TÁJÉKOZTATÓ
LABORATÓRIUMI ANALIZIS
DIGITÁLIS ELEKTROKÉMIA, HORDOZHATÓ

Digitális
elektrokémia
Tökéletesen megbízható pH, oxigén,
vezetőképesség, redox potenciál mérés

A RENDSZER: PH, VEZETŐKÉPESSÉG ÉS O2 – MEGBÍZHATÓ, RUGALMAS, EGYSZERŰBB, MINT EDDIG BÁRMIKOR

Mikor kalibrált utoljára?
Gyakran mér pH-t – esetleg naponta
többször? A pH sokat elárul a minta
minőségéről, és azokról a folyamatokról,
melyek az Ön felelősségi körébe tartoznak. Szennyvízkezelésnél, az ivóvíznél és
a minőségbiztosításnál a vezetőképesség és az oxigén szintén kulcsszerepet
játszik. Ön bármikor meg kell hogy bízhasson az elektrokémiai paraméterek
leolvasott értékeiben, akár terepen akár
a laboratóriumban.

Rugalmas és megbízható: az
INTELLICAL elektródok pontosan
mérnek minden egyes HQD-vel,
mivel magukban hordozzák a
kalibrációjukat – Mix + Match
(cseréld és illeszkedik)!

Egyszerű és hibátlan:
Ugyanaz a csatlakozó minden
elektródhoz és minden mért
paraméterhez

A pH, vezetőképesség és az oxigénmérés a HACH LANGÉ-val
Kiváló Minőségű Digitális (High Quality
Digital) – HQD teljes, összehangolt,
stabil műszereket jelent praktikus segédberendezésekkel és intelligens elektródokkal. Ami a HQD-t különlegessé teszi,
azok az újonnan kifejlesztett INTELLICAL
elektródok, amelyek minden idevágó,
jellemző paramétert digitális formában
tárolnak. A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy a pH-t, a vezetőképességet és az
oxigént pontosan – megbízhatóbban,
rugalmasabban és egyszerűbben mérik,
mint ezelőtt bármikor.

Megbízható és világos:
A HQD műszerek közérthető
nyelven beszélnek

A gyakorlatban való felhasználásra
optimalizált: műszerek, elektródok, puffer oldatok és segédberendezések

Az INTELLICAL digitális elektródokat automatikusan felismerik
➔ Kiemelkedő megbízhatóság és különösen egyszerű kezelés
Az INTELLICAL digitális elektródok és műszerek illeszkednek egymáshoz és
felcserélhetők – cseréld és illeszkedik elv (Mix + Match)
➔ Rugalmas és hatékony – a legkülönbözőbb feladatokhoz is tökéletes
A kalibrációs adatokat az INTELLICAL elektródákban tárolják és az ellenőrzési
időközök programozhatók, hogy lehetővé tegyék a feladathoz illeszkedő
állapotellenőrzéseket
➔ Pontos eredmény a lehető legrövidebb idő alatt
Hosszútávon stabil, munkára kész, INTELLICAL lumineszcenciás
oxigéndetektor (LDO)
➔ Megbízható O2 mérés – kalibráció vagy elektrolitcsere nélkül
Beépített hőmérséklet érzékelő minden INTELLICAL elektródban
➔ Időtakarékos, automatikus hőmérsékletkompenzáció
Több mint 50 éves gyakorlat terepen és laboratóriumban használható elektródok
és berendezések fejlesztésében és készítésében
➔ Hozzáértő támogatás az újszerű technológia és az átfogó alkalmazások
know-how-ja segítségével

HQ 11D pH-hoz

HQ 14D
vezetőképességhez

HQ 30D flexi oxigénhez,
pH-hoz, vezetőképességhez – 1 mérőcsatorna

HQ 40D multi pH-hoz,
vezetőképességhez, oxigénhez, ISE – 2 mérőcsatorna

„Ügyfeleinknek a lehető legrövidebb
időn belül, megbízható eredményekre
van szükségük. Ezért mi feltettük
a kérdést, hogy hogyan kerülhető el
a szükségtelen, időrabló kalibráció.
A fejlesztő csoportunk, a digitális
elektródokkal, amelyek elmentik saját
kalibrációs adataikat, adott frappáns
választ. Csak egyszer kalibrálják őket,
pl. a központi laboratóriumban, és
bárhol máshol is használhatók, mint
pl. az üzemi laboratóriumokban,
anélkül, hogy meg kellene ismételni
a kalibrációt minden alkalommal,
amikor másik műszerrel használják.
Valódi Mix + Match, pont úgy mint
a PC-knél!“
Melissa Aquino,
termékigazgató, Düsseldorf

