
 TİTRASYON HİÇ BU KADAR 
KOLAY OLMAMIŞTI. 

 HACH LANGE’nin AT1000 Titratör Serisi, içme 
suyu arıtma prosesinde doğru sonuçlar verir ve 
manuel titrasyona en iyi alternatiftir. 

•  Alkalinite 

•  Sertlik 

•  Klorür 

•  Klor Dioksit ve Klorit 



2

 Kolay kullanım 

•  Geniş, renkli ekran (5,7 inç) ile sezgisel kullanıcı arayüzü 

•  Otomatik numune hazırlamada kullanılan peristaltik pompalarla 
zamandan tasarruf 

•  Dijital INTELLICAL probların otomatik tanınması sayesinde kolay 
kullanım 

 Güvenilir ve doğru sonuçlar 

•  İçme suyu için önceden programlanmış ve optimize edilmiş 
metotlar 

•  En iyi doğruluk için yüksek çözünürlüğe sahip büret ile hassas 
titrasyon  

•  Otomatik bitim noktası algılama özelliği ile tekrarlanabilir 
sonuçlar 

 Manuel titrasyona göre daha güvenli 

•  Reaktifl erle doğrudan temas olmadığı için güvenli kullanım 

•  Hızlı ve güvenli kullanım için kompakt ve hepsi bir arada tasarım 

•  Otomatik rutin titrasyon ile yüksek güvenilirliğe sahip sonuçlar 

Otomatik titrasyon manuel 
titrasyona göre daha kolay, 
daha güvenli ve daha 
doğrudur.

AT1000 Titratör Serisi

Simge tabanlı, sezgisel kullanıcı 
arayüzü

1 harici ve 2 gömülü peristaltik 
pompa

Rutin ve zorlu numuneler için 
otomatik algılanan INTELLICAL 
problar
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 Önceden programlanmış içme suyu 
uygulama örnekleri 
 pH ölçümünü, iletkenlik ölçümünü ve alkalinite titrasyonunu otomatik olarak TEK numunede yapın. 

 Alkalinite 

 İçme suyu dağıtım şebekesinde korozyonu 
engelleyen kireç ve karbonik asit dengesini 
izlemek için. 

 Alkalinite aplikasyonu ISO standardı 9963-1:1994'e dayanır 
(toplam ve bileşik alkalinitenin tayini). Bu aplikasyon, pH 
elektroduyla iki eşdeğer noktanın belirlenmesi ile asit titras-
yonunu kullanır. 

 Sertlik 

 Hortumlara/borulara zarar veren veya 
bunları tıkayan kireç ve karbonat 
çökeltileri oluşturabilen Ca2+ ve Mg2+ 
iyonlarının izlenmesi için. 

 Sertlik aplikasyonu ISO standardı 6059:1984'e dayanır. 
Bu aplikasyon, kalsiyum iyon seçici elektrot kullanarak 
eşdeğer noktaların (Ca2+ / Mg2+) potansiyometrik tayini 
ile EDTA titrasyonunu kullanır. 

 Klorür 

 Yerel içme suyu yönetmeliklerine uymak 
ve su dağıtım şebekesinde aşınma 
sorunlarını engellemek için. 

 Klorür aplikasyonu ISO standardı 9297:2000'e dayanır (Mohr 
metodu). Bu aplikasyon, gümüş elektrot kullanarak eşdeğer 
noktaların potansiyometrik tayini ile asidik çözeltide gümüş 
nitrat titrasyonunu kullanır. 

 Klor Dioksit ve Klorit 

 Temiz kuyu suyunda ve su dağıtım 
şebekesinde klor dioksit seviyelerini 
izlemek için. 

 Klor dioksit izlenmesi AB normlarıyla (AB'deki Avrupa İçme 
Suyu Direktifi  98/83/EC ve Su Beslemesi ve Sıhhi Tesisat 
(WSS)) düzenlenmektedir. Çift platin elektrot kullanılarak 
amperometrik titrasyonla ölçülür. 
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Teknik Veriler
 Titrasyon türleri  Potansiyometrik (sıfır ve maruz kalınan akım), Amperometrik, Kolorimetrik. 

 Ölçüm modu  mV/pH, İletkenlik, Sıcaklık (°C veya °F) 

 Numune standı  Entegre, Manyetik karıştırma, 250 mL'ye kadar olan beherler. 

 Desteklenen elektrotlar  INTELLICAL (Dijital "Tak ve Kullan"), Analog, Fotokolorimetrik 

 Büret motor çözünürlüğü  Elektronik µadım teknolojisiyle (128 µadım/adım) 20.000 adım 

 Kalibrasyon  Titrant ve Elektrot (Otomatik, Sabit ve Kullanıcı tanımlı modda 5 adede kadar Tampon) 

 Dahili veri saklama  Son 100 Numune, KK ve Şahit analizler, Son 10 Kalibrasyon 

 Veri aktarımı  USB Bellekte, CSV tip, Excel ile uyumlu 

 Ekran tipi  5,7 inç; renkli grafik; VGA 

 Desteklenen donanımlar  Yazıcı, PC Yazılımı, Terazi, Numune değiştirici, Klavye, Fare, Barkod okuyucu, 
Numune Alma Pompası, Pervaneli Karıştırıcı 

 İzlenebilirlik özellikleri  Tarih, saat, operatör kimlikleri, numune kimlikleri 

 Kullanıcı bakımı   Evet, kullanıcı tanımlı sürede  

 Şifre koruması  Evet, kullanıcı tanımlı 

 İletişim  Elektrot portları (x2), USB (x2), Seri (x1), Ethernet (x1) 

 Boyutlar (GxDxY)  22 x 40 x 36 cm (8,7 x 15,7 x 14,2 inç) 

 HACH LANGE Servisi ile içiniz rahat 
etsin: 
•  Maksimum cihaz çalışma süresi 

•  Garanti uzatma seçenekleri 

•  Öngörülebilir işletme ve bakım maliyetleri  

•  Yönetmeliklere uyum konusunda güven 

 İçme suyu uygulamaları ile ilgili önemli 
bilgi ve dokümanlara ulaşın. 
 İçme suyu konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekibimiz bulunmaktadır ve size çeşitli uygulama 
notları, interaktif araçlar, videolar ve web seminerleri sunmaktalar! 

 Ziyaret edin: www.hach-lange.com.tr 


