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Espectrofotómetro
O espectrofotómetro portátil iris é diferente de qualquer outro produto concebido pela Hanna 
até hoje� É diferente dos nossos fotómetros porque permite a medição no espectro de todos os 
comprimentos de onda de luz visível e não somente em comprimentos de onda predefinidos� Os 
espectrofotómetros funcionam isolando a luz em comprimentos de onda específicos da luz branca� 
Este medidor compacto incorpora várias funções que facilitam um desempenho fantástico e uma 
usabilidade excepcional�

Avançado sistema óptico com separação feixes

Bateria de iões de lítio recarregável

Métodos personalizáveis pelo utilizador

 Criação de métodos assistida

Teclado capacitivo

Menu com design intuitivo

Suporte da cuvete universal
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Criação de métodos assistida
O HI 801 guia o utilizador através do processo de 
criação do seu próprio método personalizado� A 
interface de utilização auxilia na designação do 
método, na definição dos comprimentos de onda 
de medição, na criação dos temporizadores de 
reação e na calibração do método�

Métodos favoritos
Tenha sempre o métodos frequentemente 
utilizados prontos a utilizar�

Métodos pré-programados
Estão pré-programados mais 80 métodos 
comummente utilizados para análises químicas� 

Métodos do utilizador
Programe até 100 métodos que podem incluir 
até 10 pontos de calibração, 5 comprimentos de 
onda diferentes (que podem ser utilizados em 
simultâneo) e 5 temporizadores de reação� 

Registo de dados
Registo de até 9999 medições� Os dados podem 
ser transferidos como um ficheiro �csv ou PDF�

Gama espectral
O medidor possui uma gama espectral de 340nm 
a 900nm, o que permite uma ampla seleção de 
métodos analíticos� 

Funcionamento com bateria
A bateria iões de lítio recarregável do HI  801 
oferece uma autonomia de aproximadamente 
3000 medições� 
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Além destes parâmetros essenciais para o vinho,  
o iris realiza cerca de 80 testes diferentes�

Especificações HI 801 iris

Modo de funcionamento transmitância (%), absorbância e concentração

Resolução do comprimento 
de onda

1 nm

Luz difusa <0�1 % T a 340 nm com NaNO₂

Fonte de luz Lâmpada de halogéneo de tungsténio

Calibração do comprimento 
de onda

Interna, automática ao ligar, resposta visual

Seleção do comprimento de 
onda

automático: de acordo com o programa selecionado;  
manual: em todos os modos, excepto programas guardados (métodos de fábrica)

Ligações 1 x USB tipo A; 1 x USB tipo B (PC)

Célula de amostragem 1 cm quadrada; 1x5 cm retangular; 16 mm redonda pequena; 22 mm redonda grande;  
13 mm redonda (tubo de ensaio)

Gama fotométrica 0�000-3,000 ABS

Gama do comprimento de 
onda

340 a 900 nm

Precisão fotométrica 5 mAbs a 0�0-0�5 Abs; 1 % a 0�50-3�0 Abs

Precisão do comprimento 
de onda

±1�5 nm

Como encomendar O HI 83300-02 (230V) é fornecido com cuvetes de amostra com tampa, adaptadores de 
cuvetes(3), pano de limpeza para cuvetes, cabo USB, bateria recarregável de iões de lítio, 
adaptador de energia e manual de instruções�

Análise do vinho

Acetaldeído

Ácido acético

Álcool

Amino nitrogénio alfa

Arginina (NFA)

Botrytis (fungo)

Ácido cítrico

Cor

Cobre

Diacetil

Flavonóides

Frutose

Glucose

Glicerol

Iodo

Ferro

Laccase

Ácido láctico

Ácido málico

Azoto

Não flavonoides

Fenóis

Prolina

Proteínas

Açúcares redutores

Oxidantes residuais

Ácido sórbico

Dióxido de enxofre

Tanino (total)

Ácido tartárico

Terpenos

Ureia
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Capacidades de titulação
Dosagem de titulante dinâmica

 — A função de dosagem dinâmica permite 
resultados de titulação precisos e 
temporizados, relacionando o volume de 
titulante doseado com a resposta mV  a 
partir da reação de titulação� Isto permite 
doses maiores no início da titulação e doses 
menores, mais precisas, próximo do ponto 
final da titulação

Detecção de equivalência do ponto final de 
titulação

 — A detecção da equivalência do ponto final 
é crítica em aplicações onde os pontos 
finais fixados não estão especificados em 
métodos padrão� Este ponto final indica 
quando a resposta mV da titulação é 
superior em relação ao volume do titulante 
que está a ser doseado

Sistema automático de 
titulação potenciométrica (pH/mV/ISE)
O HI 902C é um titulador automático que complementa a nossa vasta gama de produtos dedicados 
a análises de laboratório eficientes e precisas� O titulador potenciométrico HI  902C pode realizar 
titulações ácido/base, redox (ORP), precipitação, complexométrica, não aquosas, de iões seletivos, 
argentométricas, assim como retrotitulações de determinações de título� Este poderoso titulador 
doseia automaticamente o titulante, detecta o ponto final e realiza todos os cálculos e gráficos 
necessários� Para além de titulação, o HI 902C também funciona como um medidor completo de pH, 
mV/ORP e medidor com eléctrodo de iões seletivos (ISE)�
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Temporização da estabilidade do sinal
 — Antes de fornecer a próxima dose de 

titulante, a função de estabilidade do 
sinal monitoriza quando a resposta mV da 
reação de titulação estabiliza� Isto assegura 
valores de medição fiáveis ao longo de toda 
a titulação�

Detecção de múltiplos pontos de equivalência
 — O HI 902C podem detectar múltiplos pontos 

de equivalência durante uma titulação 
como especificado e necessário em certos 
métodos standard e aplicações�

Sequenciação de método
 — O HI  902C possibilita a opção de ligar dois 

métodos� Isto permite que duas análises 
sejam realizadas ao mesmo tempo, incluindo 
medições diretas, titulações de ponto final 
único, titulações de ponto final múltiplo e 
retrotitulações�

Múltiplos tipos de titulação
 — Com o eléctrodo certo da nossa linha de 

sensores, o nosso titulador potenciométrico 
pode realizar titulações ácido/base, redox 
(ORP), complexométricas, de precipitação, 
não aquosas, argentométricas e titulações 
de iões seletivos, assim como retrotitulações 
e determinações de título

Função de medição direta
 — O HI  902C funciona como um medidor de 

pH, ORP, e iões seletivos de alta precisão, 
que pode relacionar, registar e apresentar 
medições diretas� O utilizador pode gerir e 
consultar os dados sem os inconvenientes 
dos registos manuais�

Buretas e sistema de dosagem
Sistema de troca de buretas

 — Com o sistema de bureta Clip-Lock™ da 
Hanna, apenas precisa de alguns segundos 
para trocar de titulantes e reagentes, 
evitando a contaminação cruzada e 
economizando tempo�

Buretas em múltiplos tamanhos
 — O HI  902C é fornecido com uma bureta 

de 25 ml, mas pode ser equipado com 
uma bureta de 5 ml, 10 ml, ou 50 ml� Cada 
bureta é fabricada com uma seringa em 
vidro esmerilado e um êmbolo em PTFE 
quimicamente resistente�

Bomba de dosagem de precisão
 — A nossa incomparável bomba de pistão de 

40,000 passos é capaz de dosear volumes 
extremamente pequenos e altamente 
precisos de titulante ou reagente�

Adição automática de reagente
 — Pode ser programada uma segunda 

bureta para dispensar volumetricamente 
o reagente antes da titulação ou medição 
direta� Isto ajuda a atingir resultados precisos 
e previne erros de operador, como volumes 
incorretos ou esquecimento da adição de 
reagente�

Interface e mostrador
Mostrador a cores interativo

 — Um amplo ecrã LCD a cores indica com 
nitidez o método de titulação selecionado 
em conjunto com os resultados, unidades, 
volume de titulação, temperatura, e valores 
de mV ou pH�

Gráficos de titulação detalhados
 — Uma curva de Titulação em tempo real pode 

ser exibida durante cada titulação� Esta 
característica é útil quando são testados 
novos métodos ou quando um necessita de 
optimizar um procedimento�

Dados
Armazenamento de dados

 — Até 100 titulações e relatórios pH/mV/ISE 
Transferência de dados via USB�

Gestão flexível de BPL
 — Todas as informações BPL (Boas Práticas 

Laboratoriais) necessárias podem ser 
registadas com cada amostra�
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Conectividade e 
funcionalidade
Multifuncional

 — O HI  902C funciona como um titulador, 
medidor de pH, medidor de mV/ORP e 
medidor de ISE Economiza-se valioso espaço 
de trabalho e podem-se realizar múltiplas 
análise numa amostra�

Múltiplas ligações
 — O titulador suporta dispositivos para 

dois quadros analógicos, o que permite 
que, numa só unidade, sejam ligados em 
simultâneo dois eléctrodos, duas buretas e 
dois agitadores�

Métodos de análise
Métodos personalizáveis

 — O HI  902C pode guardar até 100 métodos 
definidos pelo utilizador ou de titulação 
padrão e de medição direta� Cada método 
pode ser modificado e optimizado no 
desempenho com base nos requisitos da 
aplicação e do utilizador�

Assistência nos métodos de titulação
 — A nossa equipa especializada presta 

assistência durante a instalação, formação 
e personalização dos nossos sistemas de 
titulação� Qualquer dúvida na utilização dos 
nossos tituladores pode ser esclarecida 
através de um telefonema ou pedido de 
assistência nas suas instalações�

Conjunto de métodos para aplicações específicas
 — Dispomos de conjuntos de métodos de 

titulação para várias atividades, incluindo 
a produção e transformação  alimentar, 
bebidas, lacticínios, vinhos, entre outros� 
Contacte-nos para mais obter informações 
sobre os nossos métodos de titulação�

Métodos padrão adaptáveis
 — Os nossos técnicos especializados 

podem programar e optimizar métodos 
padrão desenvolvidos e recomendados 
por entidades como ISO, ASTM, AOAC, 
AOCS, EPA, diretamente no seu titulador� 
Contacte-nos para obter informação 
dos métodos padrão disponíveis 
para o sistema de titulação HI  902C� 
 
 

Ligação do Autosampler
 — O HI 902C funciona na perfeição com o HI 921 

Autosampler que possui a opção de tabuleiro para 16 
ou 18 amostras, identificação automática de tabuleiro 
e detecção automática de copo� Podem ser ligadas até 
três bombas peristálticas para a adição e remoção de 
reagente e a análise em tempo 
real e o progresso da 
sequenciação são visíveis 
no ecrã do HI 902C, assim 
como são indicados pelas 
luzes LED do Autosampler�
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Especificações HI 902C

pH Gama -2�0 a 20�0 pH; -2�00 a 20�00 pH; -2�000 a 20�000 pH

Resolução 0�1; 0�01; 0�001 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0�001 pH

Calibração de pH até cinco pontos de calibração, oito soluções padrão standard 
e cinco padrões personalizáveis 

mV Gama -2000�0 a 2000�0 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0,1 mV 

Calibração mV offset de ponto único

ISE Gama 1•10-⁶ a 9�99•10¹⁰

Resolução 1; 0�1; 0�01

Precisão (@25°C/77°F) ±0�5% monovalente; ±1% bivalente

Calibração ISE até cinco pontos de calibração, sete soluções padrão standard 
e cinco padrões personalizáveis

Temperatura Gama -5�0 a 105�0°C; 23�0 a 221�0°F; 268�2 a 378�2 K

Resolução 0�1°C; 0�1°F; 0�1K

Precisão (@25°C/77°F) ±0�1°C; ±0�2°F; ±0�1K excluindo erro de sonda

Especificações  
adicionais

Capacidade da bureta 5, 10, 25 e 50 ml

Resolução das Buretas 1/40000

Resolução do Mostrador 0,001 ml

Precisão de Dosagem ±0�1% do volume total da bureta

Mostrador mostrador LCD a cores de 5�7” (320 x 240 pixel) retroiluminado

Conformidade BPL armazenamento de dados do instrumento e possibilidade de 
impressão

Como encomendar O titulador HI 901C1-02 inclui um quadro analógico, braço agitador tipo hélice, bureta 
em vidro de 25 ml, bomba de dosagem, sensor de temperatura, cabo USB, memória USB e 
software para computador�
O titulador HI 901C2-02 inclui dois quadros analógicos, braço agitador tipo hélice, bureta 
em vidro de 25 ml, bomba de dosagem, sensor de temperatura, cabo USB, memória USB e 
software para computador�

