
HI801-11 Filtro de hólmio
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Especificações HI801-11

Descrição O HI801-11 é um filtro de vidro de hólmio alojado num 
suporte de alumínio anodizado com secção quadrada, 
com 10 mm.

Picos de comprimentos de onda 
@25°C

361, 446, 536, 637. Valor real rastreável com o 
SRM2034, de acordo com o certificado de análise

Incerteza dos picos de 
comprimentos de onda @25°C

<0,1 nm para todos os picos

Dimensões 10x10 mm  

Utilização recomendada Verificação do comprimento de onda para o iris HI801

Como encomendar O HI801-11 é fornecido com certificado de qualidade 
com valores que possuem uma margem de incerteza 
inferior a 0,1 nm.

HI801-11 Filtro de hólmio
O HI801-11 é um filtro de vidro de óxido de hólmio utilizado para verificar a 
precisão do comprimento de onda do espectrofotómetro iris HI801. 

O filtro encontra-se alojado num suporte anodizado de secção quadrada com 
10mm, e é fornecido numa embalagem plástica que protege o filtro quando 
não estiver a ser utilizado.

• Filtro de vidro alojado num suporte em alumínio anodizado

• Compatível com todos os espectrofotómetros que possam 
utilizar cuvetes de secção quadrada com 10 mm

• Picos de absorbância medidos em 361, 446, 536 e 637 nm.

• Filtro de óxido de hólmio
• Fornecido com certificado de análise rastreável com SRM2034
• Todos os valores são certificados e possuem 

um valor de incerteza inferior a 0,1 nm
• Embalado num frasco plástico vedado contra a luz

Hólmio
O hólmio é um elemento químico metálico, sólido e maleável. 
O hólmio reage com o oxigénio formando óxido de hólmio. Os 
vidros que contêm óxido de hólmio ou solução de óxido de 
hólmio são úteis na calibração de espectrofotómetros devido 
aos seus acentuados picos de absorção no espectro visível.  
O Instituto Nacional de Tecnologia dos EUA (National Institute of 
Technology - NIST), utiliza uma solução de óxido de hólmio selado 
em cuvetes como o material de referência padrão (SRM2034) para 
a rastreabilidade. A solução de óxido de hólmio é preparada com 
óxido de hólmio dissolvido em ácido perclórico. Esta solução possui 
muitas bandas de absorção bem definidas. O SRM2034 é considerado 
estável até 30 anos.* 

O HI801-11 é rastreável com o SRM2034 e é fornecido com um 
certificado que identifica os valores dos picos de absorbância do filtro 
com uma margem de incerteza de 0,1 nm. O filtro de óxido de hólmio 
HI801-11 é utilizado com o modo de verificação do comprimento de 
onda disponível no espectrofotómetro iris HI801. O filtro é colocado 
no medidor e o modo de verificação do comprimento de onda é 
utilizado para verificar o posicionamento do comprimento de onda. 
Uma vez concluída a verificação, o medidor apresenta os picos e esses 
são comparados com os valores apresentados no certificado. Os 
valores não deverão variar mais do que ±1,5 nm do valor certificado. 

* NIST Special Publication 260-192


