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A Hanna é a maior empresa de origem familiar 
fabricante de instrumentos eletroanalíticos a 
nível mundial.

Há mais de 40 anos que a Hanna apresenta 
produtos inovadores aos seus clientes.

Certificado ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
Os nossos instrumentos são produzidos nas nossas instalações 
europeias, com certificação ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e em 
conformidade com as Normas CE EN 61326-1 e EN 61010-1.

Design e fabrico Hanna 
Em pouco tempo, a Hanna alcançou o seu objetivo de produzir integralmente 
todos os seus equipamentos. Desde a criação do seu parque de ciência na 
Europa, as instalações foram equipadas para garantir todas as fases de 
produção, como a investigação e desenho de produto, a moldagem e injeção 
plástica, a montagem eletrónica, a moldagem de vidro para elétrodos, a 
produção de soluções e a montagem final do produto. A Hanna supervisiona 
todos os aspetos dos seus produtos, desde a conceção ao controle de 
qualidade final e embalagem.

A Hanna também produz as embalagens para todas as suas linhas de 
produtos. Cada embalagem é cuidadosamente desenhada, tendo em conta a 
segurança dos produtos e conveniência de transporte. O controlo interno de 
todos os passos de investigação, desenho e produção oferece um controlo 
de qualidade contínuo em todas as fases, assegurando um elevado nível 
de qualidade. Após a contínua validação e teste, os produtos Hanna são 
submetidos a um controle de qualidade final, antes de serem embalados  e 
distribuídos no mercado. 

A produção interna dá à Hanna a liberdade de apresentar ao mercado 
produtos inovadores, de uma forma eficiente, ao mesmo tempo que melhora 
continuamente a qualidade e funcionalidade dos produtos já existentes.

Concebemos, produzimos,  
fornecemos e prestamos assistência 
a todos os nossos produtos. 

Valor a 360°
Quando adquire um produto Hanna, não está apenas a adquirir o melhor 
valor do seu investimento, mas está também a obter os benefícios do 
Serviço de Apoio a Clientes e da Assistência Técnica da Hanna.

Qualidade
Os nossos produtos são desenhados e produzidos em conformidade com 
as normas ISO 9001:2008. Cada instrumento é submetido a testes de 
controlo de qualidade exigentes em diferentes etapas da manufatura, 
incluindo verificações de controlo de 100% de qualidade, antes da sua 
expedição.

Certificação
Os nossos instrumentos estão em conformidade com as Normas CE e 
são produzidos nas nossas instalações de produção com certificação  
ISO 9001:2015.

Perto de si
Faz parte da nossa política participar regularmente em feiras e 
eventos locais e publicitar as nossas últimas inovações em revistas da 
especialidade.

Líder mundial
Com 60 filiais em mais de 40 países, a Hanna aposta na liderança no 
serviço de assistência técnica e na produção dos seus produtos. 

Oferecendo uma qualidade superior a preços competitivos, cada filial 
Hanna investe na proximidade ao cliente, para desenvolver uma solução 
à medida das suas necessidades, dentro do seu orçamento.

Sempre disponíveis
Visite o nosso Web site www.hanna.pt. Lá poderá pesquisar os nossos 
produtos, obter os nossos contactos, ler as nossas últimas novidades 
e descarregar manuais de instruções, fichas de dados de segurança e 
catálogos digitais.

Hanna Instruments® Portugal
Zona Industrial de Amorim     
Rua Manuel Dias, N.º 392, Fração I    
4495-129 Amorim - Póvoa de Varzim

T: 252 248 670 
F: 252 248 679 
 
e: info@hanna.pt 
w: www.hanna.pt



info@hanna.pt    |     Catálogo Hanna Instruments     |          |     3

Acidez ...........................................................................................4
Ácido ascórbico ........................................................................4
Açúcares ...................................................................................... 7
Alcalinidade .............................................................................10
Amónia ....................................................................................... 11
Brometo ..................................................................................... 11
Cálcio ..........................................................................................12
Cianeto .......................................................................................12
Cloreto ........................................................................................12
Cloreto de sódio .....................................................................13
Cloro ............................................................................................14
Dióxido de cloro ......................................................................15
Cobre ...........................................................................................16
Cor do mel .................................................................................17
Crómio ........................................................................................17
CQO (Carência química de oxigénio) ..............................18
Condutividade/TDS ............................................................. 20
Dureza ....................................................................................... 28
Dióxido de enxofre ............................................................... 29
Ferro ........................................................................................... 30
Fluoreto .................................................................................... 30
Fenóis .........................................................................................31
Fosfato .......................................................................................31
Hipoclorito ................................................................................31

Humidade relativa .................................................................31
Iodeto ........................................................................................ 32
Iodo ............................................................................................ 32
Manganês ................................................................................ 33
Nitrato ....................................................................................... 33
Ozono ........................................................................................ 34
Oxigénio dissolvido .............................................................. 34
pH ................................................................................................ 38
Peróxidos no azeite .............................................................60
Potencial redox .......................................................................61
Potássio .................................................................................... 62
Prata .......................................................................................... 62
Sódio .......................................................................................... 62
Sulfato ...................................................................................... 62
Sulfito ........................................................................................ 63
Temperatura ...........................................................................64
Turvação ................................................................................... 79
Multiparâmetros ................................................................... 81
Espectrofotometria ...........................................................104
Titulação ................................................................................106
Agitação magnética .......................................................... 113
Soluções de calibração e manutenção ...................... 116

Garantia limitada
Os produtos Hanna são produzidos nas nossas instalações certificadas   ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, em conformidade com os mais elevados padrões 
de qualidade da indústria. Os elevados padrões de qualidade da Hanna também se aplicam no caso de devolução de um produto, devido a defeitos em 
materiais ou na manufatura. A nossa garantia estende-se a até cinco anos em alguns produtos.

• Limitações: os produtos em garantia podem ser devolvidos para reparação ou substituição apenas sob autorização da Hanna. Em algumas circunstâncias,  
 a solução pode constituir o ressarcimento do preço pago pelo produto.

O período de garantia tem início na data original de venda ao cliente. A garantia é válida apenas quando o produto é utilizado sob condições normais e de 
acordo com os seus limites de utilização e procedimentos de utilização e manutenção recomendados. A garantia expressa anteriormente é a única garantia 
dada pela Hanna ao cliente. A Hanna não será responsável por quaisquer danos consequentes de qualquer tipo de negligência. Os períodos de garantia da 
Hanna diferem de acordo com a gama de produtos. Para obter informações específicas sobre a garantia, consulte www.hanna.pt ou contacte o Departamento 
de Apoio a Clientes Hanna Instruments.

Conteúdos
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HI3820 

Estojo de testes 
para acidez

Especificações
Método Titulação

Gama 0 a 100 mg/L CaCO₃; 0 a 500 mg/L CaCO₃

Resolução 1 mg/L (gama 0 a 100 mg/L); 5 mg/L (gama 0 a 500 mg/L)

Método químico Laranja de metilo/fenolftaleína

N.º de testes 110 (média)

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3820 é fornecido com frasco conta-gotas com 10 
ml de reagente de decloração, frasco conta-gotas com 10 ml de indicador 
de azul de bromofenol, frasco conta-gotas com 10 ml de indicador de 
fenolftaleína, frasco com 120 ml de titulante de acidez, copo graduado de 50 
ml e seringa graduada.

HI3850 

Estojo de testes 
para ácido ascórbico

Especificações
Método Titulação

Gama 10-200 mg/L (ppm)

Resolução 10 mg/L (ppm)

Método químico Iodométrico

N.º de testes 100 (média)

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3850 é fornecido com 100 ml de reagente A de 
ácido ascórbico, 25 ml de indicador starch, 100 ml de reagente C de ácido 
ascórbico, copos plásticos graduados de 50 mL(2), pipeta plástica de 3 ml, 
pipeta plástica de 1 ml (2) e tubo de ensaio plástico graduado com tampa.

HI3897 

Estojo de testes para acidez do azeite

Especificações
Método Titulação

Gama 0 a 1% acidez 

Resolução 0.01 ml = 0.01% 

N.º de testes 6

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3820 é fornecido com  6 frascos de solvente orgânico 
prontos a utilizar, agitador magnético HI180I/MB, seringa calibrada para 
dosear o azeite, seringa calibrada para dosear o titulante, frasco de 20 ml de 
titulante, mala e instruções de utilização.

A acidez exprime-se como percentagem de ácido oleico. 
O grau de acidez é o parâmetro relacionado com a frescura do azeite: um valor alto 
indica que se iniciou o processo râncido, sinal de uma diminuição de qualidade no 
azeite. 
Segundo a Diretiva CEE 2568/91, o azeite define-se extra virgem quando a acidez 
é inferior a 1%. A acidez expressa em % de ácido oleico é utilizada para distinguir o 
azeite extra virgem dos outros azeites: um valor baixo de acidez define um processo 
de extração efetuado imediatamente após a apanha, com métodos naturais e pouco 
agressivos. 

ACIDEZ / ÁCIDO ASCÓRBICO
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HI84529

Mini titulador de acidez titulável  e 
medidor de pH 
Para laticínios

• Bomba de pistão com dosagem dinâmica
 · Para resultados altamente precisos e reproduzíveis.

• CAL Check™
 · Alerta o utilizador para potenciais problemas durante a calibração, como 

padrões contaminados ou elétrodos sujos ou partidos.

• Registo a pedido
 · Registo de dados de 400 amostras (200 de titulação; 200 de pH/mV).

• Modo Gráfico/Exportação de dados 
 · Indica dados detalhados sobre a titulação, que podem-se guardar e exportar, 

quer para uma pen USB, quer para um PC, usando a ligação USB.

• Controlo automático da velocidade de agitação
 · Mantém a velocidade de agitação a cerca de 600 rpm independentemente 

da viscosidade da solução.

• Funções BPL
 · Em conformidade com BPL.

• Elétrodo de pH meia célula especializado FC260B
 · Desenhado para medir todos os tipos de produtos lácteos e derivados.

• HI5315 elétrodo referência meia célula com dupla junção
 · Possui um desenho de êmbolo que limpa obstruções da junção externa.

• Compensação automática ou manual da temperatura 

O HI84529 é um mini titulador automático e um medidor de pH simples de utilizar, 
rápido e económico, desenvolvido para testar níveis de acidez em produtos lácteos. 
Esta nova geração de mini tituladores automáticos encontra-se otimizada no 
sistema de fornecimento de titulante e nas gamas de medição, oferecendo uma 
maior precisão em comparação com os modelos anteriores. Este medidor reflete os 
anos de experiência da Hanna enquanto fabricante de instrumentos analíticos.