Digitális elektrokémia:
Egyszerűen megbízható
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KOMMUNIKÁCIÓ – KÖZVETLEN, RUGALMAS, RÖGTÖN ÉRTHETŐ
GLP adatkezelés: Elment minden beállítási adatot minden egyes méréshez
Teljesen dokumentált:
Egyedi nevek a mintáknak és
a felhasználóknak

Optimálisan leolvasható:
A mért eredmény
stabilizálódásának fény
és hangjelzése

Magától értetődő használat:
Az egygombos méréstől, az
összetett programozásig

Eredeti és egyszerű:
adatátvitel USB memóriával

Gyakorlatias:
Az elektródok és a csatlakozók
színkódolása, pl. lila
a vezetőképességhez

Naprakész:
a HQ 40D multi egy USB csatlakozón
keresztül kommunikál a nyomtatóval,
a billentyűzettel, és a PC-vel

A közérthető nyelvet kedveli?
A HQD is!
Tiszta, olvasható szöveg a világító képernyőn. A jól szervezett menüszerkezet
azonnal érthető és sima, hibamentes
használatot biztosít. Az egygombos
mérésektől összetett feladatok programozásáig, mindig értékelni fogja
a HQD egyszerű nyelvezetét!

Kalibráció?
A HQD emlékezteti Önt!
A megbízható pH-mérés hirtelen na -gyon egyszerű lett. Ön állítja be a kalibrálások közötti időtartamot, hogy
megfeleljen az Ön körülményeinek.
A HQD pontosan emlékezteti, amikor
a kalibrálás időszerű. Ön határozhatja
meg a kalibráció minőségét a meredekséggel kapcsolatos elvárások
beütésével.

Nagy megvilágított képernyő: Az eredmények és a kezelési útmutató egyszerű
➔ Azonnal érthető és könnyen olvasható, még rossz megvilágítás
mellett is
Egygombos mérések és felhasználói programozás a magától értetődő menük
segítségével
➔ Optimális minden felhasználó számára
Automatikus mérés, a mért érték stabilizálódásának előrehaladása a képernyőn
kijelezve
➔ Megbízható, hibamentes mérés bármilyen körülmények közt
Szabadon változtatható kalibrációs tartomány, meredekség tűréshatárok,
és az ellenőrző standard oldatok
➔ Megbízható mérések, bármikor
USB, PC, nyomtató és billentyűzet csatlakozók, minden író és olvasó funkciók
➔ Teljesen GLP-nek megfelelő kommunikáció és dokumentáció
LIMS-en keresztül is
A mért adatról minden szükséges információ automatikusan mentésre kerül
➔ Teljes GLP-s adatkezelés
Jelszóval védett programok és beállítások
➔ A beállítások véletlen megváltoztatása kizárt, kiemelkedően stabil
működés

„Összezavarták már rejtélyes jelek,
érthetetlen rövidítések és a kötelező
angol? Bennünket is! Tehát, úgy döntöttünk, hogy a HQD-nek össze kell
kapcsolnia a technikai kiválóságot,
a tisztán érthető felhasználói felülettel. Ilyen sok nyelvvel, ez nem volt
egyszerű dolog, de megérte a fáradozást. Ügyfeleink azonnal mérnek
a HQD-vel, anélkül, hogy először
végignyálazná a kézikönyvet.“
Johannes Berssen,
szoftverfejlesztő, Berlin

Mindig tudja, hogy mit
kell tennie a HQD-val
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PH, VEZETŐKÉPESSÉG – TÖBB LEHETŐSÉG A LABORATÓRIUMBAN ÉS TEREPEN

A pH és vezetőképességi elektródjaink
már átestek a tűzkeresztségen!
Az INTELLICAL elektródok több mint 50 év
üvegfúvó mesterségbeli gyakorlat büszke eredményei. Önnek hasznára válik minimális válaszidejük,
maximális kalibrációs stabikitásuk, és hosszú
élettartamuk, hideg ivóvízben, erősen szennyezett
szennyvízben, vagy alacsony ionerősségű ipari
vízben.
Természetesen mindez igaz a rozsdamentes acélból
készült kültéri elektródokra is, amelyek sértetlenek
maradnak még a legpróbálóbb körülmények között
is. Az akár 30 m hosszú kábelek, olyan korábban
elérhetetlen mérési helyekről, mint pl. kutak és fúrólyukak, és hidak is lehetővé teszik a digitális adatátvitelt – pH-ra is!

