
 

 HI934 قیمت و خرید کارل فیشر کلومتریک هانا 

HI934  1برای تعیین دقیق میزان آب از ppm  است  شده طراحی ٪5تا . 

 . دستگاه یاد شده کوچک و حمع و جور است و نتایج دقیقی ارائه می دهد

HI934 دارای بدنه مقاوم در برابر حرارت و مواد شیمیایی است . 

سیستم حالل آب بندی شده که باعث می شود آب از سیستم خارج و یا به سیستم وارد نشود و 

 .نگیرد قرار همچنین کاربر در معرض مواد شیمیایی 

می دهدواثرات   حجمی به طور خودکار محاسبه تیتراسیون را انجام HI934 کارل فیشر کلومتریک

 .هرگونه رطوبت محیط که به سل تیتراسیون وارد می شود را به طور خودکار حذف می کند

 .در این مدل امکان آماده سازی جهت تست بصورت چند مرحله ای را داریم

 سیستم و  شیمیایی مواد برابر  در مقاوم  های  لوله و  سل دارای ژنراتور ید بسیار دقیق ، 

 . ی باشدم  شده بند  آب حالل

 HI934 مشخصات فنی قیمت و خرید کارل فیشر کلومتریک هانا

Range 1 ppm to 5% 

Resolution 0.1ppm to 0.0001% 

Result Units 
%, ppm, ppt, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, 

mg Br/100g, g Br/100g, mg Br, g Br 

Sample Types 
liquid or solid with external dissolution / 

extraction 

Pre-Titration 

Conditioning 
automatic 



 

Background Drift 

Correction 
automatic or user-selectable value 

Endpoint Criteria 
fixed mV persistence, relative drift stop or 

absolute drift stop 

Dosing dynamic 

Result Statistic mean, standard deviation 

  

Generator 

Configuration 
diaphragm or diaphragm-less 

Generator Current 

Control 
automatic or fixed (400 mA) 

Generator Type 

Detection 
automatic 

Titration Vessel operating volume between 100 – 200 mL 

Solvent Handling 

System 

sealed system with integrated diaphragm air 

pump and beaker adapter 

  

Sensor Type HI76330 dual platinum pin polarization electrode 

Sensor Connection BNC 

Polarization Current 1, 2, 5, or 10 μA 

Voltage Range 2 mV to 1100 mV 

Voltage Resolution 0.1 mV 

Accuracy 

(@25ºC/77ºF) 
±0.1% 

  



 

Programmable 

Stirrer 

magnetic, optically regulated, digital stirrer; 200 

to 2000 rpm; resolution 100 rpm 

Display 5.7” (320 x 240 pixel) color LCD 

Methods up to 100 (standard and user) methods 

Logging Data 
up to 100 complete titration reports and drift rate 

reports can be stored 

Peripherals (Rear) 
connections for VGA display, PC-keyboard, 

parallel printer, USB device input, RS232 

GLP Conformity 
Good Laboratory Practice and instrument data 

storage and printing 

Languages English, Portuguese. Spanish, and French 

 