Este mini titulador inclui um método de análise pré-programado desenhado para 
as medições de acidez na análise de laticínios. Utiliza um poderoso algoritmo que 
analisa o formato da resposta do elétrodo, de modo a determinar quando a reação 
da titulação está concluída. Simplesmente pressionando a tecla START, o HI84529 
efetua automaticamente uma titulação de ponto final e indica imediatamente os 
resultados, nas unidades selecionadas.

A medição da acidez e o seu significado 
na indústria de laticínios
Existem duas medições diferentes para produtos lácteos: a acidez titulável e o pH 
O pH é uma medição da concentração de iões de hidrogénio, enquanto a acidez 
titulável é a capacidade de neutralização de um produto lácteo por uma base.

Um aumento na acidez pode ser resultante do desenvolvimento de bactérias. A 
monitorização da acidez é um modo de determinar a qualidade e frescura dos 
produtos lácteos. A acidez é determinada por uma titulação de ponto final, usando 
hidróxido de sódio (uma  base), e é definida como o consumo de base necessário 
para alterar o valor de pH  de 6.6 (correspondente a leite fresco) para um valor 
de pH pré-determinado. Enquanto o pH 7.0 é o atual ponto de neutralização, a 
fenolftaleína é comummente empregue como um indicador de cor para determinar 
o ponto final de reação e, com ela, a alteração de cor ocorre a pH 8.3. A acidez 
titulável é expressa numa variedade de unidades com base naquela que reflete o 
método de titulação e força da base utilizados durante a titulação.

Especificações

Titulador de acidez 
titulável

Gama baixa %l.a.: 0.01 a 0.20; °SH: 0.4 a 8.9;  
°D: 1.0 a 20.0; °TH: 1.1 a 22.2

Gama alta %l.a.: 0.1 a 2.0; °SH: 4.4 a 88.9;  
°D: 10 a 200; °TH: 11.1 a 222.2

Resolução gama baixa %a.l.: 0.01 ; °SH: 0.1; °D: 0.1; °TH: 0,1

Resolução gama alta %a.l.: 0.1; °SH: 0.1; °D: 1; °TH: 0,1

Precisão gama baixa 
(@25°C/77°F) ± 0.01 %l.a. 

Precisão gama alta 
(@25°C/77°F) ± 0.1 %a.l.

Método de titulação Titulação ácido base

Tam. amostra GB 20 20 ml ou 20 g

Tam. amostra GB 50 50 ml ou 50 g

Tam. amostra GA 20 20 ml ou 20 g

Princípio Titulação ponto final, ajustável 
(pH 8.1 - 8.4 em incrementos de 0.1)

Velocidade da bomba 10 ml/min

Velocidade de agitação 800 rpm (gama baixa)/1000 rpm (gama alta)

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 (pH 4.01, 
6.00, 8.30, 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; 253.1 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 HI84529-02 é fornecido com HI84530-70 estojo de reagentes para 
acidez titulável em laticínios, FC260B elétrodo de pH, HI5315 elétrodo de 
referência, HI7662-m sonda de temperatura, HI7082 solução de enchimento 
para elétrodo (30 ml), solução de limpeza para resíduos de leite (2 x 20 ml), 
HI740036p dois copos de 100 ml, HI70500 conjunto de tubagem, válvula 
de bomba de dosagem, HI740236 seringa (5 ml), pipeta plástica de 1 ml, 
HI731319 barra de agitação, adaptador de energia, manual de instruções e 
certificado de qualidade.

ACIDEZ
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ACIDEZ

HI84532

Mini titulador de acidez titulável  
e medidor de pH
Para sumos de fruta

• Bomba de pistão com dosagem dinâmica
 · Para resultados altamente precisos e reproduzíveis.

• CAL Check™

 · Alerta o utilizador para potenciais problemas durante a calibração, como  
 padrões contaminados ou elétrodos sujos ou partidos.

• Registo a pedido
 · Registo de dados de 400 amostras (200 de titulação; 200 de pH/mV).

• Modo Gráfico/Exportação de dados 
 · Indica dados detalhados sobre a titulação, que podem-se guardar e   

 exportar, quer para uma pen USB, quer para um PC, usando a ligação USB.

• Controlo automático da velocidade de agitação
 · Mantém a velocidade de agitação a cerca de 600 rpm    

independentemente da viscosidade da solução.

• Em conformidade com BPL

• Utilização intuitiva com teclas grandes e ecrãs de fácil navegação

• Tecla de Ajuda dedicada

• Medidor de pH/mV

• Compensação automática ou manual da temperatura 

O HI84532 é um mini titulador automático digital e um medidor de pH, desenhado 
para a medição da concentração de iões de hidrogénio tituláveis contidos em 
amostras de sumos de fruta, neutralizando-os com uma solução base forte 
num pH fixo, em conformidade com os métodos de análise oficiais da AOAC 
International.  

Especificações

Titulador de acidez 
titulável

Gama baixa, 
5mL de amostra

g/100 ml como ácido cítrico: 0.10 a 1.20% AC;  
g/100 ml como ácido tartárico: 0.11 a 1.41% AT;  
g/100 ml como ácido málico: 0.10 a 21.26 %AM

Gama alta, 
5mL de amostra

g/100 ml como ácido cítrico: 0.80 a 10.00% AC;  
g/100 ml como ácido tartárico: 0.94 a 11.70% AT;  
g/100 ml como ácido málico: 0.84 a 10.50% AM

Resolução 0.01%

Precisão     
(@25°C/77°F)

3% da leitura ou ± 0.02% @25°C de ácido cítrico, 
o que for maior

Método de titulação Titulação ácido base

Princípio Titulação de ponto final: 8.1 pH

Velocidade da bomba 10 ml/min
Velocidade de 
agitação 600 rpm

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 (pH 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; 253.1 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 HI84532-02 (230V) é fornecido com HI84532-70 estojo de reagentes 
para acidez titulável em sumo de fruta, HI1131B elétrodo de pH, HI7662-T 
sonda de temperatura, HI7082 solução de enchimento para elétrodo 
(30 ml), HI740036P dois copos de 100 ml, HI740037P um copo de 20 ml, 
HI70500 conjunto de tubagem (tubo de aspiração com tampa para frasco 
de titulante e tubo de dispensação com ponteira), válvula de bomba de 
dosagem, HI740236 seringa (5 ml), pipeta plástica (1 ml), HI731319 barra 
de agitação, adaptador de energia e manual de instruções.

Acidez em alimentos e bebidas

A acidez em alimentos e bebidas é um fator importante para o sabor e composição 
de muitos produtos. 

Diferente do pH, que apenas indica se a substância é ácida ou base, a acidez indica 
a concentração do ácido na solução. A acidez de uma substância é determinada por 
titulação; uma base de uma concentração conhecida é adicionada a uma amostra, 
até que todos os ácidos na amostra tenham reagido com ela. 

A acidez total é tipicamente expressa como o ácido predominante. Por exemplo, o 
ácido predominante no sumo de laranja é o ácido cítrico. O Método AOAC 942.15 
é normalmente usado para medir a acidez titulável em várias produções de 
frutos, para um ponto final de pH de pH 8.1. O Método AOAC 947.05 é usado para 
determinar a acidez do leite, que é indicada como % de ácido lático. Este método 
especifica a utilização do indicador de cor de fenolftaleína ou um medidor e um 
elétrodo de pH para determinar um ponto final de pH 8.2 ou pH 8.3. 

A vantagem de utilizar um elétrodo de pH em vez de um indicador de cor de 
fenolftaleína é que as alterações de cor são muito subjetivas, especialmente 
quando se trabalha com uma amostra opaca, como leite. A utilização de um medidor 
de pH ou um sistema de titulação automática oferece uma maior precisão e 
reprodutibilidade nas determinações de acidez em alimentos e bebidas.

Parâmetro
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HI83746 

Fotómetro para a determinação de açúcares redutores
O fotómetro HI83746 determina os açúcares 
redutores no vinho. Os fotómetros da Hanna 
possuem um sistema ótico 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.

Especificações
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 HI83746-02 (230V) é fornecido com cuvetes em vidro com tampa (4), reagentes para cerca de 20 testes (HI83746-20), 
carvão HI93703-59, 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 HI83746-20 Conjunto de reagentes para açúcares redutores (20 testes)

HI93703-59 Carvão para a descloração de vinho tinto (cerca de 100 testes)

HI839800 Reator para digestão de cuvetes (necessário)

• 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. 

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 caráter mais doce 
à mistura final ou desempenhar 
um papel na estabilidade 
microbiana.

Os açúcares primários 
fermentáveis que se 
encontram nas 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.

Parâmetro

AÇÚCARES

HI839800
A determinação de açúcares 
redutores necessita da utili-
zação do termo reator para  
digestão de cuvetes.
Consulte a página 19 para 
obter informação detalhada 
sobre o nosso termo reator.
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HI96813

Refratómetro digital
Para medição de escala Brix e álcool potencial (% V/V)
Ideal para a análise de vinho, mosto e sumos  

• Mostrador de dois níveis
• Compensação automática da temperatura
• Amostragem e medição fácil

 · Coloque algumas gotas da amostra no recetáculo e pressione a tecla READ
• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)
• Proteção à água IP65
• Resultados rápidos e precisos

 · Tempo de leitura de cerca de 1.5 segundos
• Calibração a um ponto

 · Calibre com água destilada ou desionizada
• Amostras de dimensão reduzida

 · A amostra pode ser reduzida a 2 gotas de 100 μl
• Desligar automático
• Recipiente de amostra em aço inox

 · Fácil de limpar e resistente à corrosão
• Corpo em termoplástico em ABS

Especificações
Brix Gama 0 a 50 %Brix

Resolução 0.1 %Brix

Precisão (@20°C/68°F) ±0.2 %Brix

Álcool potencial Gama 0 - 25 %v/v

Resolução 0.1 %v/v

Precisão (@20°C/68°F) ±0.2 %v/v

Temperatura Gama 0 a 80ºC

Resolução 0.1°C

Precisão (@20°C/68°F) ±0.3°C

Compensação da temperatura Automática entre 10 e 40°

Tempo de medição Cerca de 1.5 segundos

Volume mínimo da amostra 100μL (para cobrir o prisma totalmente)

Especificações
°Plato Gama 0 a 30 °Plato

Resolução 0 a 0.1 °Plato

Precisão (@25°C/77°F) ± 0.2 °Plato

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 HI96841 é fornecido com pilha de 9V e manual de instruções. 