pH zselés elektród, masszív felépítés,
5, 10, 15, 30 m-es kábellel

4 pontos vezetőképességgi elektród,
laborváltozat, 1 vagy 3 m-es kábellel

HQ 40D többfunkciós
műszer – vízálló (IP 67)
folytonos, csúszásmentes
gumiból készült védőfogantyúval
Több mint 2000 pH leolvasást biztosító akkuk – energiatakarékos
üzemmóddal, védve az
adatvesztéstől

Masszív dobozok a terepen
használható készletekhez

Kültéri elektród, masszív, vízálló
(IP 67) felépítésű, az ütésvédő borítás
tisztításkor levehető

Digitális INTELLICAL elektródok maximális kalibrációs stabilitással és élettartammal
és minimális válaszidővel
➔ Megbízható, nagyon precíz, nagyon pontos mérés
pH és vezetőképességi elektródok különböző kivitelben, akár laboratóriumi vagy terepen való használatra
➔ Sokoldalú elektródok mindenféle feladatra, pl. szennyvíz, ivóvíz, ipari víz
HQD műszerek, stabilak és vízállók (IP 67), hálózatról és akkuról is üzemeltethetők,
energiatakarékos üzemmód, 500 mérés tárolására alkalmas nagyméretű memória
➔ Ideális hordozható használatra
Masszív, kültéri elektródok akár 30 m-es kábellel – a digitális technológiának köszönhetően, zavaró tényezőktől mentes
➔ Megbízható eredmények elérhetetlen mérési helyekről és nagy
távolságokról – még a pH-nál is

Digitális INTELLICAL elektródok pH
és vezetőképesség méréshez

pH folyadékelektród, laboratóriumi
változat, 1 vagy 3 m-es kábellel

pH zselés elektród, laboratóriumi változat,
1 vagy 3 m-es kábellel

4 pontos, vezetőképességi elektród, maszszív felépítésű, 5, 10, 15, 30 m-es kábellel

„Nagyon pontos üvegelektródok – gép
nem tud versenyezni a mi igazi szaktudásunkkal! Jogos büszkeséggel
tekintünk vissza több mint 50 éves
üvegfújó múltunkra – készítünk pH-,
vezetőképességi, ionszelektív, stb.
elektródokat, minden lehetséges feladathoz. Ehhez saját üveg receptjeinket és biztos kezeinket használjuk,
amelyek nélkül semmire sem jutnánk.
A nyomonkövethető minőség a számunkra a legfontosabb, ez feltétlenül
szükséges az ügyfeleink számára
manapság.”
Sébastien Lazzaro,
üvegfúvó, Lyon

Akár 30 m hosszú kábelek –
a pH-ra is

pH és vezetőképesség –
mindenfajta vízhez
megfelel
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O2 LDO-VAL – GYAKORLATILAG KARBANTARTÁS NÉLKÜL

Már mér, vagy még mindig kalibrál?
Felejtse el – az O2 elektródok kalibrálása már történelem! Ma itt van az LDO – a csúszásmentes,
elektrolitmentes, a membrán eldugulásától mentes
oldott oxigén érzékelő. Az új mérési elv (az LDO
lumineszcenciás oldott oxigént jelent) forradalmasította az oxigénmérést. Gyakori kalibráció és
elektrolitcsere helyett, Ön egy évben egyszer, csak
egyszerűen lecseréli az érzékelő kupakját. Az LDO
használata időt és pénzt takarít meg – az első naptól kezdve, minden egyes feladatnál.

