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Zuurstofmeter HI 96732 

Draagbare zuurstofmeter voor de meting van zuurstof opgelost in water, snelle 
informatie over de kwaliteit van het water, zelfs voor leken eenvoudig te gebruiken. 

De zuurstofmeter HI 96732 is gebaseerd op de colorimeterische meetmethode. Deze biedt 
twee voordelen: De metingen zijn gemakkelijk door te voeren en de zuurstofmeter heeft 
minimaal onderhoud nodig. Dankzij de nieuwste technologie valt de zuurstofmeter op door 
het grote en duidelijk leesbare digitale dubbelscherm. De exclusieve CAL CHECK™ -Functie 
maakt verificatie en kalibratie van de zuurstofmeter mogelijk met behulp van CAL CHECK™ 
normen. Door zijn compacte vorm en precisie is de zuurstofmeter HI96732 ook geschikt voor 
mobiel gebruik en voor gebruik in laboratoria. Zorgt u er alstublieft voor om de geschikte 
reagens voor de zuurstofmeter mee te bestellen! Mocht u vragen hebben over 
de Zuurstofmeter HI 96732 dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of 
neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische 
medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze zuurstofmeter en al onze 
andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

   

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/zuurstofmeters-kat_155790_1.htm
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- Groot digitaal- dubbelscherm  
- Gemakkelijke bediening  
- Hoge precisie  
- Bijna onderhoudsvrij  
- Duurzame LED-Lichtbron  

- Lage monster volumes 
- Goedkope reagens  
- Automatische uitschakeling na 10 Min.  
- Batterij voor ca. 700 bedrijfsuren 
- Compacte bouw  

 

Technische specificaties  

Meetbereik 0 ... 10,0 mg/l 

Resolutie 0,1 mg/l 

Precisie ± 0,4 mg/l of ± 3 % van de weergave 

Lichtbron LED met smalband- interferentie filter bij 
466 nm 

Lichtdetector Silicon-fotocel 

Detectiemethode  Gewijzigde Winkler-Methode, Vorming 
van een geel gekleurd complex 

Batterij  1 x 9 V Batterij / ca. 700 Bedrijfsuren / 
automatische uitschakeling na ca. 10 Min. 
Meetpauze 

Omgevingsfactoren  max. 50 °C, max. 90 % r.F. 

Afmetingen (H x B x T) 192 x 104 x 69 mm 

Gewicht 360 g 

 
Omvang van de levering 
1 x Zuurstofmeter HI 96732, 2 x Meet cuvet met deksel, 1 x 9 V batterij en 
handleiding 
 

 