• Mostrador LCD com dois níveis

• Medição fácil

• Proteção à água IP65

• Compensação automática da temperatura

• Leituras apresentadas em cerca de 1,5 segundos

• Amostra de dimensões reduzidas - 2 gotas métricas

• Célula de amostragem em aço inox 

• Desligar automático

A escala °Plato na produção de cerveja
A escala °Plato é um modo de quantificar a concentração de açúcares e sólidos 
dissolvidos no mosto. É utilizada como indicador da força alcoólica potencial e expressa 
a fermentabilidade. O HI96841 converte a leitura do índice refrativo para °Plato, com 
base nas tabelas da International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis 
(ICUMSA) e da American Society of Brewing Chemists (ASBC).

HI96804 

Refratómetro digital para 
produção de cerveja 
 
 
 
 
 
 

O refratómetro digital HI96841 combina forma e função numa unidade compacta. 
Com um tempo de resposta de 1,5 segundos, o HI96841 mede o índice refrativo do 
mosto e converte-o em °Plato com compensação da temperatura.   
O seu ecrã LCD permite uma leitura fácil, apresentando em simultâneo 
as unidades de temperatura (°C ou °F) e as medições. 

O HI96841 possui um corpo com proteção à água IP65 e uma célula de amostragem 
isolada, e foi concebido para trabalhar sob condições adversas, tornando-o 
adequado para a utilização em quaisquer instalações de produção de cerveja.

Parâmetro

AÇÚCARES

Concebido 
para análise  

de açúcar 
no mosto
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HI96800 • HI96801 • HI96802 
HI96803 • HI96804

Refratómetros  
digitais
Para análise de açúcar na 
indústria alimentar
• Ideal para a análise de:

 · Frutas, bebidas energéticas, cremes, leite de  
 soja, sumos, compotas, marmelada, mel,  
 sopas, gelatina, tofu e condimentos.

• Mostrador de dois níveis

• ATC (Compensação automática da temperatura)

• Medição fácil
 · Coloque algumas gotas da amostra no  

 recetáculo e pressione a tecla READ.

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Proteção à água IP 65

• Resultados rápidos e precisos
 · Tempo de leitura de cerca de 1.5 segundos.

• Calibração a um ponto
 · Calibre com água destilada ou desionizada.

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

 gotas métricas.

• Desligar automático

• Recipiente de amostra em aço inox
 · Fácil de limpar e resistente à corrosão.

• Corpo em termoplástico ABS

Especificações HI96800 HI96801 HI96802 HI96803 HI96804

Conteúdo de 
açúcar

Gama

1.3300 a 1.5080 nD;  
1.3330 a 1.5040 nD₂₀; 
0.0 a 85.0% Brix  
(% Brix)

0 a 85% Brix  
(% Brix)

0 a 85% (por 
peso)  
(% frutose)

0 a 85%  
(por peso)  
(% glucose)

0 a 85% ( 
por peso)  
(% açúcar 
invertido)

Resolução 0.1 % Brix; 0.0001 nD;  
0.0001 nD₂₀ 0.1 % Brix 0,1 0,1 0,1

Precisão  
(@20°C/68°F)

±0.2% Brix; ±0.0005 nD; 
0.0005 nD₂₀ ±0.2% Brix ±0.2% ±0.2% ±0.2%

Temperatura

Gama 0 a 80°C (32 a 176°F)
Resolução 0.1°C (0.1°F)

Precisão  
(@20°C/68°F) 0.3°C (0.5°F)

Como 
encomendar

O HI96800, HI96801, HI96802, HI96803 e o HI96804 são fornecidos com pilha de 9V e manual de 
instruções.

Solução padrão de % Brix
Para fazer uma Solução Brix, siga o 
procedimento que se segue: 

• Coloque o recipiente (como uma cuvete em vidro ou  
 frasco conta-gotas que tenha tampa)   
 numa balança analítica. 

• Tare a balança. 

• Para fazer uma solução de X % de Brix, pese X   
 gramas de sacarose de alta pureza    
 (CAS #: 57-50-1) diretamente no recipiente. 

• Adicione água destilada ou desionizada ao recipiente,  
 para que o peso total da solução seja 100 g.

Nota: As soluções acima de 60% Brix necessitam de 
ser agitadas vigorosamente ou agitadas e aquecidas 
num banho de água. Retire a solução do banho quando 
a sacarose se tiver dissolvido. A quantidade total pode 
ser ajustada proporcionalmente para recipientes mais 
pequenos, mas a precisão pode ser sacrificada.

Exemplo com 25% Brix:
% Brix 25

g Sacarose 25,000

g de água 75,000

g total 100,000

HI96800 HI96801 HI96802 HI96803 HI96804
Medição do índice 
refrativo em soluções 
aquosas. As leituras 
também podem 
ser indicadas com 
compensação da 
temperatura da 
sacarose (nD₂₀)  
ou % Brix. 

Mede o índice refrativo 
para determinar a % 
Brix do açúcar em 
soluções aquosas. 

Mede o índice refrativo 
para determinar a % de 
frutose em soluções 
aquosas. 

Mede o índice refrativo 
para determinar a % de 
glucose em soluções 
aquosas. 

Mede o índice refrativo 
para determinar a % de 
açúcar invertido em 
soluções aquosas. 

5 Refratómetros digitais à escolha

Índice refrativo
Estes instrumentos empregam a medição do índice refrativo para determinar os parâmetros pertinentes da análise 
de concentração de açúcar. O índice refrativo da medição atual é 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 refrativo da amostra e fazem a conversão para 
percentagem por unidades de concentração do peso (ou % Brix para o HI96801 e o HI96800). O HI96800 pode 
indicar o índice refrativo diretamente, assim como com a compensação da temperatura da sacarose.

Estes refratómetros digitais 
eliminam a incerteza 

associada a refratómetros 
mecânicos e são ideais para 

medições em campo.

AÇÚCARES
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HI84531 

Mini titulador para     
alcalinidade titulável
Para análise da água

• Função CAL Check™

• Registo a pedido

• Modo gráfico/exportação de dados 

• Controlo automático da velocidade      
 de agitação

• Funções BPL

• Tecla de ajuda  dedicada,      
  para ajuda sensível ao contexto

O HI84531 é um mini titulador e um medidor de pH desenvolvido para níveis 
altos ou baixos de Alcalinidade. Efetua uma titulação potenciométrica com um 
elétrodo de pH para determinar a Alcalinidade total titulável ou a Alcalinidade 
forte na água.  
A função CAL Check™ não assegura somente uma leitura de pH precisa  quando 
o HI84531 é utilizado como um medidor de pH, mas igualmente uma titulação 
precisa, uma vez que o end point é determinado por um valor de pH.

Especificações
Alcalinidade total  
titulável (Gama 
média),  
amostra de 50 ml

Gama (como CaCO3) 30.0 - 400.0 mg/L; 0.6 - 8.0 meq/L

Resolução 0.1 mg/L (ppm); 0.1 meq/L

Precisão (@25ºC/77ºF) 3% da leitura ou ± 1 mg/L , o que for maior

Alcalinidade total  
titulável (Gama alta),  
amostra de 50 ml

Gama (como CaCO3) 300 - 4000 mg/L; 6.0 - 80.0 meq/L

Resolução 1 mg/L (ppm); 1 meq/L

Precisão (@25ºC/77ºF) 3% da leitura ou ± 10 mg/L , o que for maior

pH Gama -2.0 a 16.0 pH/-2.00 a 16.00 pH

Resolução 0.1 pH/0.01 pH

Precisão (@25ºC/77ºF) ± 0.01 pH

Calibração 1, 2 ou 3 pontos de calibração; 4 padrões 
disponíveis (4.01, 7.01, 8.30, 10.01)

mV Gama -2000.0 a 2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão (@25ºC/77ºF) ± 1.0 mV

Temperatura Gama -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0 °F)

Resolução 0.1 °C

Precisão ±0.4 °C sem erro de sonda

Como 
encomendar

O HI84531-02 (230V) é fornecido com HI1131B elétrodo de pH, 
HI7662-T sonda de temperatura, HI84531-70 conjunto de reagentes 
para análise de águas, HI7061 solução de limpeza,  HI7004M solução 
padrão pH 4.01 (230 ml), HI70083M solução padrão pH 8.30 (230 ml), 
HI7010M solução padrão pH 10.01 (230 ml), copos de 100 ml (2), tubos 
com ponteira de dispensação, barra de agitação média, adaptador de 12 
VDC, Instruções e guia rápido.

HI775 

Checker® HC para alcalinidade 
em água doce

Especificações
Método Método colorimétrico

Gama 0,0 a 20,0 dKH

Resolução 0,1 dKH

Precisão ±0,3 dKH ±5%da leitura

Fonte de luz LED @610 nm

Detetor de luz Fotocélula de silício

Como 
encomendar

O Checker®HC HI772 é fornecido com (2) cuvetes de amostra com tampas, 
(1) estojo inicial de reagentes líquidos (25 testes), (1) seringa com ponteira, 
(1) pilha de 1,5V AAA e manual de instruções.

O Checker®HC HI775 foi 
desenvolvido exclusivamente para 
água doce e é um meio simples, 
preciso e económico para medir 
Alcalinidade na água. Concebido 
como uma alternativa mais 
precisa aos estojos de testes, o 
HI775 fornece resultados rápidos 
e precisos em 4 passos muito 
simples.

Especificações
Método Método colorimétrico

Gama 0 a 300 ppm (mg/L)

Resolução 1 ppm (mg/L)

Precisão ±5% da leitura ±5 ppm (mg/L)

Fonte de luz LED @610 nm

Detetor de luz Fotocélula de silício

Como 
encomendar

O Checker®HC HI775 é fornecido com (2) cuvetes de amostra com tampas, 
(1) estojo inicial de reagentes em pó, (1) pilha de 1,5V AAA e manual de 
instruções.

O Checker®HC HI772 foi desenvolvido 
exclusivamente para aquários de água 
salgada e é um meio simples, preciso 
e económico para medir alcalinidade 
(dKH) na água salgada. Concebido 
como uma alternativa mais precisa 
aos estojos de testes, o HI772 fornece 
resultados rápidos e precisos em 4 
passos muito simples.