Ütésálló a terepen: A védőborítás
megvédi a HQ 30D flexi-t és
az elektródokat a sérülésektől

Különösen rugalmas a Mix + Match
elv miatt. A HQ 30D flexi mér az
INTELLICAL pH- és vezetőképességi
elektródokkal is

Referencia LED
Visszavert
vörös fény

O2
O2

Fotodióda
LED

O2
O2 O
2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2

Beeső kék fény

Az LDO mérési elve

Standardizált
intenzitás
1,0
0,8
O2 nélkül

0,6
0,4
0.2

O2-vel
Idő
Beeső fény
Kibocsátott fény

O2 O
2
O2
O2
O2
O2

Több O2 a mintában, rövidebb fényimpulzust eredményez

Csúszásmentes LDO érzékelő
➔ Nincs kalibrálás, nincs polarizáció
Lumineszcenciára alapuló LDO technológia
➔ Nincs elektrolitcsere, nincs lerakódások miatti vagy H2S okozta
zavaró hatás
INTELLICAL LDO technológia, automatikus emlékeztetéssel, hogy évente cserélje
le az érzékelő kupakot
➔ Hibátlan eredmény, minimális erőfeszítéssel
Áramlásmentes érékelő O2 fogyasztás nélkül
➔ Precíz és pontos mérés magas és alacsony O2 koncentrációnál

LDO érzékelő, laboratóriumi változat,
1 vagy 3 m-es kábellel

LDO érzékelő, masszív felépítésű,
5, 10, 15, 30 m-es kábellel

Memória chip, az
érzékelőkupak kalibrációs
adataival

Minden LDO érzékelőkupakot használatra
készen, memória chippel együtt szállítunk.
Önt automatikusan figyelmezteti, amikor
az évi csere időszerű

„Mint a szervizcsapat, mi ugyanolyan
lelkesek vagyunk az oxigén LDO
technikával való mérésével kapcsolatban, mint az ügyfeleink! Nem
mindig könnyű valami mást csinálni,
de amikor valami eltérés jelentkezett
a várt eredménytől, az LDO mindig
pontosnak bizonyult. Tényleg igaz,
hogy az előnyei az LDO-t abszolút
elsőrendűvé teszik. Mióta bevezettük,
az LDO mindenütt bizonyított, ahol
oxigént mérnek. Az LDO üzemi változatban is ugyanolyan sikeres – a
szennyvízkezeléssel foglalkozó ügyfeleink hatalmas megtakarítást érnek
el az energiaköltségeken.“
Wim Vandebroek,
szervízmérnök, Mechelen

LDO mérés – egyszerűbb
mint bármikor ezelőtt
HACH LANGE – www.hach-lange.com

HQD_TECHNIKAI ADATOK

Technikai adatok

Elektródcsatlakozók

HQ 11D

HQ 14D

HQ 30D FLEXI

HQ 40D MULTI

1 (pH)

1 (vezetőképesség)

1 (pH, vez.kép., O 2, ISE)

2 (pH, vez.kép., O 2, ISE)

•

Oldott oxigén (LDO)
Tartomány

•

0,00 – 20,0 mg/l; 0 – 200 %

Érzékenység

0,01 vagy 0,1 mg/l; 0,1 % telítettség

Pontosság

A mérési tartomány ±1%-a

Lényomáskompenzáció

Automatikus

•

pH

Automatikus

•

•

Tartomány

0–14

0 –14

0 –14

Érzékenység (választható)

0,1 / 0,01 / 0,001

0,1 / 0,01 / 0,001

0,1 / 0,01 / 0,001

Pontosság

± 0,002

± 0,002

± 0,002

Hőm. kompenzáció

Automatikus

Automatikus

Automatikus

•

ORP
Tartomány

•

±1500 mV

±1500 mV

•
±1500 mV

Érzékenység

0,1

0,1

0,1

Pontosság

± 0,1 mV

± 0,1 mV

± 0,1 mV

•

Ionkoncentráció (ISE)

•

Tartomány

Az ISE elektródtól függ

Az ISE elektródtól függ

Érzékenység (választható)

Max. 5 helyiérték,
0,1 / 0,01 / 0,001

Max. 5 helyiérték,
0,1 / 0,01 / 0,001

Pontosság

± 0,1 mV

± 0,1 mV

•

Hőmérséklet
Tartomány

-10 -től +110 °C-ig

•
-10 -től +110 °C-ig

•
-10 -től +110 °C-ig

•
-10 -től +110 °C-ig

Érzékenység

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

Pontosság

± 0,3 °C

± 0,3 °C

± 0,3 °C

± 0,3 °C

Vezetőképesség

•

•

•

Tartomány

0,01 µS /cm – 200 mS /cm

Érzékenység

Max. 5 helyiérték, két tizedes, ha lehetséges

Pontosság

± 0,5 % (1 µS /cm - 200 mS /cm)