Acessórios HI 900100 Bomba de dosagem

HI 900150 Bureta de 50 ml (inclui seringa, tubos de 
aspiração e de dispensação)

HI 900125 Bureta de 25 ml (inclui seringa, tubos de 
aspiração e de dispensação)

HI 900110 Bureta de 10 ml (inclui seringa, tubos de 
aspiração e de dispensação)

HI 900105 Bureta de 5 ml (inclui seringa, tubos de 
aspiração e de dispensação)

www.hannacom.pt 11

Sistem
as de titulação



Sistema de titulação automática
O HI 901C é um titulador automático que complementa a nossa vasta gama de produtos direcionados a 
análises de laboratório precisas e eficazes� O titulador potenciométrico HI 901C pode realizar titulações 
ácido/base, redox (ORP), precipitação, complexométrica, não aquosa, iões seletivos e argentométrica 
Este poderoso titulador doseia o titulante, detecta o ponto final e realiza todos os cálculos  e gráficos 
necessários automaticamente� Para além do modo de titulação, o HI 901C também funciona como um 
medidor completo de pH, mV/ORP, e eléctrodo de iões seletivos (ISE)�

Este titulador é fornecido com um conjunto de métodos padrão ou pode criar os seus próprios� Os 
métodos (padrão ou personalizados) podem ser facilmente transferidos através de uma flash drive USB 
ou do software para computador�

Capacidades de titulação
Dosagem dinâmica de titulante

 — A dosagem dinâmica permite resultados 
de titulação precisos e temporizados, 
relacionando o volume de titulante doseado 
com a resposta mV  a partir da reação de 
titulação� Isto permite doses maiores no 
início da titulação e doses menores, mais 
precisas, próximo do ponto final da titulação

Detecção de equivalência do ponto final
 — A detecção da equivalência do ponto final 

é crítica em aplicações onde os pontos 
finais fixados não estão especificados em 
métodos padrão� Este ponto final indica 
quando a resposta mV da titulação é 
superior em relação ao volume do titulante 
que está a ser doseado
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Múltiplos tipos de titulação
 — Com o eléctrodo certo da nossa linha de 

sensores, o nosso titulador potenciométrico 
pode realizar titulações ácido/base, redox 
(ORP), complexométrica, precipitação, não 
aquosa, argentométrica, e titulações com 
um eléctrodo de iões seletivos�

Temporização da estabilidade do sinal
 — Antes de fornecer a próxima dose de 

titulante, a função de estabilidade do sinal 
monitoriza quando a resposta mV da reação 
estabiliza� Isto assegura valores de medição 
fiáveis ao longo de toda a titulação�

Métodos de análise
Métodos personalizáveis

 — O HI 901C pode guardar até 100 métodos de 
titulação padrão ou definidos pelo utilizador� 
Cada método pode ser personalizado e 
optimizado no desempenho com base nos 
requisitos da aplicação e do utilizador�

Assistência nos métodos de titulação
 — A nossa equipa especializada presta 

assistência durante a instalação, formação 
e personalização dos nossos sistemas de 
titulação� Qualquer dúvida na utilização dos 
nossos tituladores pode ser esclarecida 
através de um telefonema ou pedido de 
assistência nas suas instalações�

Métodos padrão adaptáveis
 — Os nossos técnicos especializados podem 

programar e personalizar métodos padrão 
desenvolvidos e recomendados por 
entidades como ISO, ASTM, AOAC, AOCS, 
EPA, diretamente no seu titulador� Contacte-
nos para obter informação dos métodos 
padrão disponíveis para o sistema de 
titulação HI 901C�

Buretas e sistema de dosagem
Sistema de troca de buretas

 — Com a bureta Clip-Lock, precisa apenas de 
alguns segundos para trocar de titulantes 
e reagentes, evitando a contaminação 
cruzada e economizando tempo�

Buretas em múltiplos tamanhos
 — O HI 901C é fornecido com uma bureta de 25 

ml, mas pode ser equipado com uma bureta 
de 5 ml, 10 ml, ou 50 ml�

Bomba de dosagem de precisão
 — A nossa incomparável bomba de pistão de 

40,000 passos é capaz de dosear volumes 
extremamente pequenos e precisos de 
titulante ou reagente�

Dados e armazenamento
Relatórios de titulação personalizáveis

 — Cada relatório de titulação é totalmente 
personalizável para que o utilizador possa 
assegurar que obtém e regista os dados 
necessários à sua aplicação e procedimentos�

Gestão flexível de BPL
 — Todas as informações BPL (Boas Práticas 

Laboratoriais) necessárias podem ser 
registadas com cada amostra�

Fácil transferência de dados
 — Os dados podem ser transferidos para  uma 

flash drive USB ou para o computador, com o 
software da Hanna HI 900PC 

Conectividade e 
funcionalidade
Multifuncional com quatro modos de trabalho

 — O HI 901C funciona como titulador, medidor 
de pH, medidor de mV/ORP e medidor de ISE 

Múltiplas ligações (apenas HI 901C2)
 — O titulador dispõe suporte de dispositivos 

para dois quadros analógicos, o que permite 
que sejam ligados em simultâneo a uma 
unidade dois eléctrodos e dois agitadores�

Múltiplos periféricos
 — Os utilizadores podem imprimir relatórios 

diretamente desde o titulador, usando uma 
impressora paralela standard Para maior 
versatilidade, pode ligar um teclado e um 
monitor externo, assim como uma balança 
analítica para introdução automática da 
massa da amostra para as titulações�

www.hannacom.pt 13

Sistem
as de titulação



Especificações HI 901C1 HI 901C2

pH Gama -2�0 a 20�0 pH; -2�00 a 20�00 pH; -2�000 a 20�000 pH

Resolução 0�1; 0�01; 0�001 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0�001 pH

Calibração de pH até cinco pontos de calibração, oito soluções padrão standard e 
cinco padrões personalizáveis 

mV Gama -2000�0 a 2000�0 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0,1 mV 

Calibração mV offset de ponto único

ISE Gama 1•10-⁶ a 9�99•10¹⁰

Resolução 1; 0�1; 0�01

Precisão (@25°C/77°F) ±0�5% monovalente; ±1% bivalente

Calibração ISE até cinco pontos de calibração, sete soluções padrão standard e 
cinco padrões personalizáveis

Temperatura Gama -5�0 a 105�0°C; 23�0 a 221�0°F; 268�2 a 378�2 K

Resolução 0�1°C; 0�1°F; 0�1K

Precisão (@25°C/77°F) ±0�1°C; ±0�2°F; ±0�1K excluindo erro de sonda

Especificações  
adicionais

Quadro(s) Analógico(s) 
Cada Quadro analógico possui:  
(1) Entrada BNC (pH/mV/ISE),   
(1) Entrada referência,  
(1) Entrada de temperatura,  
(1) Entrada de agitador

1 2

Capacidade do(s) quadros(s) 
analógico(s)

1 2

Capacidade da Bomba de 
Dosagem

2 2

Bureta incluída 1 (25 ml) 1 (25 ml)

Capacidade da bureta 5, 10, 25 e 50 ml

Resolução das Buretas 1/40000

Resolução do Mostrador 0,001 ml

Precisão de Dosagem ±0�1% do volume total da bureta

Conformidade BPL armazenamento de dados do instrumento e possibilidade de 
impressão

Como encomendar O titulador HI 901C1-02 inclui um quadro analógico, braço agitador tipo hélice, bureta em vidro 
de 25 ml, bomba de dosagem, sensor de temperatura, cabo USB, memória USB e software para 
computador�
O titulador HI 901C2-02 inclui com dois quadros analógicos, braço agitador tipo hélice, bureta em 
vidro de 25 ml, bomba de dosagem, sensor de temperatura, cabo USB, memória USB e software 
para computador�
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Solução de titulação de 
dióxido de enxofre

Código Descrição

HI 70404 Saquetas de Iodeto de potássio em pó, 
100 saquetas

HI 70432 Solução de peróxido de hidrogénio (3%), 
25 ml

HI 70433 Solução de Iodo estabilizado (0�01 N), 1L

HI 70434 Ácido fosfórico (85%), 500 ml 

HI 70435 Solução de Hidróxido de sódio (5 M), 500 ml 

HI 70440 Solução de Iodo estabilizado (0�02 N), 1 L

HI 70444 Solução de Ácido sulfúrico (25%), 500 ml

HI 70445 Solução de Ácido nítrico (1 M) 500 ml 

Solução de titulação de 
açúcares redutores

Código Descrição

HI 70439 Solução de tiossulfato de sódio (0�1 M), 1 L

HI 70446 Solução Fehling A, 500 ml 

HI 70447 Solução Fehling B, 500 ml

HI 70425 Solução de Ácido sulfúrico (16%), 500 ml

HI 70437 Solução concentrada de iodeto de potássio 
(30%), 500 ml

Solução de titulação de 
azoto assimilável por 
leveduras (YAN)

Código Descrição

HI 70456 Solução de Hidróxido de sódio (0�1 N), 1 L

HI 70457 Solução de Hidróxido de sódio (1 N), 1 L

Solução de titulação de 
acidez volátil

Código Descrição

HI 70456 Solução de Hidróxido de sódio (0�1 N), 1 L

HI 70432 Solução de peróxido de hidrogénio (3%), 
25 ml

Solução de titulação de 
acidez titulável

Código Descrição

HI 70456 Solução de Hidróxido de sódio (0�1 N), 1 L

Reagentes

Acidez volátil na produção de vinho
O ácido acético forma-se normalmente durante o crescimento de leveduras nas primeiras fases da 
fermentação� A taxa e quantidade de á que se forma depende parcialmente do pH, níveis de açúcar, 
azoto disponível e temperatura do sistema� Os valores típicos de acidez volátil após a fermentação 
variam de 0�2—0�4 g/L� Qualquer nível superior pode indicar o envolvimento micróbico e potencial 
deterioração�

www.hannacom.pt 15

Sistem
as de titulação



Testes analíticos para produtores de vinho16

pH



O pH na produção de vinho
O primeiro passo essencial na 
produção de um vinho de alta qualidade é a 
medição do pH do sumo e do mosto� A medição 
de pH ocorre em cada fase do processo, desde a 
pré-fermentação, fermentação, pós-fermentação 
e engarrafamento�

Vários factores e processos dependem 
do pH incluindo a estabilidade microbiana, a 
eficácia do dióxido de enxofre, o desempenho da 
fermentação malolática, estabilidade proteica e 
atributos sensoriais�

A estabilidade microbiana e química de um vinho é 
influenciada pelo pH devido à influencia que possui 
nas várias formas dióxido de enxofre que estarão 
presentes� O dióxido de enxofre é responsável 
pela proteção do vinho contra a oxidação e 
atividade microbiana� A forma molecular do 
dióxido de enxofre é mais eficaz contra micróbios 
e predomina em valores de pH mais baixos� À 
medida que o processo de vinificação progride, 
os níveis de pH podem alterar devido à conversão 
ácida e outra atividade metabólica� Estas 
alterações requerem monitorização frequente 
dos valores de pH e dos níveis dióxido de enxofre 
do vinho que será armazenado ou envelhecido�

A maioria dos vinhos acabados possui um pH 
entre 3�0 e 4�0� Os vinhos brancos tendem a 
possuir valores de pH entre pH 3�0 e 3�3, enquanto 
valores de pH entre 3�3 e 3�5 são mais comuns 
para os tintos� Os vinhos tintos por vezes possuem 
um pH mais alto, em parte devido ao maior tempo 
de contacto do sumo de uva com as cascas das 
uvas� Logo no início da vinificação e por vezes 
em pontos do seu desenvolvimento, poderá ser 
necessário realizar adições ácidas para manter 
uma Gama ótima de pH para o estilo pretendido 
ou condição do vinho� O pH dos vinhos acabados 
também pode afetar a sua cor� Por exemplo, os 
compostos de pigmentos no vinho exprimem 
diferentes colorações, dependendo do pH�

A condutividade no vinho 
(estabilidade tartárica)
O Acido Tartárico e as suas várias formas 
encontram-se de um modo natural nas uvas 
e vinho� A forma principal de ácido tartárico 
presente no vinho é bitartarato de potássio, 
normalmente abreviado como KHT� À medida 
que as uvas se desenvolvem na vinha, o potássio 
do solo move-se para os frutos amadurecidos e 
forma KHT solúvel� A presença de KHT no vinho 
pode causar a sua precipitação ou formação de 
depósitos cristalinos num produto acabado� Os 
cristais de KHT são partículas visíveis que podem 
aparecer no fundo das garrafas de vinho durante 
o armazenamento, exportação ou quando 
refrigeradas antes do consumo� Ainda que natural 
e não prejudicial, pode ser visto como indesejado 
pelo consumidor�

A estabilidade tartárica pode ser determinada 
através da utilização de um medidor de 
condutividade� Quando o KHT cristaliza durante 
a estabilização a frio, existe uma perda de iões 
de potássio à medida que forma um precipitado� 
A perda de iões de potássio na solução resulta 
numa descida da condutividade� Uma descida 
mais acentuada da condutividade durante o teste 
indica vinhos menos estáveis�

O HI 2020W pode utilizar 
a sonda de condutividade 
digital HI 763100 (p� 26)

www.hannacom.pt 17

pH



Medidores de pH sem fios

Aplicação 
Hanna Lab
Disponível para iOS e 
Android

Todos os seus resultados sempre disponíveis.
 — A sua app Hanna pH Lab regista todos os 

seus dados de pH e temperatura�

Selecione só os resultados que lhe interessam.
 — Premindo o botão de registo, seleciona os 

dados de interesse e pode registar para uma 
consulta futura e comparação�

Ordene e partilhe os seus dados.
 — Agrupe os dados por hora ou anotações� 

Envie por e-mail para os guardar ou partilhar�

Ligação com um toque
 — Com o toque de um botão, ligue-se à App 

Hanna Lab através da tecnologia sem fios 
Bluetooth® (alcance de 10 m)�

Realize medições de pH e temperatura com o seu  
smartphone ou tablet.