HI772 

Checker® HC para alcalinidade 
marinha

ALCALINIDADE
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Refratómetros

Os refratómetros oferecem 
um modo eficaz e simples de 
determinar o conteúdo de 
açúcar nos alimentos. À medida 
que a luz passa através de 
uma substância que contenha 
sais, açúcares e outros sólidos 
dissolvidos é curvada ou 
refratada. É emitida uma luz LED 
através da amostra, que depois 
passa através de um prisma que 
está em contacto com a solução. 
O ângulo crítico, o ângulo onde 
a luz já não é refratada mas 
refletida, é determinado pelo 
sensor de luz de fotodíodo, que 
por sua vez determina o índice 
de refração de uma solução. 
O índice refrativo é depois 
convertido num algoritmo 
específico para açúcar/Brix, 
sal, gravidade específica, ou 
outro parâmetro, dependendo 
das unidades dos resultados 
desejadas. É importante notar 
que os refratómetros são não 
seletivos: não conseguem 
diferenciar entre açúcar ou sal 
ou diferentes tipos de açúcar. 
Os refratómetros apenas 
medem a concentração total 
de substâncias refratoras. 
Os refratómetros digitais da 
Hanna medem e compensam 
pela temperatura, o que 
influencia o índice refrativo de 
uma solução. A compensação 
automática da temperatura 
elimina a necessidade da tabela 
de correlação da temperatura e 
assegura medições precisas.

A escala °Plato 
na produção de 
cerveja
A escala °Plato é um modo de 
quantificar a concentração de 
açúcares e sólidos dissolvidos no 
mosto. É utilizada como indicador 
da força alcoólica potencial e 
expressa a fermentabilidade. O 
HI96841 converte a leitura do 
índice refrativo para °Plato, com 
base nas tabelas da International 
Commission for Uniform 
Methods of Sugar Analysis 
(ICUMSA) e da American Society 
of Brewing Chemists (ASBC).

• Veja uma lista completa de  
 soluções ISE na p. 119

Especificações
Tipo Estado sólido; combinado

Gama de 
medição

1M a 1X 10-6M 
79910 a 0.08 mg/L (ppm)

Gama  ótima de pH 2 a 12,5

Gama de temperatura 0 a 80°C

Slope aproximado -56 mV

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp. de inserção 120 mm

Material do corpo PEI

Cabo Coaxial de 1 m

Ligação BNC

Como encomendar
O  HI4102 é um elétrodo ISE combinado, 
estado sólido, com cabo coaxial de 1 m e 
conector BNC.

HI4102 

Elétrodo de iões 
seletivos para 
brometo
Para utilização com medidores 
ISE compatíveis

120 
mm

12 
mm

HI4101 

Elétrodo de iões 
seletivos para amónia
Para utilização com medidores ISE 
compatíveis

Especificações
Gama de medição 1M a 1X 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

Compr. do corpo 120 mm

Material do corpo Delrin

Como encomendar O HI4101 é um elétrodo ISE combinado; 
com sensor gás,  com cabo coaxial de 1 m e 
conector BNC

12
0 

m
m

12 mm

• Veja uma lista completa de  
 soluções ISE na p. 119

• Função CAL Check™ para verificar o desempenho

• Modo tutorial com instruções passo a passo)

• Utiliza reagentes em pó ou reagentes líquidos

Os fotómetros HI97700 e HI97715 medem o conteúdo de  amónia-azoto 
(NH3

-N) em amostras de água. Estes fotómetros utilizam um sistema 
ótico avançado que utiliza um detetor de referência e filtros de banda 
de estreita interferência para medições extremamente rápidas e 
reproduzíveis.

HI97700C • HI97715C

Fotómetros para amónia

Especificações HI97700 
Amónia gama baixa

HI97715 
Amónia gama média

Gama 0,00 a 3,00 mg/L  
(como NH₃-N)

0,00 a 10,00 mg/L 
(como NH3-N)

Resolução 0,01 mg/L

Precisão  
@ 25°C (77°F)

±0,04 mg/L ±4% da 
leitura

±0,05 mg/L ±5% da 
leitura

Como 
encomendar

O HI97700C e o HI97715C são fornecidos  com 
cuvetes (2), tampas (2), vedantes plásticos para 
cuvetes (2), pilhas de 1,5V AA (3), manual de 
instruções e certificado de qualidade do instrumento. 
Os padrões CAL Check™ e reagentes de teste são vendidos separadamente.

Parâmetro

AMÓNIA / BROMETO
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Especificações
Tipo Membrana de polímero; combinado

Gama de 
medição

1M a 3X 10-6M 
40080 a 0.12 mg/L (ppm)

Gama  ótima de pH 4 a 10

Gama de temperatura 0 a4 0°C

Slope aproximado +28 mV

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp. de inserção 120 mm

Material do corpo PEI/PVC

Cabo Coaxial de 1 m

Ligação BNC

Como encomendar
O HI4104 é um elétrodo ISE combinado com 
membrana de polímero, com cabo coaxial de 
1 m e conector BNC.

HI4104 

Elétrodo de iões 
seletivos para 
cálcio
Para utilização com medidores 
ISE compatíveis

• Veja uma lista completa de  
 soluções ISE na p. 119

120 
mm

12 
mm

HI4107 

Elétrodo de iões 
seletivos para cloreto
Para utilização com medidores 
ISE compatíveis

Especificações
Gama de medição 1M a 5X 10-5M 

35000 a 1.8 mg/L (ppm)

Gama ótima de pH 2 a 11

Gama de temperatura 0 a 80°C

Slope aproximado -57

Diâmetro do corpo 12 mm

Compr. do corpo 120 mm

Material do corpo PEI

Como encomendar O HI4107 é um elétrodo ISE combinado, 
estado sólido, com cabo coaxial de 1 m e 
conector BNC

12
0 

m
m

12 mm

HI3815 • HI38015

Estojos de testes para 
cloreto
(Como Cl-)

Especificações HI3815 HI38015
Método Titulação

Gama 0-100 mg/L (ppm) 
0-1000 mg/L (ppm)

500-10000 mg/L (ppm) 
5000-100000 mg/L 
(ppm)

Resolução 1 mg/L (ppm)/10 mg/L 
(ppm)

100 mg/L (ppm)/1000 
mg/L (ppm)

Método químico Nitrato mercúrico Nitrato de prata

N.º de testes 110 (média) 100 (média)

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3815 é fornecido com 15 
ml de indicador de difenil carbazona, 30 ml de 
solução de ácido nítrico, 120 ml de solução de 
nitrato mercúrico, copo calibrado de 50 ml, copo 
calibrado de 10 ml, seringa calibrada com ponteira. 
O estojo de testes HI38015 é fornecido com 100 
ml de reagente A de cloreto, 25 ml de reagente B de 
cloreto (2), 100 ml de reagente C de cloreto, frasco 
desmineralizante com tampa com filtro para 12 L, 
copo plástico graduado  de 50 ml com tampa, pipeta 
plástica de 3 ml, pipeta plástica de 1 ml, seringas de 
1 ml com ponteiras (2) e escova.

Cloreto

Os iões de cloreto são um dos 
maiores aniões inorgânicos na 
água e em águas residuais. 

Efeitos em humanos
Um corpo humano adulto 
normal contém cerca de  
81.7g de cloreto. Na base de 
uma perda total obrigatória 
de cloreto, de cerca de 530 
mg/dia, foi recomendado o 
consumo alimentar de 9 mg 
de cloreto por cada kg de 
peso corporal para adultos 
(equivalente a ligeiramente 
mais do que 1g de sal de mesa 
por pessoa, por dia).  
A toxicidade do cloreto não 
foi observada em humanos, 
excepto no caso especial de 
metabolismo enfraquecido 
por cloreto de sódio, como 
a insuficiência cardíaca 
congestiva.  Os indivíduos 
saudáveis podem tolerar 
o consumo de grandes 
quantidades de cloreto, 
desde que acompanhado do 
consumo de água doce.  
Sabe-se pouco do efeito 
do consumo prolongado de 
grandes quantidades de 
cloreto na dieta alimentar. 
Segundo experiências com 
animais, a hipertensão 
associada ao cloreto de sódio 
parece estar relacionada mais 
com o ião de sódio do que com 
o de cloreto.

Outras considerações
O cloreto aumenta a 
condutividade da água e assim 
aumenta a sua corrosibilidade. 
Em tubos de metal, o cloreto 
reage com os iões de metal, 
formando sais solúveis e  
aumentando os níveis de 
metais na água potável. Em 
tubos de chumbo, forma uma 
camada protetora de óxido, 
mas o cloreto aumenta a 
corrosão galvânica.  
As concentrações excessivas 
de cloreto, de cerca de  250 
mg/L, podem ser detetadas 
pelo sabor da água, mas o 
limite depende dos catiões 
associados. Os consumidores 
podem, no entanto, habituar-
se a concentrações acima de 
250 mg/L. 

HI4109 

Elétrodo de iões 
seletivos para 
cianeto
Para utilização com medidores 
ISE compatíveis

Especificações
Gama de medição 10-2M a 1X 10-6M  

260 a 0.02 mg/L (ppm)

Gama ótima de pH >11

Gama de temperatura 0 a 80°C

Slope aproximado -57

Diâmetro do corpo 12 mm

Compr. do corpo 120 mm

Material do corpo PEI

Como 
encomendar

O HI4109 é um elétrodo ISE combinado, 
estado sólido, com cabo coaxial de 1 m e 
conector BNC

12
0 

m
m

12 mm

Parâmetro

CÁLCIO / CIANETO / CLORETO
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Estes refratómetros digitais 
eliminam a incerteza 

associada a refratómetros 
mecânicos e são ideais para 

medições em campo.

HI96821

Refratómetro digital
Para medição de cloreto de sódio na 
indústria alimentar

• Ideal para a análise de:
 · Molhos para salada, queijos, condimentos,  

 picles, alimentos enlatados, conservas, leite,  
 sumos, bebidas energéticas, sopas, salmoura e  
 soro de leite.

• Mostrador de dois níveis

• ATC (Compensação automática da temperatura)

• Medição fácil
 · Coloque algumas gotas da amostra no  

 recetáculo e pressione a tecla READ.