Hőmérsékletkompenzáció

Nem lineáris (természetes víz, a DIN 38404 és EN ISO 7888 szabványnak megfelelően), nem lineáris (NaCl), lineáris koeficiens [számszerű érték] %/°C, nincs kompenzálás

0,01 µS /cm–400 mS /cm
±0,5% (1 µS/cm-400mS/cm)

HQ 11D

HQ 14D

HQ 30D FLEXI

•

Ellenállás

HQ 40D MULTI

•

•

Tartomány

2,5 Ω cm – 49 MΩ cm

2,5 Ω cm – 49 MΩ cm

Érzékenység

Max. 5 számjegy

Max. 5 számjegy

Max. 5 számjegy

Pontosság

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

•

TDS

2,5 Ω cm – 49 MΩ cm

•

•

Tartomány

0,0 – 50.000 mg/l

0,0 – 50.000 mg/l

0,0 – 50.000 mg/l

Érzékenység

Max. 3 számjegy

Max. 3 számjegy

Max. 3 számjegy

Pontosság

± 0,5 a mérési tartományban

•

SÓTARTALOM
Tartomány
Ézékenység

Egészen 0,01 ppt-ig

Pontosság

±0,1 mg/l mint < 8 mg/l-nél

Automatikus leolvasás
Autokalibráció
Automatikus puffer
felismerés

•

•

•

•

0 - 42 (g/kg, ‰, nincs mértékegység)

•

•

pH: lásd HQ 30/40D

pH: IUPAC 1,679; 4,005; 7,000; 10,012
DIN 1,09; 4,65; 9,23
Színkódolt 4, 7, 10
Vezetőképesség: Demal (1 D; 0,1 D; 0,01 D)
Moláris (0,1 M; 0,01 M; 0,001 M)
NaCl (0,05 %; 25 µS /cm; 1000 µS /cm; 18 mS /cm)
A felhasználó által meghatározott tengervíz standard

Kalibrációs pontok
Kalibrálással és felhívás
ellenőrzésre
Érzékelő állapot kijelzése

Max. 4 pont

1 pont

•

pH max. 4 pont
Vezetőképesség 1 pont
O 2 1 pont

•

•

Perifériák

Jelszóval védett

pH max. 4 pont
Vezetőképesség 1 pont
O 2 1 pont
ISE max. 5 pont

•
Vízálló USB port
nyomtatóhoz, PC-hez,
billentyűzethez, USB
memóriához

•

•

Adatkezelés

Alap, részletes, teljes (GLP)

Adat memória

500 leolvasás, kézi vagy automatikus adatmentés

Minta és felhasználó
azonosítás

Alfanumerikus, max. 12 karakter, 12 mintanév és 20 felhasználónév
Automatikus mintaszám bejegyzés (0 – 999)

•

•

Mérési mód

Kézi, szakaszos, folyamatos, analitikai eljárások, szerkeszthető

Kijelző

Grafikus kijelző 240 × 160 képpont háttérvilágítással, automatikus kikapcsolás a takarékos üzemmódban.
Dátum és idő kijelzés. Két paraméter párhuzamos kijelzése (HQ 40D).

Tápegység

115 V / 250 V (tápegység megrendelhető)

Működtetés elemről

4 db. AA elem vagy újratölthető elem (töltő szükséges)

Védelmi osztály

IP 67 a műszerre, a kültéri elektródra és a csatlakozókra

Méretek, tömeg

95 × 197 × 36 mm (M × Sz × H), 323 g (elemek nélkül)

A változtatás joga fenttartva!
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115 V / 250 V

HQD_TERMÉKSKÁLA

Elektródák / Érzékelők
Minden szabványos INTELLICAL elektród/érzékelő vízálló 24 órán át, 3 m mélységig, beleértve a hőmérsékletérzékelőt is
Minden kültéri INTELLICAL elektród/érzékelő vízálló 24 órán át, 30 m mélységig, beleértve a hőmérsékletérzékelőt, az acél borítást
a megerősített kábellel
Termék

Leírás

Kábelhossz

Cikkszám

Kábelhossz

Cikkszám

pH
Szabványos INTELLICAL pH
elektród, folyékony elektrolittal

1m

PHC301-01

3 m

PHC301-03

Karbantartást nem igénylő, szabványos INTELLICAL pH elektród,
zselés elektrolittal

1m

PHC101-01

3 m

PHC101-03

Karbantartást nem igénylő, masszív
kültéri INTELLICAL pH elektród,
zselés elektrolittal

5 m

PHC101-05

10 m

PHC101-10

15 m

PHC101-15

30 m

PHC101-30

1m

PHC281-01

3 m

PHC281-03

Szabványos INTELLICAL vezetőképességi elektród, grafit, 4 pont.