O medidor de pH Hanna HALO foi concebido para ajudar 
qualquer pessoa a obter leituras de pH e de temperatura de 
alta qualidade, de uma forma rápida e consistente�

Testes analíticos para produtores de vinho18
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HALO HI 10482 
O HALO HI 10482 é um eléctrodo de pH sem fios em vidro, de enchimento, com 
um sensor de temperatura integrado para oferecer medições compensadas 
na temperatura� 

O eléctrodo de pH específico com tecnologia Bluetooth® Smart foi concebido 
para enologia, onde é necessária a monitorização do pH do vinho, mosto e 
sumo de uva� 

Este eléctrodo possui uma referência com junção dupla, o sistema de 
prevenção de obstrução da Hanna (CPS™) e um bolbo sensitivo em vidro� O 
HALO HI 10482 oferece um valor padrão de calibração personalizado de pH 
3�00 para abranger a leitura esperada no vinho�

Tecnologia CPS  
 — A manga em PTFE previne a 

obstrução mantém a estabilidade 
e uma resposta rápida�

SEM FIOS

Especificações HALO HI 10482

Gama de medição 0�00 a 12�00 pH

Tipo de célula de referência dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção junção aberta amovível

Electrólito 3�5M KCl (de enchimento)

Material do corpo vidro

Sensor de Temperatura incorporado

Tipo/Vida da pilha ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Como encomendar O HI 10482 (HALO) é fornecido com solução de 
armazenamento, solução de limpeza, soluções padrão pH 
7�01, soluções padrão pH 3�00, solução de enchimento, 
pilha, certificado de enchimento e manual de instruções�

O HALO HI 10482 inclui tecnologia de prevenção de obstrução 
(CPS)� Para utilizar em conjunto com a App Hanna Lab em 
dispositivos compatíveis ou com o egde®blu�

Apple, o logotipo Apple, iPhone e iPad 
são marcas registadas de Apple Inc�, 
registadas nos EUA� e outros países� 
A App Store é um serviço exclusivo da 
Apple Inc� 
A designação e logotipos Bluetooth® 
são marcas registadas propriedade de 
Bluetooth SIG, Inc� 
Android, Google Play e o logotipo de 
Google Play são marcas registadas de 
Google Inc�
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Aplicação Hanna Lab
Disponível para iOS e Android

Dados em tempo real
 — Indica o pH e a 

temperatura 
atualizados a 
cada segundo

Medições profissionais.
 — O seu dispositivo 

smart é agora 
um medidor de 
pH profissional, 
sempre à mão�

Testes analíticos para produtores de vinho20
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*HALO™ é necessário para a medição�  
** Os limites serão reduzidos às especificações reais da 
sonda / sensor� 

A primeira app que transforma um smartphone ou 
tablet num medidor de pH profissional 
Quando usada com um eléctrodo de pH HALO®, a app Hanna Lab transforma um smartphone ou tablet 
compatível, num medidor de pH profissional� As funções incluem calibração, medição, registo de dados, 
gráficos, BPL e partilha de dados� A medição e registo do pH e da temperatura em intervalos de um 
segundo inicia assim que o eléctrodo é ligado� A medição pode ser indicada isoladamente, com dados 
tabulados ou como um gráfico� Os eixos do gráfico podem ser expandidos usando a tecnologia de zoom 
com toque

Especificações da App Hanna Lab*

Gama** -2�000 a 16�000 pH; 
±800 mV 
-20�0 a 120�0°C (-4�0 a 248�0°F)

Resolução 0�1; 0�01; 0�001 pH; 
1; 0�1 mV; 
0�1°C (0�1°F)

Precisão (@25°C/77°F) ±0�005 pH; 
±0,3 mV 
±0�5°C (±1�0°F)

Pontos de calibração calibração até cinco pontos, com sete soluções padrão disponíveis 
(1�68, 3�00 (apenas HI 10482) ou 4�01, 6�86, 7�01, 9�18, 10�01, 12�45 pH)

Compensação da temperatura** automática desde -5�0 a 100�0 °C — 23�0 a 212�0 °F

Requisitos de compatibilidade/sistema consulte  www�hannacom�pt  para saber os requisitos de compatibilidade/
requisitos

Informação para descarregar

Modos de visualização

Só o essencial
 — A visualização 

básica apresenta a 
informação da medição 
de um modo fácil de 
ler e simplificado�

Gráficos dinâmicos
 — A visualização em 

gráfico apresenta a 
informação da medição 
de um modo linear� Os 
eixos gráfico podem 
ser expandidos usando 
o zoom para uma 
melhor visualização

Toda a informação
 — A visualização em 

tabela apresenta a 
medição, hora e data, 
anotações e estado 
de alarme numa 
tabela atualizada 
em contínuo�
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Medidor de pH/mV/ISE 
com dois canais
O HI 5222 é um avançado medidor de bancada de pH/ISE/mV com dois canais que é completamente 
personalizável, com um amplo mostrador LCD a cores, teclado capacitivo e porta USB para ligação 
com computador� O HI 5222 oferece calibração a 5 pontos, resolução selecionável, registo de dados, 
limites de alarme, boas práticas laboratoriais, compensação automática da temperatura e muito 
mais� Mantém a simplicidade de utilização com teclas dedicadas para operações de rotina e teclas 
virtuais que guiam o utilizador nas opções de configuração�

Interface com o utilizador 
altamente personalizável

 — A interface pode apresentar as medições 
de vários modos: medição básica com 
ou sem informações BPL, gráficos 
em tempo real e dados de registo� 

Toque capacitivo
 — O teclado de toque capacitivo assegura 

que as teclas não ficarão obstruídas 
com resíduos de amostras�

LCD gráfico a cores
 — O mostrador permite a visualização de 

gráficos em tempo real e a utilização 
das teclas virtuais oferece um 
interface de utilização intuitivo�

Dois canais pH/ORP/ISE isolados 
galvanicamente

 — Cada canal de entrada possui um 
conector para sondas BNC, sondas de 
referência e um sensor de temperatura� 
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Escolha de calibração
 — Estão disponíveis as opções de 

reconhecimento de padrões automático, 
semiautomático e entrada manual 
direta de calibração de pH�

Dados BPL
 — Consultar a data de calibração e a 

informação de expiração da calibração�

CAL Check™
 — O CAL Check alerta para potenciais 

problemas durante a calibração 
do eléctrodo de pH�

Medições ISE com escolha de 
unidade de concentração

 — Permite calibração e leituras numa escolha 

de unidades de concentração: ppt, g/L, 
mg/ml, ppm, mg/L, μg/ml, ppb, μg/L, 
mg/ml, M, mol/L, mmol/L, %w/v e numa 
unidade personalizada pelo utilizador�

Medições ISE com métodos incrementais
 — Os métodos de adição conhecida, 

subtração conhecida, adição de 
analito, estão pré-programados�

Registo de dados
 — Disponível o registo automático, 

manual e AutoHold� Registos manuais 
e automáticos de até 100 lotes com 
50,000 registos máximo/lote com até 
100,000 pontos de dados por canal� 

Especificações HI 5222

pH* Gama -2�0 a 20�0 pH; -2�00 a 20�00; -2�000 a 20�000 pH

Resolução 0�1 pH; 0�01 pH; 0�001 pH

Precisão ±0�1 pH; ±0�01 pH; ±0�002 pH ±1 LSD

Calibração automática, calibração até cinco pontos, oito padrões standard disponíveis 
(1�68, 3�00, 4�01, 6�86, 7�01, 9�18, 10�01, 12�45) e cinco padrões 
personalizáveis

mV Gama ±2000 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão ±0�2 mV ±1 LSD

ISE Gama 1 x 10-6 a 9�99 x 1010 de Concentração

Resolução 1; 0�1; 0�01; 0�001 de Concentração

Precisão ±0�5% (iões monovalentes); ±1% (iões bivalentes)

Calibração automática, calibração até cinco pontos, sete soluções padrão fixas 
disponíveis para cada unidade de medição, e 5 padrões personalizáveis

Temperatura* Gama -20�0 a 120°C; -4�0 a 248�0°F; 253�15 a 393�15K

Resolução 0�1°C; 0�1°F; 0�1K

Precisão ±0�2°C; ±0�4°F; ±0�2K

Como encomendar O HI 5222-02 (230V) é fornecido com eléctrodo de pH HI 1131B, sonda de temperatura 
HI 7662-T, saquetas de solução padrão pH 4�01(2), saquetas de solução padrão pH 7�01 (2), 
saquetas de solução de limpeza de eléctrodo HI 700601 (2), solução electrolítica 3�5M KCl 
HI 7082 (30 ml), suporte de eléctrodo HI 76404W, adaptador de 12 VDC, pipeta capilar conta-
gotas, certificado de qualidade e manual de instruções�

O HI 5222 inclui o eléctrodo de pH HI 1131B e também é compatível com eléctrodos de pH 
que utilizam conectores BNC e BNC+PIN e eléctrodos ISE que utilizam conectores BNC�

B
BNC BNC+PIN

B

* Os limites serão reduzidos para os atuais limites do sensor
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Medidor de bancada de pH/mV com 
resolução de 0.001 pH
O HI 5221W é um avançado medidor de bancada de pH/mV com que é completamente personalizável, 
com um amplo mostrador LCD a cores, teclado capacitivo e porta USB para ligação com computador� 
O HI 5221W oferece calibração em cinco pontos, resolução selecionável, registo de dados, limites de 
alarme, boas práticas laboratoriais, compensação automática da temperatura e muito mais� 

Interface altamente personalizável
 — A interface pode apresentar as medições 

de vários modos: medição básica com ou 
sem informações BPL, gráficos em tempo 
real e dados de registo� 

Toque capacitivo
 — O teclado de toque capacitivo assegura 

que as teclas não ficarão obstruídas com 
resíduos de amostras�

LCD gráfico a cores
 — O mostrador permite a visualização de 

gráficos em tempo real e a utilização das 
teclas virtuais oferece um interface de 
utilização intuitivo�

Escolha de calibração
 — Pode optar por reconhecimento de 

padrões automático, semiautomático e 
entrada manual direta de calibração de pH 
de até cinco padrões personalizados�
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Especificações HI 5221W

pH* Gama -2�0 a 20�0 pH; -2�00 a 20�00; -2�000 a 20�000 pH

Resolução 0�1 pH; 0�01 pH; 0�001 pH

Precisão ±0�1 pH; ±0�01 pH; ±0�002 pH ±1 LSD

Calibração automática, calibração até cinco pontos, oito padrões 
disponíveis (1�68, 3�00, 4�01, 6�86, 7�01, 9�18, 10�01, 12�45), e 
cinco padrões personalizáveis

mV Gama ±2000 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão ±0�2 mV ±1 LSD

Temperatura* Gama -20�0 a 120°C; -4�0 a 248�0°F; 253�15 a 393�15K

Resolução 0�1°C; 0�1°F; 0�1K

Precisão ±0�2°C; ±0�4°F; ±0�2K

Como encomendar O HI 5221W-02 (230V) é fornecido com eléctrodo de pH HI 1048B com tecnologia CPS, sonda 
de temperatura HI 7662-T, saquetas de solução padrão pH 4�01(2), saquetas de solução 
padrão pH 7�01 (2), saquetas de solução de limpeza de eléctrodo HI 700601 (2), solução 
electrolítica 3�5M KCl HI 7082 (30 ml), suporte de eléctrodo HI 76404W, adaptador de 12 VDC, 
pipeta capilar conta-gotas, certificado de qualidade e manual de instruções�

O HI 5221W inclui o eléctrodo de pH HI 1048B para vinho com sistema de 
prevenção de obstruções (CPS) e também é compatível com eléctrodos de pH que 
utilizam conectores BNC e BNC+PIN�

B
BNC BNC+PIN

B

Tecnologia CPS  
 — A manga em PTFE 

previne a obstrução e 
mantém a estabilidade e 
uma resposta rápida�

Dados BPL
 — Consultar a data de calibração e a 

informação de expiração da calibração�

CAL Check™
 — O CAL Check alerta para potenciais 

problemas durante a calibração do 
eléctrodo de pH�

Registo de dados
 — Disponível o registo automático, manual e 

AutoHold� Registos manuais e automáticos 
de até 100 lotes com 50,000 registos 
máximo/lote com até 100,000 pontos de 
dados por canal� 

Transferência de dados

Os dados podem ser transferidos para um PC 
com um cabo USB e o com software HI 92000 
(ambos vendidos separadamente).