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Proteção à água IP 65

• Resultados rápidos e precisos
 · Tempo de leitura de cerca de 1.5 segundos.

• Calibração a um ponto
 · Calibre com água destilada ou desionizada.

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

 gotas métricas.

• Desligar automático

• Recipiente de amostra em aço inox
 · Fácil de limpar e resistente à corrosão.

• Corpo em termoplástico em ABS

Solução padrão de cloreto de 
sódio
Para fazer uma solução padrão NaCl (g/100 g), 
siga o procedimento que se segue: 

• Coloque um recipiente (como uma cuvete em vidro  
 ou frasco conta-gotas que tenha tampa) numa   
 balança analítica. 

• Tare a balança. 

• Para fazer uma solução de X NaCl pese  
 X gramas de cloreto de Sódio de alta pureza   
 (CAS #: 7647-14-5: MW 58.44)  
 diretamente no recipiente. 

• Adicione água destilada ou desionizada 
 ao recipiente, para que o peso total  
 da solução seja 100 g.

Exemplo com g/100 g NaCl:
g/100 g NaCl 10

g de NaCl 10,000

g de água 90,000

g total 100,000

Especificações

g/100 g
Gama 0 a 28
Resolução 0,1
Precisão (@20°C/68°F) ±0.2

g/100 ml
Gama 0 a 34
Resolução 0,1
Precisão (@20°C/68°F) ±0.2

Gravidade específica
Gama 1.000 a 1.216
Resolução 0,001
Precisão (@20°C/68°F) ±0.002

° Baumé
Gama 0 a 26
Resolução 0,1
Precisão (@20°C/68°F) ±0.2

Temperatura
Gama 0 a 80°C (32 a 176°F)
Resolução 0.1°C (0.1°F)
Precisão (@20°C/68°F) ±0.3°C (0.5°F)

Como 
encomendar O HI96821 é fornecido com pilha e manual de instruções.

Ideal para a indústria alimentar
A Hanna disponibiliza o refratómetro digital para cloreto de sódio HI96821 para satisfazer os requisitos 
da indústria alimentar. Este instrumento ótico emprega a medição do índice refrativo para determinar 
a concentração de cloreto de sódio em soluções aquosas utilizadas na preparação de alimentos. Não se 
destina a medições de salinidade da água do mar. 

Índice refrativo
O índice refrativo da medição atual é rápido e oferece um método aceite para a análise do cloreto de sódio. As 
amostras são medidas após uma calibração do utilizador com água desionizada ou destilada. Em segundos, 
estes instrumentos medem o índice refrativo da solução. Estes refratómetros digitais eliminam a incerteza 
associada a refratómetros mecânicos e são ideais para medições no local onde as necessita.

CLORETO DE SÓDIO
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Especificações HI3831F HI3875 HI38018
Método Colorimétrico Disco Checker Disco Checker

Gama* 0,0-2,5 mg/L (ppm) 0,0-3,5 mg/L (ppm) 0,00-0,70 mg/L (ppm) 
0,0-3,5 mg/L (ppm)

Resolução 0,5 mg/L (ppm) 0,1 mg/L (ppm) 0.02 mg/L (ppm) 
0.1 mg/L (ppm)

Método químico DPD DPD DPD

N.º de testes 50 (média) 100 200

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3831F é fornecido com cubo de comparação de 
cor, 20 ml de reagente 1 e 15 ml de reagente 2.
O estojo de testes HI3875 é fornecido com HI93701-0 reagente de 
cloro livre (100 saquetas), 500 ml de água desionizada, disco checker, 
cuvetes de vidro com tampas (2) e pipeta plástica de 3 ml.
O estojo de testes HI38018 é fornecido com HI93701-0 reagente de 
cloro livre (200 saquetas), frasco desmineralizante com tampa para 12 
L, disco checker, cuvetes de vidro com tampas (2) e pipetas plásticas 
de 3 ml.

Estojo de testes para cloro livre
HI3831F 
Com cubo de cor
HI3875 
Gama média com 
disco Checker
HI38018 
Gama média e baixa 
com disco Checker

Especificações HI38017 HI38020
Método Disco Checker Disco Checker

Gama 0,00-0,70 mg/L (ppm) 
0,0-3,5 mg/L (ppm)

0.00-0.70 mg/L (ppm) 
0.0-3.5 mg/L (ppm) 
0.0-10.0 mg/L (ppm)

Resolução 0.02 mg/L (ppm) 
0.1 mg/L (ppm)

0.02 mg/L (ppm) 
0.1 mg/L (ppm) 
0.5 mg/L (ppm)

Método químico DPD DPD

N.º de testes 200 200

Como encomendar

O estojo de testes HI38017 é fornecido com HI93701-0 reagente 
de cloro livre (100 saquetas), HI93711-0 reagente de cloro total 
(100 saquetas), frasco desmineralizado com tampa com filtro para 
12 L, disco checker, cuvetes de vidro com tampas (2) e pipetas 
plásticas de 3 ml.

HI38017

Estojos de testes para    
cloro livre e total 
HI38017 
Gama média e baixa com     
disco Checker

HI38020 
Gama alta, média e baixa  
com disco Checker

Os Checker®HC foram desenvolvidos 
exclusivamente para a medição de 
diferentes concentrações de cloro na 
água de uma forma simples, precisa 
e económica. Estes fotómetros foram 
concebidos como uma alternativa 
mais precisa aos estojos de testes, 
fornecendo resultados rápidos e 
precisos em 4 passos muito simples.

HI701 
Checker® HC para cloro livre de 0,00 a 2,50 ppm (mg/L)

HI711 
Checker® HC para cloro total de 0,00 a 3,50 ppm (mg/L)

HI761 
Checker® HC para cloro total gama ultra baixa de 0 a 500 ppb 
(μg/L)

HI762 
Checker® HC para cloro livre gama ultra baixa de 0 a 500 ppb

HI771 
Checker® HC para cloro gama ultra alta de 0 a 500 ppm (mg/L)

Especificações
Método Método colorimétrico

Fonte de luz LED @525 nm

Detetor de luz Fotocélula de silício

Como 
encomendar

Os Checker®HC são fornecidos com (2) cuvetes de amostra com tampas, 
(1) estojo inicial de reagentes em pó, (1) pilha de 1,5V AAA e manual de 
instruções.

HI775 

Checkers® HC 
para cloro 

Cloro livre
O cloro livre reage com os iões de amónio e compostos orgânicos para formar 
compostos de cloro, diminuindo as capacidades de desinfeção, comparado com o 
cloro livre. Estes compostos de cloro, em conjunto com as cloraminas, formam o 
cloro combinado. Em conjunto, o cloro combinado e o cloro livre excedente, resultam 
em cloro total. Enquanto o cloro livre possui um potencial desinfetante muito mais 
elevado, o cloro combinado possui uma estabilidade muito mais elevada e uma 
menor volatilidade. Para uma desinfeção adequada, devem existir níveis suficientes 
de cloro livre não reagido, mas não tanto que se possa tornar prejudicial.

Cloro total
A clorização de fontes de água e de águas poluídas é utilizada principalmente para 
destruir ou desativar micro-organismos originadores de doenças. Serve também 
para melhorar a qualidade da água potável, uma vez que o cloro reage com amónia, 
ferro, manganês, sulfito e algumas substâncias orgânicas.  Independentemente 
disso, altas quantidades de cloro produzem efeitos adversos, como a formação de 
compostos potencialmente cancerígenos (ex.: clorofórmio) ou prejudiciais para a 
vida aquática (ex.: cloraminas). Assim, é essencial controlar a adição adequada de 
cloro, para satisfazer o de desinfeção e minimizar quaisquer efeitos adversos.

Parâmetro

CLORO
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Especificações
Gama 0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)

Resolução 0,01 mg/L

Precisão @ 25°C ±0,03 mg/L ±3% da leitura

Método Adaptação do método DPD USEPA 330.5 e do   

Como 
encomendar

O estojo HI97711C é fornecido com padrões CAL Check, cuvetes 
(2), tampas (2), vedante plásticos para cuvete, tesouras (2), pano de 
limpeza para cuvetes, pilhas de 1,5V AA (3), manual de instruções e 
certificado de qualidade do instrumento. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI96701-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93701-01 Reagentes em pó para cloro livre, 100 testes

HI93701-F Reagentes líquidos para cloro livre, 300 testes

HI93701-T Reagentes líquidos para cloro total, 300 testes

HI93711-01 Reagentes em pó para cloro total, 100 testes

HI97711C

Fotómetro para cloro livre e total
• Função CAL Check™ para verificar o desempenho

• Modo tutorial com instruções passo a passo

• Utiliza reagentes em pó ou       
 reagentes líquidos

Especificações Cloro livre (P1) Cloro, GUA (P2)

Gama 0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2) 0.0 a 500 mg/L (como Cl2)

Resolução 0,01 mg/L 1 mg/L

Precisão @ 25°C ±0,03 mg/L ±3% da leitura ±3 mg/L ±3% da leitura

Método Cloro livre: adaptação do método DPD 330.5 da EPA; cloro total: 
adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, 20ª Edição, método 4500-Cl.

Como 
encomendar

O HI97771C inclui o fotómetro, padrões CAL Check™, cuvetes para 
amostra (2) com tampas, pilha de 9V, tesoura, tecido para limpeza de 
cuvete, certificado de qualidade de instrumento, manual de instruções e 
mala rígida para transporte. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI96771-11 Padrões CAL Check™

HI93701-01 Reagentes para 100 testes (cloro livre)

HI93701-F Reagentes líquidos para cloro livre, 300 testes

HI95771-01 Reagentes para 100 testes (cloro GUA)

HI97771C

Fotómetro para cloro livre   
gama ultra alta
• Função CAL Check™

• Modo tutorial        
 com instruções passo a passo

• Utiliza reagentes em pó ou       
 reagentes líquidos

• Medições de até 500 mg/L de cloro total 

O HI96771C foi desenvolvido para verificar a dosagem de cloro livre na água 
até 5,00 mg/L (ppm) e de concentrações muito elevadas de cloro total, até 500 
mg/L.  É ideal para a utilização na indústria alimentar, como na lavagem de frutas 
e vegetais.  

Especificações
Gama 0,00 a 2,00 mg/L (ppm)

Resolução 0,01 mg/L (ppm)

Precisão @ 25°C ±0,10 mg/L ±5% da leitura

Método Método vermelho de clorofenol

Como 
encomendar

O HI97738C é fornecido com cuvetes para amostra (2) com tampas, 
pilha de 9V, certificado de qualidade de instrumento e manual de 
instruções. Os padrões CAL Check™ e reagentes de testes são vendidos 
separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI96738-11 Cuvetes padrão CAL Check™
HI93738-01 Reagentes para dióxido de cloro, 100 testes
HI93738-03 Reagentes para dióxido de cloro, 300 testes

HI97738C

Fotómetro para  
dióxido de cloro
• Função CAL Check™

• Modo tutorial      
 com instruções passo a passo

HI97701C

Fotómetro para cloro livre
• Função CAL Check™ para verificar o desempenho

• Modo tutorial com instruções passo a passo)

• Utiliza reagentes em pó ou reagentes líquidos

Especificações
Gama 0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)

Resolução 0,01 mg/L

Precisão @ 25°C ±0,03 mg/L ±3% da leitura

Método Adaptação do método DPD USEPA 330.5

Como 
encomendar

O estojo HI97701C é fornecido com padrões CAL Check, cuvetes (2), 
tampas (2), vedante plástico para cuvete, tesouras (2), pano de limpeza 
para cuvetes, pilhas de 1,5V AA (3), manual de instruções e certificado 
de qualidade do instrumento. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI96701-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93701-01 Reagentes em pó para cloro livre, 100 testes

HI93701-F Reagentes líquidos para cloro livre, 300 testes

CLORO / DIÓXIDO DE CLORO
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Especificações
Método Colorimétrico

Gama 0,0 a 2,5 mg/L

Resolução 0,5 mg/L

Método químico Bicinchoninate

N.º de testes 100

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3847 é fornecido com reagente HI3847-0 (100 
saquetas) e cubo de comparação de cor.

HI3847

Estojo de testes para cobre
O estojo de testes HI3847 é fornecido 
com os reagentes e acessórios 
necessários para realizar cerca de 100 
testes.

HI702 • HI747 

Checker® HC para cobre

Os Checker®HC HI702 e HI747 
representam um modo simples, 
preciso e económico de realizar 
medições em gamas baixas e altas 
de cobre. Concebidos como uma 
alternativa mais precisa aos estojos 
de testes químicos, estes fotómetros 
de bolso oferecem resultados rápidos 
e precisos em quatro simples passos.

Especificações HI702 HI747
Método Adaptação do método EPA

Gama 0,00 a 5,00 ppm 0 a 999 ppb

Resolução 0,01 ppm 1 ppb

Precisão ± 0,05 ppm ±5% da leitura ±10 ppb ±5% da leitura

Fonte de luz LED @575 nm

Detetor de luz Fotocélula de silício

Como 
encomendar

Os Checker®HC HI702 e HI747 são fornecidos com  (2) cuvetes de amostra 
com tampas, (1) estojo inicial de reagentes (6 testes), (1) pilha 1,5V AAA e 
manual de instruções.

Especificações
Gama 0.00 a 5.00 mg/L (ppm)

Resolução 0.01 mg/L (ppm)

Precisão  
@ 25°C (77°F)

±0.02 mg/L ±4% da leitura @ 25°C

Como 
encomendar

O HI97702C inclui o fotómetro, padrões CAL Check™, cuvetes 
para amostra (2) com tampas, pilha, tesoura, pano para limpeza 
de cuvete, certificado de qualidade de instrumento, manual de 
instruções e mala rígida para transporte. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Acessórios HI96702-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93702-01 Reagentes para 100 testes

HI93702-03 Reagentes para 300 testes

HI97702C

Fotómetro para cobre gama alta 
• Função CAL Check™

• Modo tutorial com instruções passo a passo

O HI97702C mede o conteúdo de cobre na água e  em águas residuais.

Cobre
O cobre é um oligoelemento essencial na dieta humana (o requisito 
diário é de cerca de 2.0 mg) e um fator no metabolismo das plantas. Por 
outro lado, a corrosão de ligas de cobre em tubagens pode introduzir 
consideráveis quantidades de cobre no fornecimento de água.

Crómio

Todos os compostos de crómio são coloridos; os mais importantes são os 
cromatos de sódio e de potássio e os dicromatos de sódio e amónio.  
Os compostos de crómio são utilizados na indústria têxtil como mordentes, 
e pela indústria aeronáutica, entre outras, para anodizar o alumínio. A 
temperaturas normais, o crómio é resistente à corrosão. Por este motivo, 
tem um papel importante na indústria galvânica, assim como em torres de 
refrigeração. Para além disso, possui certas qualidades que o tornam útil 
em processos de produção da indústria têxtil. 
Outro composto de valor industrial é o cromato de chumbo, que é amarelo 
cromado, um pigmento valioso. 
O crómio é muito útil na indústria, mas produz o subproduto crómio 
hexavalente, que é um conhecido cancerígeno, e deve ser removido das 
águas residuais.

Parâmetro

COBRE
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Cor do mel

 A cor natural do mel apresenta várias tonalidades: desde amarelo palha a âmbar, 
de âmbar escuro a quase preto com um tom avermelhado. A cor do mel não tratado 
tem origem nas variedades botânicas não tratadas usadas pelas abelhas: por este 
motivo, a sua coloração permite-nos identificar comercialmente o tipo floral original.

A cor do mel tende a escurecer com o tempo ou a alterar de acordo com o método 
de conservação ou de produção usado pelos apicultores, por exemplo. O uso de 
colmeias antigas, o contacto com metais, a temperatura de conservação, a exposição 
à luz, etc. As classes de cor são expressas em milímetros (mm) na escala Pfund, 
comparados com uma escala analítica padrão referência na graduação da glicerina.Especificações

Gama 0 a 150 mm Pfund

Resolução 1 mm Pfund

Precisão  
@ 25°C ±2 mm Pfund @ 80mm Pfund

Método Medição direta

Como 
encomendar

O HI96785 é fornecido com cuvetes para amostra (5), pilha 
de 9, tampa de proteção contra a luz, tecido para limpeza de 
cuvete , certificado de qualidade de instrumento, manual de 
instruções e mala rígida para transporte.

Acessórios
HI93703-56

Consiste em 82 cuvetes quadradas 
descartáveis, 30 ml de glicerol e (2) 
seringas de 5 ml (média de 75 testes)

HI70662 Solução de limpeza para analisador portátil 
de mel (30 ml)

Designações de padrões de cor USDA Escalas Pfund de gama de cor (mm)

Branco aquoso 8 ou menos

Extra branco Acima de 8 até, e inclusive, 17

Branco Acima de 17 até, e inclusive, 34

Âmbar extra claro Acima de 34 até, e inclusive, 50

Âmbar claro Acima de 50 até, e inclusive, 85

Âmbar Acima de 85 até, e inclusive, 114

Âmbar escuro Acima de 114

Especificações
Gama 0 a 1000 µg/L (ppb)

Resolução 1 µg/L (ppb)

Precisão  
@ 25°C (77°F)

±5 µg/L ±4% da leitura

Como 
encomendar

O HI97723 é fornecido com cuvetes para amostra (2) com tampas, pilha de 9V, 
certificado de qualidade de instrumento e manual de instruções. 
Os padrões CAL Check™ e os reagentes para análise são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI97723-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93723-01 Reagentes para 100 testes

HI93723-03 Reagentes para 300 testes

HI97723

Fotómetro para 
crómio VI   
gama alta 
• CAL Check™ 

• BEPS (Sistema de     
 prevenção de erro por pilha)

• Funções BPL

O HI97723 mede o                                           
conteúdo de crómio 
hexavalente (Cr VI) em amostras de   
água e de águas residuais.

HI93703-56
Cuvetes e glicerol para 
determinação da cor do 
mel com o HI96785

HI96785

Fotómetro para determinação 
da cor do mel
• Remove a subjetividade

• CAL Check™ 

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Funções BPL 

O fotómetro portátil HI96785 mede a percentagem de luz transmitida do 
mel em comparação com o reagente de glicerol de grau analítico.

O valor de transmitância permite a identificação do grau Pfund do mel.

As medições são efetuadas com a utilização de cuvetes óticas quadradas 
com um percurso ótico de 10 mm.

Parâmetro

COR DO MEL / CRÓMIO

Também disponível para gama baixa HI97749 (0 a 300 µg/L).
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CQO

HI83399

Fotómetro multiparâmetro 
com CQO
• Medição fácil de CQO

• Medição de 40 parâmetros-chave da qualidade da água

• Modo de medição de absorvância

• 73 métodos programados 

O HI83399 é um dos fotómetros mais avançados, com um 
inovador desenho ótico que utiliza um detetor de referência e 
uma lente de focagem para eliminar erros devidos a alterações na 
fonte de luz e de imperfeições na cuvete de vidro.

O fotómetro possui 40 parâmetros-chave da qualidade da água 
programados, com 73 métodos diferentes, cobrindo várias gamas. 
Entre os parâmetros de digestão de água residual incluem-se CQO, 
azoto total e fósforo total, importantes no controlo da remoção de 
nutrientes.

O HI83399 também oferece um modo de medição de absorvância, 
para a verificação do desempenho e para os utilizadores que 
desejem desenvolver a sua própria concentração versus curvas de 
absorvância. 

Para maximizar o espaço na bancada de trabalho, o HI83399 
duplica-se como medidor de pH profissional, com a sua entrada 
para um elétrodo digital de pH/temperatura. Agora com um só 
medidor pode-se realizar ambas as medições fotométricas e de 
pH.