1 m

CDC401-01

3 m

CDC401-03

Masszív, kültéri INTELLICAL
vezető-képességi elektród,
grafit, 4 pont.

5 m

CDC401-05

10 m

CDC401-10

15 m

CDC401-15

30 m

CDC401-30

Szabványos INTELLICAL LDO
érzékelő

1 m

LDO101-01

3 m

LDO101-03

Masszív, kültéri INTELLICAL LDO
érzékelő

5 m

LDO101-05

10 m

LDO101-10

15 m

LDO101-15

30 m

LDO101-30

INTELLICAL ULTRA pH, alacsony ion
erősséghez, újratölthető
Vezetőképesség

LDO (Oldott oxigén)

INTELLICAL LDO érzékelő BOI
mérésekhez

1 m

LBOD101-01

INTELLICAL ORP standard
elektróda, gél elektrolit,
karbantartás-mentes

1 m

MTC101-01

3 m

MTC101-03

5 m

MTC101-05

10 m

MTC101-15

15 m

MTC101-10

30 m

MTC101-30

INTELLICAL ORP standard
elektróda, folyékony elektrolit

1 m

MTC301-01

3 m

MTC301-03

INTELLICAL nátrium ISE

1 m

ISENA381-01

3 m

ISENA381-03

INTELLICAL Klorid ISE Standard
Elektróda

1 m

ISECL181-01

3 m

ISECL181-03

INTELLICAL Fluorid ISE Standard
Elektróda

1m

ISEF121-01

3 m

ISEF121-03

ORP - Oxidációs
csökkentési potenciál

INTELLICAL ORP robusztus kültéri
elektróda, gél elektrolit,
karbantartás-mentes

Ionszelektív elektródák

pH pufferek és vezetőképesség standard oldatok
PH PUFFEROLDATOK
Termék

Leírás

VEZETŐKÉPESSÉGI STANDARD OLDATOK
Mennyiség

Cikkszám

Termék

Leírás

Mennyiség

Cikkszám

Hitelesített pH standard oldatok, IUPAC tartomány
Légmentesen lezárt fémdobozban szállítva, garantált tárolási
élettartam COFRAC bizonylattal, nyomonkövethető a referenciaanyagokig, tűréshatár ±0,010 pH (25 °C)

Hitelesített vezetőképességi standard oldatok
Légmentesen lezárt fémdobozban szállítva, garantált tárolási élettartam, bizonylattal, nyomonkövethető a referenciaanyagokig

pH 1,679

KCl 1 D

111,3 mS/cm ± 0,5 %

500 ml

500 ml

S11M001

S51M001

pH 4,005

500 ml

S11M002

KCl 0,1 D

12,85 mS/cm ± 0,35 %

500 ml

S51M002

pH 7,000

500 ml

S11M004

KCl 0,01 D

1408 µS/cm ± 0,5 %

500 ml

S51M003

pH 10,012

500 ml

S11M007

NaCl 0,05 %

1015 µS/cm ± 0,5 %

500 ml

S51M004

Minőségi pufferoldatok
Használatra kész pufferoldatok üvegekben, színkódolással
vagy anélkül *

NaCl oldatok
85,47 mg/l
NaCl-ra

180 ±10 µS/cm

100 ml

2307542

pH 4,01

Vörös

500 ml

2283449

1.000 ±10 µS/cm

100 ml

1440042

pH 7,00

Sárga

500 ml

2283549

491 mg/l
NaCl-ra

pH 10,01

Kék

500 ml

2283649

1.000 mg/l
NaCl-ra

1.990 ± 20 µS/cm

100 ml

210542

18.000 ±50 µS/cm

100 ml

2307442

pH 4,01

Színkód nélkül

500 ml

1222349

pH 7,00

Színkód nélkül

500 ml

1222249

10.246 mg/l
NaCl-ra

pH 10,00

Színkód nélkül

500 ml

1222149

Mólos KCl oldatok

pH 1,09

Technikai pufferek
(DIN 19267)

500 ml

S11M009

KS 910
KCl 0,1 M

12,88 mS/cm

500 ml

C20C250

Technikai pufferek
(DIN 19267)

500 ml

S11M010

KS 920
KCl 0,01 M

1,413 mS/cm

500 ml

C20C270

Technikai pufferek
(DIN 19267)

500 ml

KS 930
KCl
0,001 M

146,9 µS/cm

500 ml

C20C280

Elektród tisztító oldat

20 db /csom.

