 uur levensduur)

Afmetingen/gewicht

202 X 140 X 12,7 mm/250 g

*temperatuurlimieten zijn afhankelijk van de limieten van de elektrodes.

Geleidbaarheid (EC)
• 4-ring potentiometrische elektrode
- Alle meetbereiken van 0,00 µS/cm tot 500
mS/cm (absolute EC)

Opgeloste zuurstof (DO)
• Clark type polarografische elektrode
met vervangbaar membraan
• Meetbereik

• Nauwkeurigheid

– 0,00 tot 45,00 mg/l (ppm) of 0,0 tot 300,0

– ±1% van de afleeswaarde of 0,05 µS/cm
of 1 digit

% verzadigde zuurstof
• Automatische temperatuurcompensatie

• Kalibratie

– 0 tot 50°C

– Offset bij 0 µS/cm (in lucht) en keuze uit
5 verschillende kalibratiestandaarden voor
slope
• Automatische of handmatige keuze
meetbereik

• GLP data
– Datum, tijd, kalibratiewaarden, hoogte en
saliniteit waarden
• Hoogte compensatie
– -500 tot 4000 meter

• EC, TDS en saliniteit meetmodus
• Temperatuurcompensatie

• Saliniteit compensatie
– 0 tot 40 g/l

– Automatisch of geen (absolute EC)
• GLP data
– Datum, tijd, offset en cel constante waarde (K)
• Instelbare TDS factor
• Instelbare referentietemperatuur voor
temperatuurcompensatie

0

footprint

13 250 8 5.5
mm dun

gram

uur batterij

inch scherm

2

USB poorten

Bestelinformatie

Elektrodes

Edge is beschikbaar in drie configuraties: pH, EC en DO
Alle drie bevatten onderstaande:

Benchtop cradle met
elektrodehouder

Muurhouder

USB kabel

5 VDC adapter

De pH kit HI 2020-02 bevat tevens:

HI 11310

2 zakjes buffer
pH 4.01

2 zakjes buffer
pH 7.01

2 zakjes buffer pH
10.01

Elektrode
reinigingsvloeistof
in zakjes

HI 11311
pH hervulbare glazen elektrode
met temperatuursensor en
aardingspin; -5 tot 100 °C met 3,5
mm plug connectie

HI 12300
pH PEI elektrode, 0 tot 80 °C, met
temperatuursensor met 3,5 mm
plug connectie

HI 12301
pH PEI elektrode, 0 tot 80 °C,
met temperatuursensor en
aardingspin met 3,5 mm plug
connectie

HI 10530
pH hervulbare glazen elektrode
met enkele referentie en
temperatuursensor met 3,5 mm
plug connectie

HI 10430
pH hervulbare glazen elektrode
met dubbele referentie en
temperatuursensor met 3,5 mm
plugconnectie

HI 763100
4-ring EC, TDS elektrode voor
Edge EC meter HI 2030-02

HI 764080
Polarografische DO elektrode voor
Edge DO meter HI 2040-02

Handleiding

Naast deze artikelen zijn ook de volgende artikelen inbegrepen:

hervulbare glazen
pH elektrode met
temperatuursensor en 3,5
mm Phone plug

HI 11310
pH hervulbare glazen elektrode
met temperatuursensor; -5 tot
100 °C met 3,5 mm plug connectie

Kwaliteitscertificaat

De EC kit HI 2030-02 bevat ook:

HI 763100
4-ring EC elektrode met 3,5
mm Phone plug connectie

3 zakjes 1413 µS/cm
kalibratievloeistof

3 zakjes 12880 µS/cm
kalibratievloeistof

Kwaliteitscertificaat

De DO kit HI 2040-02 bevat ook:

HI 764080

polarografische DO elektrode
met temperatuursensor en
3,5 mm Phone plug connectie

HI 7041S
elektroliet
vuloplossing, flesje
van 30 ml

2 DO membranen

HANNA instruments België bvba

2 o-ringen voor DO
membranen

Kwaliteitscertificaat

HANNA instruments Nederland BV

Winninglaan 8 - 9140 Temse

Lorentzlaan 17 - 3401 MX IJsselstein

Tel. +32 (0)3 710 93 40 - Fax +32 (0)3 710 93 59

Tel. +31 (0)30-2896842 - Fax +31 (0)30-2671427
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