Parâmetro Gama Método
Alcalinidade 0 a 500 mg/L (como CaCO₃) Método colorimétrico
Alcalinidade, marinha 0 a 300 mg/L (como CaCO₃) Método colorimétrico
Alumínio 0.00 a 1.00 mg/L (como Al3+) Aluminon
Amónia GB 0.00 a 3.00 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Amónia GB (cuvete de 16 mm ) 0.00 a 3.00 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Amónia GM 0.00 a 10.00 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Amónia GA 0.0 a 100.0 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Amónia GA (cuvete de 16 mm ) 0.0 a 100.0 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Bromo 0.00 a 8.00 mg/L (como Br₂) DPD
Cálcio 0 a 400 mg/L (como Ca²+) Oxalato
Cálcio, marinho 200 a 600 mg/L (como Ca²+) Zincon
Cloreto 0.0 a 20.0 mg/L (como Cl¯) Tiocianato de mercúrio (II)
Dióxido de cloro 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO₂) Vermelho de clorofenol
Cloro, livre 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) DPD
Cloro livre GUB 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl₂) DPD
Cloro, total 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl¯) DPD
Cloro total GUB 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl₂) DPD
Cloro total GUA 0 a 500 mg/L (como Cl₂) Iodométrico
Crómio (VI) GB 0 a 300 μg/L (como Cr⁶+) Difenilcarbohidrazida
Crómio (VI) GA 0 a 1000 μg/L (como Cr⁶+) Difenilcarbohidrazida
CQO GB (cuvete de 16 mm) 0 a 150 mg/L (como O₂) Dicromato, isento de mercúrio
CQO GM (cuvete de 16 mm) 0 a 1500 mg/L (como O₂) Dicromato, isento de mercúrio
CQO GA (cuvete de 16 mm) 0 a 15000 mg/L (como O₂) Dicromato
Cor da água 0 a 500 PCU (Unidades platina Cobalto) Colorimétrico cobalto platina
Cobre GB 0.000 a 1.500 mg/L (como Cu²+) Bicinchoninato
Cobre GA 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu²+) Bicinchoninato
Ácido cianúrico 0 a 80 mg/L (como CYA) Turbidimétrico
Fluoreto GB 0.00 a 2.00 mg/L (como F¯) SPADNS
Fluoreto GA 0.0 a 20.0 mg/L (como F¯) SPADNS
Dureza, cálcio 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO₃) Calmagite
Dureza, magnésio 0.00 a 2.00 mg/L (ppm) (como CaCO₃) Colorimétrico EDTA 
Dureza, total GB 0 a 250 mg/L (como CaCO₃) Calmagite
Dureza, total GM 200 a 500 mg/L (como CaCO₃) Calmagite
Dureza, total GA 400 a 750 mg/L (como CaCO₃) Calmagite
Hidrazina 0 a 400 μg/L (como N₂H₄) p-Dimethylaminobenzaldehyde
Iodo 0.0 a 12.5 mg/L (como I₂) DPD
Ferro GB 0.000 a 1.600 mg/L (como Fe) TPTZ
Ferro GA 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe) Fenantrolina
Magnésio 0 a 150 mg/L (como Mg²+) Calmagite
Manganês GB 0 a 300 μg/L (como Mn PAN
Manganês GA 0.0 a 20.0 mg/L (como Mn) Periodato
Molibdénio 0.0 a 40.0 mg/L (como ⁶+) Ácido tioglicólico
Níquel GB 0.000 a 1.000 mg/L (como NI) PAN
Níquel GA 0.00 a 7.00 g/L (como NI) Fotométrico
Nitrato 0.0 a 30.0 mg/L (como NO₃¯- N) Redução por cádmio
Nitrato (cuvete de 16 mm) 0.0 a 30.0 mg/L (como NO₃¯- N) Ácido cromotrópico
Nitrito GUB, marinho 0 a 200 μg/L (como N0₂¯- N) Diazotização
Nitrito GB 0 a 600 μg/L (como N0₂¯- N) Diazotização
Nitrito GA 0 a 150 mg/L (como N0₂¯- N) Sulfato ferroso
Azoto total GA (cuvete de 16 mm) 0.0 a 25.0 mg/L (como NO₃¯- N) Ácido cromotrópico
Azoto total GA (cuvete de 16 mm) 0 a 150 mg/L (como N) Ácido cromotrópico
Oxigénio dissolvido 0.0 a 10,0 mg/L (como O₂) Winkler
Remoção de oxigénio 0.00 a 1.50 mg/L (como Carbo-hidrazida) Redução por ferro
Remoção de oxigénio 0 a 1000 μg/L (como DEHA) Redução por ferro
Remoção de oxigénio 0.00 a 2.50 mg/L (como Hidroquinona ) Redução por ferro

Remoção de oxigénio 0.00 a 4.50 mg/L (como ácido 
isoascórbico) Redução por ferro

Ozono 0.00 a 2.00 mg/L (como O₃) DPD
pH 6.5 a 8.5 pH Vermelho de fenol
Fosfato GUB, marinho 0 a 200 μg/L (como P) Ácido ascórbico
Fosfato GB 0.00 a 2.50 mg/L (ppm) Ácido ascórbico
Fosfato GA 0.0 a 30.0 mg/L (como PO₄³-) Aminoácido
Fósforo reativo GB (cuvete de 16 mm) 0.00 a 1.60 mg/L (como P) Ácido ascórbico
Fósforo reativo GA (cuvete de 16 mm) 0.0 a 32.6 mg/L (como P) Ácido vanadomolibdofosfórico
Fósforo ácido hidrolisável (cuvete de 
16 mm) 0 a 1,6 mg/L (ppm) (como P) Ácido ascórbico

Fósforo total GB (cuvete de 16 mm) 0.00 a 1.15 mg/L (como P) Ácido ascórbico
Fósforo total GA (cuvete de 16 mm) 0.0 a 32.6 mg/L (como P) Ácido vanadomolibdofosfórico
Potássio 0.0 a 20.0 mg/L (como K) Tetrafenil borato turbidimétrico
Sílica GB 0.00 a 2.00 mg/L (como SiO₂) Azul de heteropoli
Sílica GA 0 a 200 mg/L (como SiO₂) Molybdosilicate
Prata 0.000 a 1.000 mg/L (como Ag) PAN
Sulfato 0 a 150 mg/L (como SO₄²-) Turbidimétrico
Surfactantes, aniónicos 0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS) Azul de metileno
Zinco 0.00 a 3.00 mg/L (como Zn) Zincon
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Parâmetro Gama Método
Alcalinidade 0 a 500 mg/L (como CaCO₃) Método colorimétrico
Alcalinidade, marinha 0 a 300 mg/L (como CaCO₃) Método colorimétrico
Alumínio 0.00 a 1.00 mg/L (como Al3+) Aluminon
Amónia GB 0.00 a 3.00 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Amónia GB (cuvete de 16 mm ) 0.00 a 3.00 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Amónia GM 0.00 a 10.00 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Amónia GA 0.0 a 100.0 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Amónia GA (cuvete de 16 mm ) 0.0 a 100.0 mg/L (como NH₃-N) Nessler
Bromo 0.00 a 8.00 mg/L (como Br₂) DPD
Cálcio 0 a 400 mg/L (como Ca²+) Oxalato
Cálcio, marinho 200 a 600 mg/L (como Ca²+) Zincon
Cloreto 0.0 a 20.0 mg/L (como Cl¯) Tiocianato de mercúrio (II)
Dióxido de cloro 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO₂) Vermelho de clorofenol
Cloro, livre 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) DPD
Cloro livre GUB 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl₂) DPD
Cloro, total 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl¯) DPD
Cloro total GUB 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl₂) DPD
Cloro total GUA 0 a 500 mg/L (como Cl₂) Iodométrico
Crómio (VI) GB 0 a 300 μg/L (como Cr⁶+) Difenilcarbohidrazida
Crómio (VI) GA 0 a 1000 μg/L (como Cr⁶+) Difenilcarbohidrazida
CQO GB (cuvete de 16 mm) 0 a 150 mg/L (como O₂) Dicromato, isento de mercúrio
CQO GM (cuvete de 16 mm) 0 a 1500 mg/L (como O₂) Dicromato, isento de mercúrio
CQO GA (cuvete de 16 mm) 0 a 15000 mg/L (como O₂) Dicromato
Cor da água 0 a 500 PCU (Unidades platina Cobalto) Colorimétrico cobalto platina
Cobre GB 0.000 a 1.500 mg/L (como Cu²+) Bicinchoninato
Cobre GA 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu²+) Bicinchoninato
Ácido cianúrico 0 a 80 mg/L (como CYA) Turbidimétrico
Fluoreto GB 0.00 a 2.00 mg/L (como F¯) SPADNS
Fluoreto GA 0.0 a 20.0 mg/L (como F¯) SPADNS
Dureza, cálcio 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO₃) Calmagite
Dureza, magnésio 0.00 a 2.00 mg/L (ppm) (como CaCO₃) Colorimétrico EDTA 
Dureza, total GB 0 a 250 mg/L (como CaCO₃) Calmagite
Dureza, total GM 200 a 500 mg/L (como CaCO₃) Calmagite
Dureza, total GA 400 a 750 mg/L (como CaCO₃) Calmagite
Hidrazina 0 a 400 μg/L (como N₂H₄) p-Dimethylaminobenzaldehyde
Iodo 0.0 a 12.5 mg/L (como I₂) DPD
Ferro GB 0.000 a 1.600 mg/L (como Fe) TPTZ
Ferro GA 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe) Fenantrolina
Magnésio 0 a 150 mg/L (como Mg²+) Calmagite
Manganês GB 0 a 300 μg/L (como Mn PAN
Manganês GA 0.0 a 20.0 mg/L (como Mn) Periodato
Molibdénio 0.0 a 40.0 mg/L (como ⁶+) Ácido tioglicólico
Níquel GB 0.000 a 1.000 mg/L (como NI) PAN
Níquel GA 0.00 a 7.00 g/L (como NI) Fotométrico
Nitrato 0.0 a 30.0 mg/L (como NO₃¯- N) Redução por cádmio
Nitrato (cuvete de 16 mm) 0.0 a 30.0 mg/L (como NO₃¯- N) Ácido cromotrópico
Nitrito GUB, marinho 0 a 200 μg/L (como N0₂¯- N) Diazotização
Nitrito GB 0 a 600 μg/L (como N0₂¯- N) Diazotização
Nitrito GA 0 a 150 mg/L (como N0₂¯- N) Sulfato ferroso
Azoto total GA (cuvete de 16 mm) 0.0 a 25.0 mg/L (como NO₃¯- N) Ácido cromotrópico
Azoto total GA (cuvete de 16 mm) 0 a 150 mg/L (como N) Ácido cromotrópico
Oxigénio dissolvido 0.0 a 10,0 mg/L (como O₂) Winkler
Remoção de oxigénio 0.00 a 1.50 mg/L (como Carbo-hidrazida) Redução por ferro
Remoção de oxigénio 0 a 1000 μg/L (como DEHA) Redução por ferro
Remoção de oxigénio 0.00 a 2.50 mg/L (como Hidroquinona ) Redução por ferro

Remoção de oxigénio 0.00 a 4.50 mg/L (como ácido 
isoascórbico) Redução por ferro