2770320

Elektród tisztító oldat

500 ml

2756549

pH 4,65
pH 9,23

S11M011

pH puffer portasakok
Darabonként lezárt reagens portasakok, amelyek mindegyike
50 ml oldat készítésére szolgál, színkódolással vagy anélkül *
pH 4,01
pH 7,00
pH 10,00

Vörös
Sárga
Kék

50 db /csom.

2226966

250 db /csom.

2226964

50 db /csom.

2227066

250 db /csom.

2227064

50 db /csom.

2227166

250 db /csom.

2227164

SINGLET pufferoldatok
Pufferoldatok, darabonként légmentesen lezárt zacskókban,
színkóddal, 25 ml/zacskó *
pH 7,00 és
pH 10,01

Sárga + kék

2 × 10 db / csom.

2769820

pH 4,01 és
pH 7,00

Vörös + sárga

2 × 10 db /csom.

2769920

pH 4,01

Vörös

20 db /csom.

2770020

pH 7,00

Sárga

20 db /csom.

2770120

pH 10,01

Kék

20 db /csom.

2770220
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Egyébb

* Minden pufferoldat nyomonkövethető a NIST által készített szabványos
referenciaanyagaikig, tűréshatár ±0,02 pH (25 °C).

HQD_RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Mindenki számára
a legjobb kombináció
Állítsa össze az Ön HQD indítókészletének a cikkszámát.

HQ

XX D .99.

XXX

XXX

Műszer
40

HQ 40D multi, 2 csat., pH, vez.kép. ISE, O2 mérő műszer

30

HQ 30D flexi 1 csat., pH, vezetőképesség és O 2 mérő műszer

14

HQ 14D 1 csatornás, vezetőképesség mérő készülék

11

HQ 11D 1 csatornás, pH mérő készülék

Első elektród / érzékelő

Második elektród / érzékelő

000

Elektród nélkül

000

Elektród nélkül (a HQ 11D és HQ 14D-nél mindig)

101

PHC 101 szabványos, pH, zselés, 1 m

101

PHC 101 szabványos, pH, zselés, 1 m

103

PHC 101 szabványos, pH, zselés, 3 m

103

PHC 101 szabványos, pH, zselés, 3 m

105

PHC 101 kültéri, pH, 5 m

105

PHC 101 kültéri, pH, 5 m

110

PHC 101 kültéri, pH, 10 m

110

PHC 101 kültéri, pH, 10 m

115

PHC 101 kültéri, pH, 15 m

115

PHC 101 kültéri, pH, 15 m

130

PHC 101 kültéri, pH, 30 m

130

PHC 101 kültéri, pH, 30 m

151

PHC 301 szabványos, pH, folyadék elektrolit, 1 m

151

PHC 301 szabványos, pH, folyadék eletrolit, 1 m

153

PHC 301 szabványos, pH, folyadék elektrolit, 3 m

153

PHC 301 szabványos, pH, folyadék eletrolit, 3 m

201

CDC 401 szabványos, vezetőképességi, 1 m

201

CDC 401 szabványos, vezetőképességi, 1 m

203

CDC 401 szabványos, vezetőképességi, 3 m

203

CDC 401 szabványos, vezetőképességi, 3 m

205

CDC 401 kültéri, vezetőképességi, 5 m

205

CDC 401 kültéri, vezetőképességi, 5 m

210

CDC 401 kültéri, vezetőképességi, 10 m

210

CDC 401 kültéri, vezetőképességi, 10 m

215

CDC 401 kültéri, vezetőképességi, 15 m

215

CDC 401 kültéri, vezetőképességi, 15 m

CDC 401 kültéri, vezetőképességi, 30 m

230

CDC 401 kültéri, vezetőképességi, 30 m

301

LDO 101 szabványos, O 2, 1 m

301

LDO 101 szabványos, O 2, 1 m

303

LDO 101 szabványos, O 2, 3 m

303

LDO 101 szabványos, O 2, 3 m

305

LDO 101 kültéri, O 2, 5 m

305

LDO 101 kültéri, O 2, 5 m

310

LDO 101 kültéri, O 2, 10 m

310

LDO 101 kültéri, O 2, 10 m

315

LDO 101 kültéri, O 2, 15 m

315

LDO 101 kültéri, O 2, 15 m

330

LDO 101 kültéri, O 2, 30 m

330

LDO 101 kültéri, O 2, 30 m

230

Példa: HQ 30D + pH elektród, gél, 1m vezeték + LDO érzékelő, 1 m vezeték = HQ 30D.99.101301
Minden készlet tartalmaz pH puffer/standard oldatokat. Minden HQ 30D és HQ 40D készlet továbba tartalmaz egy kültéri csomagot és
egy dobozt.