Eléctrodo de pH HI 1048B
 — O HI  5221W utiliza o eléctrodo de pH 

HI  1048D com corpo em vidro e com o 
sistema de prevenção de obstruções 
exclusivo da Hanna (CPSTM)� Este eléctrodo 
oferece uma resposta rápida e estável e 
resiste à obstrução�  Pode voltar a encher a 
solução electrolítica no eléctrodo� 

* Os limites serão reduzidos para os atuais limites do sensor
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Medidor multiparâmetro edge® para pH
O design inovador do edge é o culminar da visão da Hanna, das capacidades de design, da produção 
integrada e do avançado departamento de I&D� O edge tem pouco mais do que 1 cm de espessura, mas 
muitas características que o tornam muito versátil� Para os que preferem uma utilização simplificada, 
existe um modo básico, com menu e opções simplificadas� Para os que necessitam de funções avançadas, 
existe o modo de funcionamento standard com todas as funções ativadas� O estojo de pH edge HI 2020 
pode ser atualizado a qualquer momento com sondas adicionais para a medição de condutividade ou 
oxigénio dissolvido�

Uma unidade portátil 
em campo

Suporte para montagem 
em parede

Suporte de bancada com 
suporte de eléctrodo

Medidor híbrido, que pode ser utilizado numa configuração 
portátil, de bancada ou montado em parede
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Especificações HI 2020W

pH Gama* -2�00 a 16�00 pH; -2�000 a 16�000 pH†

Resolução 0�01 pH; 0�001 pH†

Precisão (@25°C/77°F) ±0�01 pH; ±0�002 pH†

Calibração automática, até cinco pontos (modo Standard) 1�68, 4�01 
(3�00†), 6�86, 7�01, 9�18, 10�01, 12�45, e dois padrões 
personalizados; até três pontos (modo Básico) 4�01; 6�86; 
7�01; 9�18; 10�01

mV pH Gama ±1000 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0,2 mV

Temperatura Gama* -20�0 a 120�0°C; -4�0 a 248�0°F

Resolução 0�1°C; 0�1°F

Precisão  ±0�5°C; ±0�9°F

Como encomendar O HI 2020W-02 (230V) inclui: Eléctrodo de pH e temperatura HI 10480 com tecnologia 
CPS, saquetas de solução padrão pH 4 (4), saquetas de solução padrão pH 7 (2), saquetas 
de solução padrão pH 10 (2), e saquetas de solução de limpeza (2), suporte de bancada com 
suporte para eléctrodo, suporte para montagem em parede, cabo USB, adaptador de 5 VDC, 
certificados de qualidade e manual de instruções�

Acessórios HI 763100 Sonda de condutividade compatível com o edge

HI 764080 Sonda de oxigénio dissolvido compatível com o edge

* Os limites serão reduzidos às especificações reais da sonda/sensor� 
† Modo Standard apenas

Teclado de toque capacitivo
 — O edge® possui um teclado de toque 

capacitivo que não se obstrui com resíduos 
de amostras�

Bateria recarregável
 — A bateria do edge pode ser carregada através 

da porta micro USB, do suporte de bancada 
ou do suporte para montagem em parede�

Duas portas USB
 — O edge inclui uma porta USB para exportação 

de dados para uma pen USB e uma porta 
micro USB para se ligar a um computador 
para exportação de ficheiros e para 
carregamento de energia, quando o suporte 
do edge® não está disponível�

Registo de dados
 — O edge permite guardar até 1000 registos 

de dados� Os conjuntos de dados incluem 
leituras, dados BPL, data e hora�

BPL
 — Os dados da última calibração efetuada são 

guardados no sensor, incluindo a data, hora 
e padrões utilizados�

CAL Check™
 — A função CAL Check analisa a resposta 

do eléctrodo de pH nos padrões durante 
a calibração para alertar o utilizador para 
potenciais problemas, como um padrão 
contaminado ou um eléctrodo sujo�

Eléctrodos digitais
 — O edge® mede pH, condutividade e oxigénio 

dissolvido através dos seus exclusivos 
eléctrodos digitais� Quando ligados ao 
edge®, através de um conector de 3�5 mm de 
fácil encaixe, fornecem informação sobre o 
tipo de sensor, dados de calibração e número 
de série�

O HI 2020W inclui o eléctrodo de pH HI 10480 
para vinho, com sistema de prevenção 
de obstruções (CPS)� Todos os edge são 
compatíveis com as sondas digitais de pH, 
ORP, EC e oxigénio dissolvido�

d
DIGITAL
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Medidor de pH portátil para mosto de 
vinho e sumo de uva
O HI 99111 é um medidor portátil de temperatura e de pH resistente e com proteção à água, concebido 
especificamente para a medição de sumos, incluindo sumo de uva e mosto de vinho� A calibração 
automática é realizada em um ou dois pontos, com dois conjuntos de padrões� Os padrões de calibração 
incluem um ponto de calibração em pH 3�00 em vez de pH 4�01 para abranger melhor o valor de pH 
esperado� Todas as calibrações e leituras de medição são calibradas automaticamente nas variações de 
temperatura� O mostrador LCD possui dois níveis, indicando ambas as leituras de pH e temperatura, em 
conjunto com indicadores para a estabilidade da leitura, percentagem da pilha e instruções de calibração� 
O HI 99111 utiliza o eléctrodo de pH amplificado HI 1048D com corpo em vidro, que oferece inúmeras 
características que melhoram o teste de pH numa variedade de sumos com um alto conteúdo de sólidos�
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Especificações HI 99111

pH* Gama –2�00 a 16�00 pH

Resolução 0�01 pH

Precisão ±0�02 pH

Temperatura* Gama -5�0 a 105�0°C; 23�0 a 221�0°F

Resolução 0�1°C; 0�1°F

Precisão ±0�5°C (até 60°C), ±1�0°C (exterior); 
±1�0°F (até 140°F); ±2�0°F (exterior)

Como encomendar O HI 99111 é fornecido com o eléctrodo de temperatura e de pH HI 1048D, saquetas de 
solução padrão pH 3�00, saquetas de solução padrão pH 7�01, saquetas de solução padrão 
para depósitos de vinho e saquetas de solução de limpeza para manchas de vinho, pilhas, 
instruções e mala rígida para transporte�

* Os limites serão reduzidos para os atuais limites do sensor

D
DIN

Proteção à água
 — O HI 99111 é um medidor com proteção IP67 

para imersão em água até um metro de 
profundidade, por 30 minutos no máximo�

Calibração automática
 — A calibração em um ou dois pontos é 

automática com dois conjuntos de padrões 
selecionáveis�

Compensação Automática da temperatura 
 — Um sensor de temperatura integrado 

possibilita a compensação automática da 
temperatura nas medições de pH�

Mostrador LCD Multinível
 — O mostrador LCD possui dois níveis, indicando 

ambas as leituras de pH e temperatura, em 
conjunto com indicadores para a estabilidade 
da leitura, percentagem da pilha e instruções 
de calibração�

Tutoriais no ecrã
 — Estão disponíveis no ecrã mensagens de 

ajuda e orientações claras, para guiar os 
utilizadores através dos procedimentos de 
calibração, de uma forma rápida e simples�

Sistema de prevenção de erro por pilha
 — O medidor desliga-se automaticamente se 

não existir energia suficiente para obter uma 
medição precisa�

Indicador da duração da pilha
 — O nível de carga da pilha é indicada quando se 

liga o medidor, alertando o utilizador para a 
energia disponível�

Eléctrodo de pH HI 1048D
 — O medidor de pH portátil HI  99111 utiliza o 

eléctrodo de pH HI  1048D com corpo em 
vidro e com o sistema de prevenção de 
obstruções exclusivo da Hanna (CPSTM)� Este 
eléctrodo oferece uma resposta rápida e 
estável e resiste à obstrução� Pode voltar a 
encher a solução electrolítica no eléctrodo� 

O HI 99111 inclui o eléctrodo de pH HI 1048D para vinho com sistema de 
prevenção de obstruções (CPS)�

Tecnologia CPS  
 — A manga em PTFE 

previne a obstrução e 
mantém a estabilidade e 
uma resposta rápida�
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Medidor para pH com 
eléctrodo substituível
O medidor de bolso de pH HI 98115 oferece características 
avançadas para a medição do pH em soluções nutrientes 
hidropónicas� 

O HI 98115 é muito simples de utilizar, realizando todas as 
funções, desde ligar/desligar e calibração, com uma só tecla� 

O HI 98115 possui um eléctrodo de pH substituível, o HI 1271, 
que pode ser substituído quando necessário, sem ter que 
adquirir um novo medidor�

 — Utilização simples com uma tecla
 — Eléctrodo de pH substituível
 — Indicador de estabilidade
 — 1 000 horas de autonomia

Especificações HI 98115

pH Gama 0�00 a 14�00 pH

Resolução 0�01 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0�2 pH

Calibração automática em um ou dois pontos com três padrões disponíveis 
(pH 4�01, 7�01 e 10�01)

Eléctrodo HI 1271 (incluído)

Como encomendar O HI 98115 é fornecido com HI 1271 eléctrodo de pH, HI 700004 saqueta de solução padrão 
pH 4�01 (2), HI 700007 saqueta de solução padrão pH 7�01 (2), HI 700661 saqueta de solução 
de limpeza para eléctrodo (2), manual de instruções, certificado de qualidade do instrumento, 
estojo de transporte em plástico� 
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Frascos
Valor de pH 
@25°C

Código Embalagem

3�00 HI 5003-012 120 ml

HI 5003-025 250 ml

HI 5003-050 500 ml

HI 5003-100 1 L

4�01 HI 5004-012 120 ml

HI 5004-025 250 ml

HI 5004-050 500 ml

HI 5004-100 1 L

HI 5004-R 500 ml (solução 
codificada por cor)

HI 5004-R08 1 G (3�78 L), solução 
codificada por cor (2)

7�01 HI 5007-012 120 ml

HI 5007-025 250 ml

HI 5007-050 500 ml

HI 5007-100 1 L

HI 5007-G 500 ml, solução 
codificada por cor

HI 5007-G08 1 G (3�78 L), solução 
codificada por cor (2)

Valor de pH 
@25°C

Código Embalagem

10�01 HI 5010-012 120 ml

HI 5010-025 250 ml

HI 5010-050 500 ml

HI 5010-100 1 L

HI 5010-V 500 ml (solução 
codificada por cor)

HI 5010-V08 1 G (3�78 L), solução 
codificada por cor (2)

Valor de pH 
@25°C

Código Embalagem

3�00 HI 50003-02 20 ml (25)

4�01 HI 50004-01 20 ml (10)

4�01 HI 50004-02 20 ml (25)

7�01 HI 50007-01 20 ml (10)

7�01 HI 50007-02 20 ml (25)

10�01 HI 50010-01 20 ml (10)

10�01 HI 50010-02 20 ml (25)

Calibração em dois pontos
 — Para obter medições de pH precisas e 

válidas, o medidor de pH e o eléctrodo 
de pH devem ser calibrados no 
mínimo em dois pontos diferentes�

Saquetas mono uso

Soluções de pH
(±0�01 pH)
Estas soluções são dedicadas a aplicações 
que requerem uma monitorização de pH 
extremamente precisas e são fornecidas 
com um certificado de análise preparado em 
comparação contra padrões NIST�
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Limpe os sensores semanalmente
 — Limpe a parte sensitiva do 

seu eléctrodo semanalmente 
para prevenir entupimentos e 
manter a precisão� Mergulhe o 
eléctrodo na correta solução de 
limpeza, durante pelo menos 
15 a 20 minutos, reidrate em 
solução de armazenamento 
e calibre antes de utilizar�

Soluções para limpeza de eléctrodos 
para uso específico
Em muitas aplicações, os eléctrodos ficam contaminados através do uso e fornecem resultados pouco 
precisos� Uma vez que estes contaminantes não podem ser removidos durante o enxaguamento 
normal, são necessárias soluções de limpeza específicas� 

Esta série de soluções delimpeza assegura a máxima eficiência e precisão dos seus sensores, quando 
utilizados para a aplicação designada� A limpeza do eléctrodo é uma rotina rápida e eficiente que 
deve realizada numa base regular como medida preventiva à utilização de um eléctrodo sujo e para 
assegurar que a junção não se obstrui�

Frascos
Código Descrição Tamanho

HI 70635L Solução para depósitos 
de vinho

500 ml

HI 70636L Solução para manchas de 
vinho

500 ml

Saquetas
Código Descrição Tamanho

HI 700635P Solução para depósitos 
de vinho

20 ml (25)

HI 700636P Solução para manchas 
de vinho

20 ml (25)
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Armazenamento de eléctrodos
Código Descrição

HI 70300L Solução de armazenamento para 
eléctrodos, de 500 ml

HI 70300M Solução de armazenamento para 
eléctrodos, de 230 ml

Enchimento de eléctrodos
Código Descrição

HI 7082 Solução electrolítica, 3�5M KCI, frasco de 
30 ml (4)

HI 7082M Solução electrolítica, 3�5M KCl, 230 ml

HI 7082L Solução electrolítica, 3�5M KCl, 460 ml

Acessórios
Código Descrição

HI 740157P Pipeta para enchimento de eléctrodo( 20)

Armazenamento 
e enchimento de 
eléctrodos

Mantenha o 
bolbo 
e a junção 
hidratados
Para minimizar a 
obstrução da junção e assegurar um tempo de 
resposta rápido, mantenha sempre o bolbo de 
vidro e a junção do seu eléctrodo de pH Armazene 
o eléctrodo com algumas gotas de solução de 
armazenamento HI 70300 na tampa de proteção�

Encha os 
níveis de 
electrólito
O nível de electrólito 
em eléctrodos de 
enchimento deve ser 
verificado antes de realizar qualquer medição� 
Se o nível se encontra baixo, volte a encher com 
a correta  solução electrolítica, assegurando 
o adequado desempenho do eléctrodo� Esta 
manutenção simples ajuda a garantir uma 
adequada pressão e promove a eficiência dos seus 
eléctrodos de enchimento�

Limpe 
os sensores
Limpe a parte 
sensitiva do 
seu eléctrodo 
semanalmente 
para prevenir entupimentos e manter a 
precisão� Mergulhe o eléctrodo na correta 
solução de limpeza, durante pelo menos 
15 a 20 minutos, reidrate em solução de 
armazenamento e calibre antes de utilizar�
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Medição de oxigénio 
dissolvido no vinho
O oxigénio pode ser introduzido em várias fases 
do processo de vinificação, como na fermentação, 
onde pode ser desejável, ou na trasfega e nas 
filtrações, onde uma rápida absorção de oxigénio 
pode ser prejudicial para um envelhecimento ou 
para um produto acabado� Independentemente 
do processo ou embalagem, é extremamente 
importante que os níveis de oxigénio dissolvido de 
um produto acabado sejam o mais baixo possíveis 
no momento do engarrafamento, tipicamente 
abaixo de 0�5 ppm�
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Medidor portátil para 
oxigénio dissolvido e 
CBO
O HI 98193 é um medidor de oxigénio dissolvido robusto 
e portátil (OD), concebido para aplicações exigentes� Este 
medidor profissional possui proteção à água IP67 e mede 
OD, pressão barométrica, CBO e temperatura� O HI 98193 
é fornecido completo com todos os acessórios necessários 
para realizar uma medição de OD, embalado numa mala 
resistente�

Mostrador LCD gráfico retroiluminado 
 — O HI 98193 possui um mostrador LCD 

gráfico retroiluminado com ajuda no 
ecrã� O mostrador gráfico permite a 
utilização das teclas virtuais para oferecer 
um interface de utilização intuitivo�

Proteção à água 
 — O medidor possui um corpo com proteção 

à água, segundo a norma IP67, e pode 
suportar imersão na água até 1 metro 
num período máximo de 30 minutos� 
A sonda possui proteção IP68 para 
uma imersão contínua na água�

Registo de dados
 — A função de registo a pedido do HI 98193 

possibilita guardar até 400 leituras� 
Posteriormente, os dados podem ser 

 —
 —
 —
 —
 —
 —
 — transferidos para um PC através do cabo 

USB HI 920015 e do software HI 92000�

Sonda Quick connect
 — O conector DIN de encaixe rápido torna a 

ligação e remoção da sonda simples e fácil�

Medição
 — O medidor portátil HI 98193 para oxigénio 

dissolvido possui gamas alargadas até 50 
ppm e 600% de saturação� Quando se 
realizam medições de oxigénio dissolvido, 
as compensações para salinidade, 
temperatura e pressão são essenciais para 
melhorar a precisão e exatidão das leituras�

AutoHold
 — Pressionando AutoHold durante a 

medição, fixará automaticamente a 
primeira leitura estável no ecrã� 
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O HI 98193 inclui a sonda de oxigénio polarográfica HI 764073 e manga de proteção com um conector 
DIN de encaixe rápido, tornando a ligação e remoção da sonda simples e fácil�

Q
QUICK DIN

Resultados CBO
 — A CBO é calculada em mg por litro a partir 

da diferença entre a leitura inicial e a 
leitura final de oxigénio dissolvido 

Parâmetros e registos CBO
 — Todos os parâmetros necessários para teste 

de CBO podem ser definidos e indicados 
ao mesmo tempo� Uma lista de todos os 
dados CBO guardados pode ser facilmente 
consultada e visualizada no ecrã�

Resultados OUR
 — Medidos em mg de oxigénio 

consumido por  L por hora�

Resultados SOUR
 — Medidos em mg de oxigénio consumido por 

g de sólidos voláteis suspensos por hora�

Barómetro incorporado 
 — Com o barómetro interno, o HI 98193 é 

capaz de compensar pelas alterações 
na pressão barométrica, de modo a 
que não haja necessidade de tabelas, 
informação externa da altitude 
ou da pressão barométrica�

BPL
 — As abrangentes funções BPL estão 

diretamente acessíveis pressionando a 
tecla GLP� Os dados de calibração, incluindo 
a data, hora e valores de calibração, são 
guardados para consulta posterior�

Especificações HI 98193

OD Gama 0�00 a 50�00 mg/L (ppm); 0�0 a 600�0% de Saturação

Resolução 0�01 mg/L (ppm); 0�1% de Saturação

Precisão (@25°C/77°F) ±1�5% da leitura ±1 dígito

Calibração automática um ou dois pontos a 100 % (8�26 mg/L) e  0 % (0 
mg/L);manual a um ponto usando um valor introduzido pelo 
utilizador na % de Saturação ou mg/L

Pressão Atmosférica Gama 450 a 850 mmHg

Resolução 1 mmHg

Precisão (@25°C/77°F) ±3 mmHg entre ±15% do ponto de calibração

Calibração um ponto qualquer na gama de valores de pressão

Temperatura Gama -20�0 a 120�0°C; -4�0 a 248�0°F

Resolução 0�1°C; 0�1°F

Precisão (@25°C/77°F) ±0�2°C; ±0�4°F (excluindo erro de sonda)

Calibração um ou dois pontos em qualquer valor de temperatura da gama

Como encomendar O HI 98193 é fornecido com a sonda polarográfica de OD com manga de proteção HI 764073, 
solução bicomponente de zero oxigénio HI 7040 (230 ml + 30 ml), solução electrolítica 
HI 7041S (30 ml), membranas PTFE (2), tampa de proteção OD, O-rings (2), copo plástico de 
100 ml (2), software para PC HI 92000, cabo micro USB HI 920015, pilhas de 1�5V AA (4), 
certificado de qualidade e manual de instruções, numa mala rígida de transporte�
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Dióxido de enxofre (SO₂) na 
produção de vinho
No processo de vinificação, os produtores de vinho 
adicionam dióxido de enxofre (SO₂) para inibir o 
crescimento de bactérias e leveduras selvagens 
no vinho, apesar disto apenas ser considerado 
se não for desejada a fermentação malolática� 
Posteriormente, após a fermentação, é adicionado 
SO₂ ao vinho como um antioxidante, devido 
às suas propriedades antimicrobianas� Como 
antioxidante, o SO₂ ajuda a preservar a cor, sabor 
e estabilidade do vinho� Como antimicrobiano, o 
SO₂ interfere com os caminhos metabólicos das 
leveduras e bactérias�

Quando é adicionado SO₂ ao vinho, uma fracção 
combina-se imediatamente, enquanto o restante 
SO₂ não se combina� A fracção que não se combina 
também se designa por SO₂ livre e é responsável 
pela proteção do vinho� O conjunto de SO₂ 
combinado e livre é designado como SO₂ total�

O SO₂ existe sob duas formas� A primeira, 
bissulfito (HSO₃ˉ), é a forma predominante, mas 
é relativamente ineficaz� A segunda forma, SO₂, 
molecular é a forma menor e é responsável pela 
proteção do vinho� A quantidade de SO₂ molecular 
disponível no vinho depende da quantidade de 
SO₂ livre presente e do pH� Por norma, 0�8 ppm 
de SO₂ molecular oferece proteção contra o 
crescimento de bactérias e oxidação�
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Mini titulador para dióxido de enxofre
O HI  84500 pode ser utilizado para testar o SO₂ livre e total em todos os vinhos, incluindo os tintos, 
que são difíceis de analisar através dos métodos tradicionais, devido à incapacidade de ver distintas 
alterações de cor que ocorrem no ponto final da titulação� O HI 84500 oferece um modo fiável, preciso 
e rápido para analisar o dióxido de enxofre livre e total� Este mini titulador dispensa o titulante, detecta o 
ponto final e realiza todos os cálculos necessários automaticamente, numa fracção do tempo que seria 
necessário numa titulação manual� Como referido no artigo de Richard Carey, Triage for Basic Wine/Grape 
Lab , o mini titulador da Hanna reduz o tempo de uma análise individual em 75%�”

Modo gráfico
 — Este mini titulador apresenta os dados 

detalhados durante a titulação, incluindo 
um gráfico em tempo real com a curva de 
titulação�

Registo a pedido
 — O HI 84500 permite o registo de dados de até 

400 amostras: 200 resultados de titulação e 
200 leituras de ORP/mV� Os dados registados 
podem ser guardados e exportados para 
uma pen USB ou um computador através da 
ligação USB�
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Especificações HI84500 

Titulador Gama Gama Baixa: 1�0 a 40�0 ppm de SO₂ 
Gama alta: 30 a 400 ppm de SO₂

Resolução Gama Baixa: 0�1 ppm 
Gama alta: 1 ppm

Precisão (@25°C/77°F) Gama Baixa: ±0�5 ppm ou 3% da leitura, o que for maior 
Gama alta: ±1 ppm ou ±3% da leitura, o que for maior

Volume da amostra 50 ml

Método Método Ripper

Princípio Titulação de ponto de equivalência redox

Velocidade da Bomba 10 ml/min

Medidor de ORP Gama -2000�0 a 2000�0 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±1 mV

Como encomendar O HI 84500-02 (230V) é fornecido com o eléctrodo de ORP HI 3148B, soluções de enchimento 
de eléctrodo HI 7082 (30 ml), conjunto de reagentes para determinação de SO₂ HI 84500-70 
(que inclui: 1 frasco de titulante gama baixa HI 84500-50 (230 ml), 1 frasco de titulante gama 
alta HI 84500-51 (230ml), 1 frasco de padrão de calibração de bomba HI 84500-55 (120 ml), 
1 frasco de reagente ácido HI 84500-60 (230 ml), 1 frasco de reagente alcalino HI 84500-61 
(120 ml) e saquetas de estabilizador HI 84500-62 (100 saquetas)), copos de 100 ml (2), copos 
de 20 ml (2), tesoura, válvula de bomba de dosagem, seringa de 5 ml, pipeta plástica de 1 ml, 
conjunto de tubagem (tubo de aspiração com tampa e tubo de dispensação com ponteira), barra 
de agitação, saquetas de solução de limpeza para depósito de vinho (2), saquetas de solução de 
limpeza para manchas de vinho (2), adaptador de 12 VDC e manual de instruções�

Reagentes HI 84500-50 Solução titulante para gama baixa, 230 ml

HI 84500-51 Solução titulante para gama alta, 230 ml

HI 84500-55 Padrão de calibração para bomba, 120 ml

HI 84500-60 Reagente ácido, 230 ml

HI 84500-61 Reagente alcalino (SO₂ Total), 120 ml

HI 84500-62 Saquetas de estabilizador em pó (100)

O HI 84500 inclui o eléctrodo de ORP em vidro HI 3148B com 
tecnologia CPS™ e um conector BNC�

B
BNC

Eléctrodo de ORP com CPS™
 — O HI 84500 é fornecido com o eléctrodo de ORP HI 3148B com tecnologia CPS para prevenir 

a obstrução da junção de referência� Os eléctrodos convencionais podem ficar obstruídos 
rapidamente em amostras como as de vinho, que possuem um alto conteúdo de sólidos 
suspensos� O eléctrodo de ORP HI 3148B integra uma junção com uma manga em vidro 
esmerilado/PTFE que controla um fluxo estável de solução electrolítica, mantendo a junção 
aberta� As propriedades hidrofóbicas do PTFE repelem a humidade e revestimentos�
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Acidez titulável na  
produção de vinho
A quantidade de ácido presente num vinho pode 
afetar diretamente a sua cor e sabor e pode servir 
para equilibrar a doçura ou os componentes 
mais adstringentes do vinho� Este equilíbrio  
é um desafio, uma vez que muito ácido pode 
tornar um vinho acídulo ou amargo, enquanto 
que pouco pode tornar um vinho plano ou mole� 
No vinho, uma acidez correta é importante para 
tornar o vinho estável, agradável e fresco� O nível 
de acidez adequado num vinho acabado pode 
variar de acordo com o estilo de vinho pretendido� 
Os vinhos mais doces normalmente requerem 
níveis mais altos de acidez para manter o correto 
equilíbrio com os seus componentes mais doces�

Perceber a relação entre o pH e a acidez é 
importante através de todo o processo de 
produção de vinho para assegurar um produto 
estável e de qualidade� Esta relação é complexa, 
uma vez que o pH é a medição da atividade de 
iões de hidrogénio e a acidez é a concentração 
ou capacidade de padronização de um ácido 
específico� Por exemplo, adicionar mais ácido a um 
vinho pode não afetar consideravelmente o pH 
devido à presença de compostos como os fenóis 
e outros ácidos que agem como padronizantes� 
Se é necessário um ajuste de pH, é normalmente 
preferida a adição de ácido tartárico porque é 
relativamente estável e é um ácido mais forte 
que o málico ou cítrico, produzindo um maior 
ajuste de pH por quantidade utilizada� A complexa 
correlação entre o pH e acidez titulável faz com 
que seja crucial avaliar ambos os parâmetros 
antes e depois de realizar ajustes�
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Mini titulador para acidez titulável
O HI  84502 é um mini titulador automático simples de utilizar, rápido e económico, desenvolvido 
para testar a acidez total em vinhos Baseando-se num método de titulação ácido base, este mini 
titulador utiliza um método de análise pré-programado optimizado com um poderoso algoritmo que 
determina a conclusão da reação de titulação através da utilização de um eléctrodo de pH específico 
para vinhos�

Modo gráfico
 — Apresenta os dados detalhados durante a 

titulação, incluindo um gráfico em tempo 
real com a curva de titulação�

Registo a pedido
 — Registo de dados de até 400 amostras: 

200 resultados de titulação e 200 leituras 
de pH/mV� Os dados registados podem ser 
guardados e exportados para uma pen USB 
ou um computador através da ligação USB�
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O HI 84502 inclui o eléctrodo de pH em vidro HI 1048B com 
tecnologia CPS™ e um conector BNC�

B
BNC

Especificações HI84502 

Titulador Gama Gama baixa: 0�1 a 5�0 g/L (ppt) de ácido tartárico 
Gama alta: 4�0 a 25�0 g/L (ppt) de ácido tartárico

Resolução 0�1 g/L (ppt)

Precisão (@25°C/77°F) ±0�1 g/L ou 3 % da leitura °C, o que for maior

Método titulação ácido base

Volume da amostra Gama Baixa: 10 ml; Gama alta: 2 ml

Princípio titulação de ponto final: 7�00 pH ou 8�20 pH

Velocidade da Bomba 10 ml/min

pH Gama -2�0 a 16�0 pH; -2�00 a 16�00 pH

Resolução 0�1 pH / 0�01 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0�01 pH

Calibração calibração em um, dois três ou quatro pontos (4�01, 7�01, 
8�20, 10�01)

Medidor de mV Gama -2000�0 a 2000�0 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±1,0 mV

Temperatura Gama -20�0 a 120�0°C; -4�0 a 248�0°F; 253�2 a 393�2 K

Resolução 0�1°C; 0�1°F; 0�1 K

Precisão (@25°C/77°F) ±0�4°C; ±0�8°F; ±0�4 K

Como encomendar O HI 84502-02 (230V) é fornecido com o eléctrodo de pH HI 1048B, sonda de temperatura 
HI 7662-T, solução de enchimento de eléctrodo HI 7082 (30 ml), conjunto de reagentes 
HI 84502-70 (que inclui: 1 frasco de solução de titulação HI 84502-50 (230 ml) e de padrão 
de calibração de bomba HI 84502-55 (120 ml) (1 frasco)), (2) copos de 100 ml, válvula de 
bomba de dosagem, pipeta automática de 2000 µL com ponteira (2), seringa de 5 ml, pipeta 
plástica de 1 ml, conjunto de tubagem (tubo de aspiração com tampa para frasco de titulante 
e tubo de dispensação com ponteira), barra de agitação, saquetas de solução de limpeza para 
depósitos de vinho, saquetas de solução de limpeza para manchas de vinho (2), adaptador de 
12 VDC e manual de instruções�

Reagentes HI 84502-50 Solução titulante, 230 ml

HI 84502-55 Padrão de calibração para bomba, 120 ml

Eléctrodo de pH com CPS™
 — O HI 84502 é fornecido com o eléctrodo com corpo em vidro HI 1048B com tecnologia CPS 

para prevenir a obstrução da junção de referência� Os eléctrodos convencionais podem ficar 
obstruídos rapidamente em amostras biológicas, que possuem um alto conteúdo de sólidos, 
como as do mosto� O eléctrodo de pH HI 1048B integra uma junção com uma manga em 
PTFE que controla um fluxo estável e previsível de solução electrolítica, mantendo a junção 
aberta� As propriedades hidrofóbicas do PTFE repelem a humidade e revestimentos�
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Refratómetros para  
sólidos totais solúveis
Durante a época de crescimento das uvas, 
os produtores de vinho e gestores de vinhas 
monitorizam a composição das uvas como um 
indicador de um estilo potencial e do momento 
da vindima� Juntamente com a acidez, pH e uma 
conjugação de outros parâmetros, o conteúdo 
de açúcar é um desses componentes essenciais� 
Dependendo do estilo, a quantidade de açúcar 
presente determina quando se pode vindimar�

As amostras dos cachos ou das uvas são 
selecionadas estrategicamente a partir da vinha 
e cuidadosamente esmagados e clarificados 
em sumo� O açúcar ou o conteúdo de sólidos 
totais solúveis pode, então, ser analisado por 
um refratómetro� O açúcar é responsável por 90 
a 94% dos sólidos totais presentes� Por norma, 
na vinicultura, as unidades de sólidos totais 
solúveis são em °Brix, onde 1 °Brix equivale a 1 
grama de açúcar por 100 g de solução� Também 
são utilizadas outras unidades, como °Baume ou 
gravidade específica�
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Refratómetros digitais para análise 
do vinho, mosto e sumo
Cinco instrumentos para a análise do vinho
A Hanna possui vários refratómetros digitais para satisfazer os diversos requisitos da indústria do 
vinho� Os refratómetros digitais HI 96811, HI 96812, HI 96813, HI 96814 e HI 96816 são equipamentos 
robustos, compactos e com proteção à água para medições quer em laboratório, quer em campo�

Índice Refractivo
Estes instrumentos ópticos empregam a medição do índice refractivo para determinar os parâmetros 
pertinentes para a vinicultura�

O índice refractivo da medição atual é simples e rápido e oferece um método padrão standard para a 
análise do conteúdo de açúcar� As amostras são medidas após uma calibração do utilizador com água 
desionizada ou destilada� Em segundos, estes instrumentos medem o índice refractivo do mosto do 
vinho� Estes refratómetros digitais eliminam a incerteza associada a refratómetros mecânicos e são 
ideais para medições rápidas e fiáveis�
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Especificações HI 96811 HI 96812 HI 96813 HI 96814 HI 96816

Conteúdo de 
açúcar

Gama 0 a 50% 
Brix

0 a 28° Baumé 0 a 50% Brix; 
0 a 25% V/V 
Álcool potencial

0 a 50% Brix; 
0 a 
230°Oechsle; 
0 a 42°KMW

4�9 a 56�8% V/V 
Álcool potencial; 
(10 a 75 % Brix)*

Resolução 0�1% Brix 0�1°Baumé 0,1% Brix; 
0,1% V/V 
Álcool potencial

0,1% Brix; 
1°Oechsle 
0,1°KMW

0,1 %V/V  
Álcool potencial

Precisão 
(@25°C/77°F)

±0�2% Brix ±0,1°Baumé ± 0,2% Brix; 
± 0,2% V/V 
Álcool potencial

± 0,2% Brix; 
1°Oechsle 
± 0,2°KMW

± 0,2 %V/V  
Álcool potencial

Temperatura Gama 0 a 80°C (32 a 176°F)

Resolução ±0�1°C (0�1°F)

Precisão 
(@25°C/77°F)

±0�3°C (±0�5°F)

Como 
encomendar

O HI 96811, HI 96812, HI 96813, HI 96814 e o HI 96816 são fornecidos com pilha de e manual de 
instruções�

Padrão HI 4020-11 Padrão Brix 50%, 10 ml

Solução HI 93703-50 Solução de limpeza de cuvete, 230 ml

Calibração a um ponto
 — Calibre com água destilada ou desionizada�

Amostras de pequenas dimensões
 — A amostra pode ser tão pequena quanto 2 

gotas métricas (100 μL)�

Compensação Automática da Temperatura
 — As amostras são automaticamente 

compensadas pelas variações de 
temperatura�

Resultados rápidos e precisos
 — As leituras são apresentadas em 

aproximadamente 1�5 segundos�

Mostrador de dois níveis
 — O mostrador LCD com dois níveis apresenta 

as leituras de % Brix e de temperatura em 
simultâneo�

Célula de amostragem em aço inoxidável
 — Uma célula estanque em aço inoxidável com 

um prisma de alta qualidade, produzido 
em vidro sílex� Fácil de limpar e resistente à 
corrosão�

Indicador de carga de energia
 — Indicador de percentagem de carga de 

energia e indicador de baixa energia�

Desligar automático
 — Para prolongar a vida da pilha, o medidor 

desliga-se automaticamente após três 
minutos de inatividade�

Proteção à água IP 65
 — Corpo em plástico ABS resistente à água, 

desenhado para ser utilizado quer em 
laboratório, quer em campo�
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Medição de açúcares 
redutores no vinho
Durante a fermentação alcoólica, as leveduras 
consomem açúcares que se encontram no sumo 
de uva e convertem-nos em álcool etílico e dióxido 
de carbono� No caso de alguns estilos de vinhos, 
como os vinhos meio doces ou generosos, é 
permitido que permaneça algum vinho após a 
fermentação� Este açúcar residual poder ser útil 
para oferecer um carácter mais doce à mistura 
final ou desempenhar um papel na estabilidade 
microbiana�

Os açúcares primários fermentáveis que se 
encontram das uvas são a glucose e frutose� Estes 
dois simples açúcares também são conhecido 
como açúcares redutores porque contém grupos 
funcionais capazes de ser oxidados sob certas 
condições� Um produtor de vinhos interessado em 
confirmar o conteúdo de açúcar residual de um 
produto após a fermentação ou um de produto de 
vinho acabado, pode utilizar a titulação redox para 
facilitar a oxidação e análise destes açúcares�

Para esta titulação, uma solução álcali de 
complexo de cobre, conhecido como reagente 
Fehling, é combinada com uma amostra de vinho� 
Catalisando a reação com calor, os açúcares 
redutores presentes reduzem o cobre de Cu(II) 
para Cu(I)� O iodeto de potássio é adicionado para 
reduzir qualquer excesso de Cu(II), resultando 
em iodo� O iodo, presente numa quantidade igual 
à do Cu(II) residual, é, em seguida, titulado com 
tiossulfato de sódio para determinar a quantidade 
original de açúcar residual presente na amostra de 
vinho� Os resultados são apresentados como g/L 
de açúcares redutores�
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Fotómetro para a determinação de  
açúcares redutores
O fotómetro HI 83746 determina os açúcares redutores no vinho� Os fotómetros da Hanna possuem um 
sistema óptico avançado� A combinação de uma lâmpada de tungsténio especial, um filtro de banda de 
estreita interferência e um fotodetetor de silício asseguram leituras fotométricas sempre precisas� O 
nosso exclusivo sistema de bloqueio positivo, assegura que a cuvete se encontra no na mesma posição 
cada vez que é colocada na célula de medição para manter um comprimento de caminho consistente�

Temporizador incorporado
 — Indicação do tempo que falta até ser 

apresentada a medição� Assegura que todas 
as leituras são realizadas nos intervalos de 
reação apropriados�

Mensagens de erro
 — As mensagens no mostrador alertam para 

possíveis problemas de medição�

Tecla Zero
 — Com o simples premir da tecla Zero, o 

medidor calcula a cor e imperfeições na 
amostra antes da adição de reagente�

BPL
 — Consulta da data da última calibração�
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Especificações HI83746

Gama 0�00 a 50�00 g/L (ppt)

Resolução 0,25 g/L

Precisão (@25°C/77°F) ±0�50 g/L ±5% da leitura

Precisão ± 0,015@ 0,350 g/L

Método Fehling

Como encomendar O HI 83746-02 (230V) é fornecido com cuvetes em vidro com tampa (4), reagentes para 
cerca de 20 testes (HI 83746-20), carvão HI 93703-59, pipeta automática de 200 µL com 
duas ponteiras plásticas, pipeta automática de 1000 µL com duas ponteiras plásticas (2), 
instruções para a pipeta automática, colher, funil, filtro em papel (25), pano para limpeza de 
cuvete, adaptador de 12 VDC, pilhas, certificado de qualidade do instrumento, manual de 
instruções e mala rígida para transporte�

Reagentes 
opcionais

HI 83746-20 Conjunto de reagentes para açúcares redutores (20 testes)

HI 93703-59 Carvão para a descloração de vinho tinto (cerca de 100 testes)

HI 839800 Reator para cuvetes de CQO (necessário)

! O HI 83746 requer o 
reator HI 839800

Reator para  
cuvetes de CQO
capacidade para 25 cuvetes

Definições de temperatura predefinidas

Alertas de temperatura

Temporizador incorporado 

Luzes de indicação de estado

Prevenção de sobreaquecimento

Célula de temperatura de referência

Especificações HI 839800

Temperatura de 
reação

105°C ou 150°C (221°F ou 302°F)

Estabilidade de 
temperatura

±0�5°C (±0�9°F)

Gama de 
temperatura

-10°C a 160°C (14°F a 320°F)

Precisão ±2°C (±3�6°F)

Capacidade 25 cuvetes (dia 16 x 100 mm), uma 
célula para termómetro referência 
em aço inoxidável

Tempo de 
aquecimento

10-15 minutos, dependendo da 
Temperatura selecionada

Modo de 
funcionamento

Modo temporizado (0 a 180 
minutos) ou modo infinito

Bloco Alumínio

Como encomendar O HI 839800-02 (230V) é 
fornecido com cabo de energia e 
manual de instruções�
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Medição de turvação 
- clarificação e estabilidade 
proteica no vinho
Em várias fases durante a maturação, o vinho é 
tratado com agentes clarificantes, uma vez que 
o vinho não refinado é bastante turvo e opaco� A 
turvação deve-se a sólidos suspensos produzidos 
durante a fermentação� Esta turvação é o que os 
produtores de vinho designam como turvação 
proteica ou névoa� As proteínas tipo taumatina 
e quitinase são as principais proteínas da uva 
responsáveis pela formação de um aspecto turvo� 
Estas proteínas positivamente carregadas 
degeneram e agregam-se, tornando-se em 
névoas floculantes e um aspecto turvo�

A argila de bentonita é normalmente utilizada 
como um agente clarificante no vinho� A colagem 
ou clarificação é o processo de remoção de 
substâncias que contribuem para a turvação, 
aglutinando-as através da adsorção� A bentonita 
possui carga negativa e é incorporada no vinho 
como coloide (pó fino misturado com água)� A argila 
com carga negativa aglutina-se com as moléculas 
de proteínas com carga positiva� Após tratar o 
vinho, as partículas sedimentam, transformando 
a bebida para a cor e limpidez desejada� Este 
processo também torna o vinho mais estável, 
significando que o sabor, aroma e aspecto do 
vinho não se alterarão consideravelmente quando 
armazenado�

É comum realizar-se um teste de estabilidade 
proteica para além dos ensaios de clarificação, 
para perceber se é necessária a colagem e qual 
a quantidade de bentonita que seria apropriado 
adicionar� É importante saber exatamente a 
quantidade de bentonita a adicionar, uma vez que 
uma adição excessiva pode alterar as qualidades 
organolépticas do vinho�
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Medidor portátil de turvação e   
verificação de bentonita
O HI 83749 é um medidor de turvação portátil, para a monitorização da estabilidade proteica e bentonita 
no vinho� O instrumento é fornecido com: reagente bentocheck e padrões de turvação primários AMCO-
AEPA-1� O reagente bentocheck é utilizado para determinar a quantidade de bentonita necessária para 
aumentar a estabilidade proteica e os padrões primários de turvação AMCO-AEPA-1 são utilizados para a 
calibração e verificação de desempenho do medidor�
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Padrões de turvação primários AMCO AEPA-1
 — Estes padrões não tóxicos são constituídos 

por esferas de copolímero de divinilbenzeno 
e estireno uniformes no tamanho e 
densidade� Os padrões são reutilizáveis 
e estáveis, com uma vida longa�

Calibração
 — Pode ser realizada uma calibração 

de turvação em dois, três ou quatro 
pontos utilizando os padrões fornecidos 
(<0�1, 15, 100, e 500 NTU)� 

Dados BPL
 — O HI 83749 dispõe de funções avançadas 

de boas práticas laboratoriais que 
permitem o rastreio das condições 
de calibração� Os dados incluem 
pontos de calibração, data e hora�

Registo de dados
 — Podem ser armazenadas até 200 

medições na memória interna, que podem 
ser consultadas a qualquer hora�

Mostrador retroiluminado
 — Um ecrã LCD retroiluminado oferece 

uma interface amigável e de fácil 
leitura� Os códigos apresentados 
guiam o utilizador passo a passo com 
as operações de rotina e calibração�

Especificações HI 83749

Gama 0�00 a 1200 NTU

Seleção de Gama automática

Resolução 0�01 (0�00 a 9�99 NTU); 0�1 (10�0 a 99�9 NTU); 1 (100 a 1200 NTU)

Precisão (@25°C/77°F) ±2% da leitura mais 0�05 NTU

Reprodutibilidade ±1% da leitura de 0�02 NTU, o que for maior�

Método Método rácio nefelométrico

Calibração em dois, três ou quatro pontos

Como encomendar O HI 83749-02 (230V) é fornecido com cuvetes em vidro com tampa (4), cuvetes de calibração 
(4), reagente bentocheck, óleo de silicone (HI 98703-58), pipeta automática de 1000 µL com 
duas ponteiras plásticas (2), instruções para a pipeta automática, cuvetes de 25 ml com tampa 
(4), seringa de 1 ml com duas ponteiras, funil, filtro em papel (25), pano para limpeza de cuvete, 
adaptador de 12 VDC, pilhas, manual de instruções e mala rígida para transporte�

Reagentes e Padrões HI 83749-11 Conjunto de calibração para turvação 
HI 83749-20 Solução Bentocheck

Fast Tracker™
 — A função Fast Tracker™ permite registar a 

hora e localização de uma medição específica 
ou de uma série de medições utilizando tags 
iButton™ em tanques específicos para uma 
leitura rápida e fácil� Cada tag iButton® contém, 
dentro do seu corpo de aço inoxidável, um chip 
com um código de identificação único�
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Azoto assimilável pelas 
leveduras na produção de 
vinho
O azoto assimilável pelas leveduras (YAN), 
também conhecido como número de formol, é 
uma medição de azoto no vinho� Os compostos 
de azoto, como a amónia, são essenciais 
para o processo de produção de vinho� Para 
um metabolismo saudável das leveduras e 
uma fermentação eficiente, deve existir uma 
concentração suficiente de azoto� Os baixos 
níveis de azoto podem resultar em fermentações 
lentas ou incompletas� Quando a disponibilidade 
azoto no mosto de vinho encontra-se demasiado 
baixa, as leveduras podem ser submetidas a 
uma fermentação indesejável, menos eficiente, 
provavelmente produzindo sulfito de hidrogénio, 
um composto conhecido pelo seu odor a "ovos 
podres"�

Os níveis típicos de azoto na uva devem estar entre 
140-500 mg/L� O azoto pode ser suplementado 
com a utilização de fosfato diamónico (DAP), uma 
prática enológica autorizada pelo Regulamento 
(CE) n�º 606/2009 da Comissão Europeia, de 10 
de Julho de 2009, dentro dos limites de utilização�
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Mini titulador para medição de número 
de formol em vinhos e sumos de fruta
O HI 84533 é um mini titulador automático simples de utilizar, rápido e económico, desenvolvido para testar 
o número de formol em vinhos e sumos de uva� Baseando-se num método de titulação ácido base, este 
mini titulador utiliza um método de análise pré-programado optimizado com um poderoso algoritmo que 
determina a conclusão da reação de titulação através da utilização de um eléctrodo de pH com corpo em 
vidro�

Modo gráfico
 — Apresenta os dados detalhados durante 

a titulação, incluindo um gráfico em 
tempo real com a curva de titulação�

Registo a pedido
 — O HI 84533 permite o registo de dados 

de até 400 amostras: 200 resultados 
de titulação e 200 leituras de pH/mV� Os 
dados registados podem ser guardados 
e exportados para uma pen USB ou um 
computador através da ligação USB�
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O HI 84533 inclui o eléctrodo de pH HI 1131B com corpo em vidro e conector BNC�B
BNC

Especificações HI84533

Titulador Gama (como N) Gama Baixa: 2�14 a 28�57 meq/L; 0�21 a 2�85 meq%; 30�0 a 400�0 mg/L 
Gama alta: 21�7 a 71�4meq/L; 2�14 a 7�14 meq%; 300 a 1000 mg/L

Resolução Gama Baixa: 0�01 meq/L; 0�01 meq%; 0�1 mg/L 
Gama alta: 0�1 meq/L; 0�01 meq%; 1 mg/L

Precisão 
(@25°C/77°F)

±0�1 mg/L ou 3 % da leitura °C, o que for maior

Volume da 
amostra

Gama Baixa: 10 ml; Gama alta: 5 ml

Método titulação ácido base

Princípio titulação ponto final, ajustável (pH 8�0 - 8�5 em incrementos de 0�1)

Velocidade da 
bomba

10 ml/min

Medidor de pH Gama -2�0 a 16�0 pH / -2�00 a 16�00 pH

Resolução 0�1 pH / 0�01 pH

Precisão 
(@25°C/77°F)

±0�01 pH

Calibração calibração em um, dois ou três pontos; quatro padrões disponíveis 
(4�01, 7�01, 8�20, 10�01)

Medidor de mV Gama -2000�0 a 2000�0 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão ±1,0 mV

Temperatura Gama -20�0 a 120�0°C; -4�0 a 248�0°F; 253�2 a 393�2 K

Resolução 0�1°C; 0�1°F; 0�1 K

Precisão  ±0�4°C; ±0�8°F; ±0�4 K

Como encomendar O HI 84533-02 (230V) é fornecido com conjunto de reagentes para número de formol HI 84533-
70, eléctrodo de pH HI 1131B, sonda de temperatura HI 7662-T, solução de enchimento de 
eléctrodo HI 7082 (30 ml), copo de 100 ml (2), conjunto de tubagem HI 70500 (tubo de aspiração 
com tampa de frasco de titulante e tubo de dispensação com tampa), válvula de bomba de 
dosagem, seringa HI 740236 (5 ml), pipeta plástica (1 ml), barra de agitação HI 731319, saquetas 
de solução de limpeza para depósitos de vinho e para manchas de vinho (2), adaptador de energia, 
certificado de qualidade e manual de instruções�

Reagentes HI 84533-50 Solução titulante, 230 ml

HI 84533-55 Padrão de calibração para bomba, 120 ml

HI 84533-60 Reagente de peróxido de hidrogénio, 30 ml

HI 84533-61 Reagente de base formol, 230 ml

HI 84533-62 Reagente de ajuste de pH, 30 ml
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Medição de potássio 
no vinho
Nas uvas de vinho, o potássio desempenha um 
papel importante na determinação do pH do sumo 
da estabilidade do vinho acabado� À medida que 
o conteúdo nas uvas aumenta, o ácido tartárico 
aglutina-se com os iões de potássio, formando 
tartarato de potássio� Uma vez saturado, o 
tartarato de potássio precipita-se, removendo a 
acidez livre do sumo� Isto resulta num sumo com 
menor acidez e maior pH� A absorção de potássio 
a partir do solo pelas raízes das videiras acelerado 
por climas quentes e secos� Isto leva a que essas 
uvas possuam normalmente valores de pH acima 
da gama ideal de pH 3�0 até 3�8�

Os vinhos e sumos com valores de pH acima de 
pH 3�8 devido a alto conteúdo de potássio podem 
ser ajustados pela adição de ácido tartárico ou 
málico� Estes ajustes irão baixar o pH e aumentar 
a acidez, e são tipicamente realizados no sumo 
antes da fermentação� O potássio também pode 
ser naturalmente diminuído nas uvas, limitando 
a disponibilidade de potássio nas videiras ou 
utilizando uma mistura de castas, para assegurar 
um equilíbrio ideal de potássio, pH e acidez�

Os produtores de vinho que possuam laboratório 
próprio podem utilizar eléctrodos de iões seletivos 
(ISE) para perceber qual a concentração de 
potássio do seu sumo, mosto ou vinho�
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Especificações HI 4014

Tipo Membrana de polímero;  
meia célula

Gama de medição 1�0M a 1•10-⁶M  
39100 a 0�039 mg/L (ppm)

Gama ótima de pH 1�5 a 12�0

Gama de temperatura 0 a 40°C

Slope Aproximado +56

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp� de inserção 120 mm

Material do corpo epóxi/PVC

Como encomendar HI 4014 Eléctrodo ISE 
combinado, com cabo coaxial 
de 1 m e conector BNC

Especificações HI 4114

Tipo Membrana de polímero; 
combinado

Gama de medição 1�0M a 1•10-⁶M  
39100 a 0�039 mg/L (ppm)

Gama ótima de pH 1�5 a 12�0

Gama de temperatura 0 a 40°C

Slope Aproximado +56

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp� de inserção 120 mm

Material do corpo PEI/PVC

Como encomendar HI 4114 Eléctrodo ISE 
combinado, com cabo coaxial 
de 1 m e conector BNC

ISE meia célula 
de potássio

ISE combinado 
de potássio
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Especificações HI 5315

Tipo N/A

Gama de medição N/A

Gama ótima de pH N/A

Gama de temperatura 0 a 85°C

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp� de inserção 120 mm

Material do corpo PEI

Como encomendar HI 5315 Eléctrodo ISE de 
referência, com cabo coaxial 
de 1 m e conector BNC

Padrões ISE
Os padrões ISE da Hanna são produzidos e 
embalados com a última tecnologia e um rigoroso 
controlo de qualidade� Os padrões ISE são 
necessários para técnicas de medição diretas e 
incrementais e estão disponíveis com certificado 
de análise�

Código Descrição

HI 4014-01 Padrão de potássio 0�1 M, 500 ml

Ajuste de força iónica (ISA)
As soluções de ajuste de força iónica da Hanna 
são formuladas para oferecer uma força iónica 
constante semelhante em amostras e em 
padrões, permitindo a realização de medições de 
concentração em vez de medições de atividade� 
Em alguns casos as soluções ISA ajustam o pH e 
eliminam os efeitos matriz�

Código Descrição

HI 4014-00 ISA para ISE de Potássio, 500 ml

Acessórios
Código Descrição

HI 4014-51 Módulo de Potássio para  
eléctrodo ISE meia célula HI 4014

HI 4114-51 Módulo de Potássio para ISE combinado

ISE de referência
Utilizado para completar circuito eléctrico e 
fornecer uma voltagem referência estável para os 
ISE de meia célula�
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Medição de amónia no vinho
Antes da fermentação, o azoto total (presente na forma de amónia e aminoácidos) é normalmente medido 
no mosto para assegurar uma concentração adequada de azoto assimilável por leveduras (YAN) para 
uma fermentação eficiente� Qualquer amónia não consumida pelas leveduras durante a fermentação, 
permanece no vinho acabado� A amónia no vinho pode ter impacto no sabor e na estabilidade microbiana 
do produto final� As concentrações usuais de amónia no vinho acabado variam entre 3-50 mg/L�

A amónia no vinho é normalmente medida com um eléctrodo de iões seletivos (ISE)� Primeiro, adiciona-se 
uma solução de ajuste de força iónica (ISA)� A solução ISA fixa a amostra de modo a que possa ser medida 
a concentração de iões e não apenas a sua atividade� Adicionalmente, a solução ISA de amónia contém 
um ajustador de pH para padronizar o pH acima de pH 10� Abaixo de pH 10, a amónia está presente 
como o ião amónio� Acima de pH 10, todo o amónio no vinho é convertido para gás de amónia (NH₃)� 
Os eléctrodos ISE de amónia utilizam uma membrana permeável ao gás, que seletivamente permite a 
passagem por si de gás de amónia� À medida que a amónia se difunde pela membrana, altera o pH de um 
electrólito interno� Um eléctrodo de pH alojado no interior do eléctrodo ISE de amónia detecta a alteração 
de pH� A alteração de pH é diretamente proporcional à concentração de amónia�
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Parâmetro HI 4101

Tipo sensor de gás; combinado

Gama de 
medição

1M a 1•10-⁶M 
17000 a 0�02 mg/L (ppm) 
14000 a 0�016 mg/L como N

Gama ótima de pH >11

Gama de temperatura 0 a 40°C

Slope aproximado -56

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp� de inserção 120 mm

Material do corpo Delrin®

Como encomendar HI 4104 Eléctrodo ISE 
combinado, sensor de gás, com 
cabo coaxial de 1 m e conector 
BNC

Padrões ISE
Código Descrição

HI 4001-01 Padrão de amónia 0�1 M, 500 ml

HI 4001-02 Padrão de amónia 100 mg/L (ppm) 
(como NH₃¯N), 500 ml

HI 4001-03 Padrão de amónia 1000 mg/L (ppm) 
(como NH₃¯N), 500 ml

Ajuste de força iónica (ISA)
Código Descrição

HI 4001-00 Solução ISA alcalina para eléctrodos 
ISE de amónia e cianeto, 500 ml

Enchimento de sensor de gás
Código Descrição

HI 4001-40 Solução de enchimento de amónia, 30 
ml (4) 

Soluções específicas para 
sensores ISE
Código Descrição

HI 4000-47 Padrões de pH 4 e pH 7 com fundo 
de iões de cloreto, utilizados para 
verificar o vidro interno do eléctrodo 
dos sensores a gás, 10 saquetas de 
cada 2 copos

HI 4001-45 Solução de acondicionamento e 
armazenamento para ISE de amónia 
HI 4101, 500 ml

Acessórios
Código Descrição

HI 4000-51 Sensor interno de pH de substituição 
para sensor de amónia

HI 4000-52 Tampa de membrana de sensor a gás 
para amónia

HI 4001-51 Conjunto de membranas para amónia 
(20)

ISE combinado
de amónia

www.hannacom.pt 67

Am
ónia



Testes analíticos para produtores de vinho68

Te
m

pe
ra

tu
ra



A temperatura na 
produção de vinhos
Durante a fermentação, a temperatura é 
monitorizada por múltiplas razões� Do ponto 
de vista biológico, as leveduras abrandam a 
temperaturas muito frias e podem ser mortas 
a temperaturas elevadas� Do ponto de vista 
sensorial, as altas temperaturas durante o 
processo de fermentação podem originar a 
produção de sulfito de hidrogénio (odor a ovos 
podres) por algumas estirpes de leveduras e pode 
produzir um aroma a “cozinhados” no produto 
acabado�

Os grandes produtores de vinho utilizarão um 
sistema de arrefecimento para remover o calor 
produzido pelo processo de fermentação� Estes 
sistemas de arrefecimento incluem tanques de 
fermentação revestidos que são arrefecidos por 
glicol ou amónia�

Há muito debate sobre as temperaturas de 
fermentação ideais� De acordo com Wyeast, 
um fabricante de leveduras, os vinhos brancos 
são fermentados a temperaturas mais 
frias (45-60°F/7-15°C) e os vinhos tintos a 
temperaturas mais quentes (70-85°F/20-
30°C)� Sabe-se que as temperaturas mais frias 
conservam os compostos aromáticos frutados que 
são característicos dos vinho brancos, enquanto 
as temperaturas mais elevadas favorecem a 
extração de melhores taninos e cor, o que é bom 
para os vinhos tintos�

A temperatura é também importante no 
acondicionamento e armazenamento anterior 
ao engarrafamento� Os vinhos tintos são 
acondicionados a 68°F/20°C, enquanto os tintos 
o são a 60°F/15°C�
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Especificações °C °F

Gama -50�0 a 150�0°C -58�0 a 302°F

Resolução 0�1°C (-50�0 a 150�0°C) 0�1°F (-58�0 a 199�9°F); 
1°F (acima de 200°F)

Precisão ±0�2°C (-30 a 120°C) 
±0�3°C (exterior: -50�0 a -30�0°C  
e 120�0 a 150�0°C)

±0�5°F (-22 a 199�9°F) 
±1°F (exterior: -58�0 a -22�0°F  
e 200 a 302°F)

Como encomendar O HI 98501 (Checktemp®) é fornecido com sonda de penetração, tampa de proteção, 
pilha de ião de lítio CR2032 e manual de instruções�

Precisão de ±0.2°C (±0.5°F)

CAL Check™ - verifica automaticamente 
a calibração ao ligar-se

Estado °C/°F  – Selecionável

Um mostrador grande com 
amplo ângulo de visão.

Proteção à água IP 65

Compatível com as normas HACCP - Utilize 
como uma ferramenta no controlo HACCP

Sonda de penetração em aço 
inoxidável AISI 316

2000 horas de vida da pilha (uso contínuo)

Desligar automático (selecionável em 8 min.,  
60 min., ou desativar a função)

Termómetro digital Checktemp®
O HI  98501 Checktemp® é um termómetro digital com uma sonda de penetração em aço inoxidável� 
Fornece medições de temperatura de alta precisão, numa ampla gama, sem se preocupar com quebras 
ou condensação�
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Especificações °C °F

Gama -20�0 a 80�0°C -4�0 a 176,0°F

Resolução 0�1°C 0�1°F 

Precisão ±0�3°C ±0�5°F

Como encomendar O HI 98539 (Checktemp®Dip) é fornecido com uma sonda peso em aço inoxidável, 
suporte, pilhas 1�5V AAA (3) e instruções�

Termómetro  
digital 
Checktemp® Dip
O Checktemp Dip HI  98539 é um termómetro 
digital de alta precisão com uma sonda peso 
em aço inoxidável ligada por um cabo flexível 
em silicone com 3 m� A sonda incorpora um 
sensor termístor NTC, oferecendo medições 
de temperatura altamente precisas, em 
conformidade com os seus requisitos de HACCP�

Precisão de ±0.3°C (±0.5°F)

CAL Check™ - verifica automaticamente 
a calibração ao ligar-se

Cabo de silicone com 3 m

Leitura selecionável em °C/°F 

Mostrador LCD nítido e de fácil leitura

Proteção à água IP 65

Compatível com as normas HACCP - Utilize 
como uma ferramenta no controlo HACCP

Sonda de peso em aço inoxidável AISI 316

Desligar automático selecionável pelo utilizador 
(selecionável em 8 min., 60 min. ou desativado)
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Zona Industrial de Amorim 
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fracção I 
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim

Argentina
Austrália
Áustria
Bélgica
Bolívia
Brasil
Canadá
Chile
China
Colômbia

Costa Rica
Croácia
República Checa
Equador
França
Alemanha
Grécia
Guatemala
Hungria
Índia

Indonésia
Itália
Japão
Coreia
Lituânia
Malásia
México
Marrocos
Holanda
Panamá

Polónia
Portugal
Roménia
Sérvia
Singapura
Eslovénia
África do Sul
Espanha
Suécia
Suíça

Taiwan
Tailândia
Reino Unido
Estados Unidos da 
América
Vietname

A Hanna no mundo

Para obter mais informações sobre 

todos os nossos produtos, visite 

www.hannacom.pt