Ozono 0.00 a 2.00 mg/L (como O₃) DPD
pH 6.5 a 8.5 pH Vermelho de fenol
Fosfato GUB, marinho 0 a 200 μg/L (como P) Ácido ascórbico
Fosfato GB 0.00 a 2.50 mg/L (ppm) Ácido ascórbico
Fosfato GA 0.0 a 30.0 mg/L (como PO₄³-) Aminoácido
Fósforo reativo GB (cuvete de 16 mm) 0.00 a 1.60 mg/L (como P) Ácido ascórbico
Fósforo reativo GA (cuvete de 16 mm) 0.0 a 32.6 mg/L (como P) Ácido vanadomolibdofosfórico
Fósforo ácido hidrolisável (cuvete de 
16 mm) 0 a 1,6 mg/L (ppm) (como P) Ácido ascórbico

Fósforo total GB (cuvete de 16 mm) 0.00 a 1.15 mg/L (como P) Ácido ascórbico
Fósforo total GA (cuvete de 16 mm) 0.0 a 32.6 mg/L (como P) Ácido vanadomolibdofosfórico
Potássio 0.0 a 20.0 mg/L (como K) Tetrafenil borato turbidimétrico
Sílica GB 0.00 a 2.00 mg/L (como SiO₂) Azul de heteropoli
Sílica GA 0 a 200 mg/L (como SiO₂) Molybdosilicate
Prata 0.000 a 1.000 mg/L (como Ag) PAN
Sulfato 0 a 150 mg/L (como SO₄²-) Turbidimétrico
Surfactantes, aniónicos 0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS) Azul de metileno
Zinco 0.00 a 3.00 mg/L (como Zn) Zincon

CQO

Reagentes de CQO certificados

NOTA: Cada caixa de 25 cuvetes é fornecida com um certificado de qualidade Hanna.  
 Os reagentes são rastreáveis com NIST SRM® 930. 
 A Hanna também produz reagentes isentos de mercúrio, a serem utilizados para análise de amostras sem cloreto.

Código Descrição Método Gama
HI93754A-25 Gama baixa EPA 0 a 150 mg/L (ppm)

HI93754B-25 Gama média EPA 0 a 1500 mg/L (ppm)

HI93754C-25 Gama alta EPA 0 a 15000 mg/L (ppm)

HI93754D-25 Gama baixa Isento de Mercúrio 0 a 150 mg/L (ppm)

HI93754E-25 Gama média Isento de Mercúrio 0 a 1500 mg/L (ppm)

O corpo exterior mantém-se frio ao toque!

HI839800

Termo reator para  
digestão de cuvetes
Com capacidade para 25 cuvetes

• Alertas de temperatura alta e baixa
 · Aparece quando o bloco está a aquecer e a temperatura se encontra acima  

 do valor definido.

• Temporizador
 · Indica o tempo em falta até que o elemento de aquecimento se desligue. 

O reator HI839800 é um aquecedor de cuvetes de fácil utilização.  
O reator está equipado com duas configurações de temperatura predefinidas, 
105°C e 150°C, sendo as digestões realizadas a 150°C.

Tem incorporado um temporizador decrescente de três horas, para controlar as 
digestões temporizadas. Quando o temporizador expira, soará um sinal sonoro e 
o elemento de aquecimento desliga-se. O reator contém um fusível térmico que 
previne o sobreaquecimento, desligando o elemento de aquecimento.

A temperatura do bloco é continuamente indicada no LCD, mesmo quando não 
está em funcionamento nenhum programa de temperatura. O bloco de alumínio 
incorpora uma capacidade para 25 cuvetes e um orifício para a  sonda de 
temperatura de referência. 

HI740216  
Prateleira de arrefecimento de cuvetes

HI740217  
Tampa de proteção

Para garantir a segurança, recomendamos a utilização da tampa de proteção HI740217 e da prateleira 
de arrefecimento HI740216 em conjunto com o HI839800.

Especificações HI839800
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 inox

Tempo de Aquecimento 10-15 minutos, dependendo da temperatura selecionada

Modo de Funcionamento Temporizado (0 a 180 minutos) ou modo infinito

Bloco Alumínio

Como encomendar O HI839800-02 (230V) é fornecido com cabo de energia e 
manual de instruções.

Os reagentes de CQO da Hanna estão disponíveis nos seguintes formatos:

Carência química de oxigénio (CQO)

A Carência química de oxigénio (CQO) é um parâmetro importante medido nas 
água residuais de processamento alimentar. A CQO é a medição da quantidade 
de oxigénio necessário para que ocorra a oxidação química de compostos 
orgânicos. As medições de CQO são tipicamente usadas para indicar a qualidade 
da água residual produzida durante o processo de manufatura alimentar, no 
entanto, também podem ser utilizadas para detetar resíduos nos procedimentos 
de produção. 

Os maiores constituintes de resíduos alimentares possuem um valor nutritivo, o 
que contribui para leituras elevadas de CQO. Os níveis elevados de CQO podem 
resultar numa sobrecarga orgânica se a água residual de processos alimentares 
não for tratada antes de ser descarregada num sistema de saneamento público.  

A análise de CQO envolve a utilização de um agente oxidante forte, 
normalmente dicromato de potássio. Os reagentes de CQO da Hanna são 
fornecidos em cuvetes individuais, com reagentes pré-doseados, às quais 
se adiciona a amostra de água residual, eliminando a necessidade de 
manuseamento de químicos e adições de reagente. É necessária uma digestão 
de 2 horas para que ocorra completamente a oxidação.  
Após o arrefecimento, pode ser utilizado um fotómetro para determinar 
colorimetricamente o valor de CQO. A Hanna oferece uma variedade de 
reagentes de CQO, incluindo reagentes em conformidade com a EPA, que 
contêm, sulfato mercúrico e necessitam de eliminação segura. A Hanna oferece 
também reagentes em conformidade ISO e isentos de mercúrio. 

Parâmetro
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HI98311 • HI98312

Medidores de EC/TDS/
Temperatura
• Com proteção à água

• Compensação automática da temperatura  
 com β ajustável

• Botão HOLD para fixar as leituras 

• BEPS (Sistema de Prevenção       
 de Erro por pilha)

• % de nível de pilha e       
 indicadores de estabilidade

• Desligar automático

• Fator de conversão TDS  
 ajustável de 0.45 a 1.00

Especificações HI98311 (DiST®5) HI98312 (DiST®6)

EC

Gama 0 a 3999 µS/cm 0.00 a 20.00 mS/cm

Resolução 1 µS/cm 0.01 mS/cm

Precisão ±2% G.C. ±2% G.C.

TDS

Gama 0 a 2000 mg/L (ppm) 0.00 a 10.00 g/L (ppt)

Resolução 1 mg/L (ppm) 0.01 g/L (ppt)

Precisão ±2% G.C. ±2% G.C.

Temperatura

Gama 0.0 a 60.0°C/32.0 a 140.0°F 0.0 a 60.0°C/32.0 a 140.0°F

Resolução 0.1°C/0.1°F 0.1°C/0.1°F

Precisão ±0.5°C/±1°F ±0.5°C/±1°F

Especificações  
adicionais Calibração

Automática, um ponto  
a 1413 µS/cm  
ou 1382 mg/L (ppm)

Automática, um ponto 
a 12.88 mS/cm  
ou 6.44 g/L (ppt)

Como 
encomendar

O HI98311 (DiST®5) e o HI98312 (DiST®6) são fornecidos com HI73311 
sonda de EC/TDS, HI73128 ferramenta de remoção da sonda, (4) pilhas 1.5 V 
e manual de instruções.

• HI73311  
 Elétrodo em grafite substituível

 · Um elétrodo em grafite, fácil  
 de substituir, com um conector  
 de encaixe resistente, é sinónimo  
 de pinos que não partem nem se  
 dobram.
 · O elétrodo de condutividade  

 em grafite oferece uma maior  
 resistência à contaminação por  
 resíduos de sal na amostra.

Especificações
 HI98301 
(DiST® 1)

HI98302 
(DiST® 2)

HI98303 
(DiST® 3)

HI98304 
(DiST® 4)

Gama 0 a 2000 ppm 0,00 a 10,00 ppt 0 a 2000 µS/cm 0,00 a 20,00 mS/cm

Resolução 1 ppm (mg/L) 0,01 ppt (g/L) 1 µS/cm 0.01 mS/cm

Precisão ±2% G.C. ±2% G.C. ±2% G.C. ±2% G.C.

Fator TDS 0,5 0,5 - -

Solução de calibração HI70032P 
1382 ppm

HI70038P  
6.44 ppt

HI70031P 
1413 mS/cm

HI70039:  
5.00 mS/cm 
HI70030:  
12.88 mS/cm

Calibração Automática, um ponto

Como 
encomendar

O HI98301 (DiST®1), HI98302 (DiST®2), HI98303 (DiST®3) e HI98304 
(DiST®4) são fornecidos com tampa de proteção, saquetas de solução de 
calibração (4), pilha CR2032, certificado de qualidade do instrumento e 
manual de instruções.

• Sensor de temperatura exposto
 · Estes medidores de bolso 

 possuem sensores de temperatura 
 expostos, para tempos de resposta   
 mais rápidos. 

• Prontos a utilizar
 · Os DiST são fornecidos numa  

 caixa plástica muito prática,  
 com tampa de proteção, saquetas  
 de solução de calibração (4),  
 pilha, certificado de qualidade  
 do instrumento e manual de  
 instruções. 

DiST®  
HI98301 • HI98302  
HI98303 • HI98304

Medidores de   
EC e TDS 
• Compensação automática da temperatura

• Calibração a um ponto 

Os DiST são medidores de bolso resistentes 
e fiáveis que oferecem leituras de 
condutividade ou TDS precisas e rápidas.

Estes medidores de bolso possuem um 
elétrodo amperométrico em grafite que 
oferece uma melhor reprodutibilidade nas 
medições, pois não oxida. Uma medição de EC/
TDS amperométrica baseia-se na lei de Ohm, 
I = V/R, onde R depende da distância entre 
dois pinos e a sua superfície. A oxidação altera 
simultaneamente a distância e a superfície, o 
que afeta a precisão.  

Estes medidores são muito simples de utilizar, com duas teclas apenas: uma 
para ligar e desligar e a outra para a calibração.

CONDUTIVIDADE / TDS
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HI98331

Medidor Soil Test™ 
para condutividade  
direta no solo
• