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HANNA FOTOMÉTER HI96710 
fotométer a klór és pH-érték méréséhez 

LEÍRÁS: 
A HI 96710 fotométer a pH-mérés, a szabad és az összes 
klór, azaz a jó vízminőség biztosításához szükséges három 
legfontosabb paraméter mérésére szolgál. Ez a műszer a 
legkorszerűbb technológia segítségével gyorsan és 
pontosan képes a fenti paraméterek mérésére, így kitűnő 
alternatívája számos kémiai tesztkészletnek. A műszer 
ötvözi a laboratóriumi pontosságot és a gyors válaszidőt.  
 
Egy 9V-os elemmel több, mint 300 mérés végezhető el. 
Az automatikus kikapcsolás-funkció (amely kikapcsolja a 
műszert, ha az 10 percig nincs használatban) garantálja az 
elem hosszú élettartamát. 
 
A HI 96710 képes az automatikus diagnosztikai ellenőrzés végrehajtására, és az esetleges 
rendellenességekre vonatkozó hibaüzenetekkel tájékoztatja a felhasználót. 

TARTOZÉK:  
- 2 db küvetta és kupak 
- 9 V-os  elem  
- használati utasítás 

MŰSZAKI ADATOK: 
 

Mérési tartomány: 
6.5-8.5 Ph 
Szabad/összes klór: 0.00-5.00 mg/l 

Felbontás: 0.1 pH; 0.01 mg/l 

Pontosság (20°C-on): 
±0,03 mg/l 
± 0,1 pH 

Átlagos elektromágneses eltérés: ± 0.01 mg/l 

Fényforrás: Volfrámszálas izzó 

Fényérzékelő: Fotocella 525 mm-es interferencia szűrővel 

Mérési metódus: USEPA 330.5 és 4500-Cl G metódusok: 
-  A klór és a reagens közötti reakció során rózsaszínű elszíneződés 

         alakul ki a mintában. 
Phenolred metódus (pH-mérések): 

- A reakció során vörös elszíneződés alakul ki a mintában. 

Környezet: 0-50°C; max. 95% relatív páratartalom 

Áramellátás: 1 db 9V –os elem 

Automatikus kikapcsolás: 
10 perc után  - mérési módban 
60 perc után - kalibrálási módban 

Méretek és súly: 192 x 102 x 67 mm; 290 g 
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HANNA FOTOMÉTER HI96710 
fotométer a klór és pH-érték méréséhez 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK: 
 

REAGENS  KÉSZLETEK: EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK: 

HI 93701-01 Reagens-készlet 100 méréshez * HI 96710-11 CAL CHECK™ standard küvetták 

HI 93701-03 Reagens-készlet 300 méréshez * HI 721310 9 V-os elem (10 db) 

HI 93710-01 Reagens-készlet 100 méréshez (pH) HI 731318 Törlőkendő a küvetták tisztításához (4 db) 

HI 93710-03 Reagens-készlet 300 méréshez (pH) HI 731331 Üvegküvetta (4 db) 

HI 93711-01 Reagens-készlet 100 méréshez ** HI 731335 Követtakupak (4 db) 

HI 93711-03 Reagens-készlet 300 méréshez ** HI 93703-50 Oldat a küvetták tisztításához (230 ml) 

* =  (szabad klór) 
**= (összes klór)  