HQD_EGYETLEN PILLANTÁSSAL

Amit Ön akar
Megbízható pH, vezetőképességi,
O2 eredmények – bármikor, bárhol van

A megoldás
Digitális elektrokémia HQD műszerekkel és
INTELLICAL elektródokkal
➔ Mivel a Mix + Match elektródok és műszerek megbízhatóságot és rugalmasságot biztosítanak
➔ Mivel a kalibrációs adatokat biztonságosan tárolják az elektródában – mindig helyes az érték
➔ Mivel az egyszerű nyelvezet és a könnyű kezelhetőség
magától értetődő használatot jelent
➔ Mivel a sokoldalú elektródok és a gyakorlatban bevált segédberendezések, megbízható működést biztosítanak
➔ Mivel az LDO elvű oxigénmérés roppant nagy használati
előnyöket biztosít
➔ Mivel a mérési technológia és az INTELLICAL elektródok
hátterét több mint 50 év gyártási tapasztalat biztosítja

A helyes eredményhez vezető gyors út:
Menjen el a mérési helyre
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Csatlakoztassa az elektródokat

Olvassa le.
HQD: Analizis várakozási idő nélkül.

HQD_TARTOZÉKOK

Tartozékok
Termék

Leírás

Cikkszám

Kültéri készlet

Ütésálló műanyagborítás kültéri használathoz, kézi és nyakbaakasztható hevederrel

5828700

Elektródtartó

A szabványos elektród ütésálló tartója, amely akár 3 m kábelt képes kezelni, a műanyag borításhoz
csatlakoztatható

5829400

Doboz

Standard elektródákhoz; praktikus műanyag ütésálló, könnyű hordtáska

5825800

Doboz

Kültéri elektródákhoz; praktikus műanyag ütésálló, könnyű hordtáska

8505500

Kábeljelölő

A merülési mélység jelöléséhez, (5 db/csomag)

5828610

Elekródjelölő

Színes jelölők a különböző elektródok azonosítására, 5 szín, 2 jelölő színenként

5818400

USB-/AC-adapter

Az USB memória, a nyomtató, billentyűzet vagy a PC csatlakoztatásához (csak a HQ 40D-hez)

5813400

USB memória

Adatok mentéséhez és átviteléhez a HQ 40D és a PC között, 128 MB kapacitású

LZV568

Billentyűzet

USB csatlakozóval

LZV582

LDO érzékelőkupak

Egy érzékelőkupakot, a kalibrációs adatokat tartalmazó memória chipet és a tömítőgyűrűket tartalmaz

5181200

Állvány

HQD műszerekhez

5811200

Szonda tartó

INTELLICAL elektródákhoz / érzékelőkhöz

LZV749

BOI menedzser

PC szoftver BOI-hoz

WM-BODMGR

3D bemutató a:
www.elektrokemia.hach-lange.hu

Minden egy szállítótól

Minden alkalmazás
számára

Mért adatok A-tól Z-ig

Terepen, laboratóriumban vagy technológiai folyamaton belüli méréshez,
a HACH LANGE a vízelemzés teljes
spektrumát kínálja a vizuális módszertől, a teljes reagenskészleten át,
mérési technológiág, segédberendezésekig.

A HACH LANGE megoldásai személyre szabottak a szennyvízhez, ivóvízkezelésre és ipari vízre – az üzemeltetési folyamatok és a törvényileg
előírt határértékek megbízható
ellenőrzése.

Az ammóniától a zavarosságig, jól
bevált, következetesen felhasználóbarát. Hatósági és ipari felhasználók
egyaránt bizalommal számíthatnak
a HACH LANGE megoldásaira, a
mintaelőkészítéstől a minőségbiztosításig.
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HACH LANGE – a vízelemzés szakértője

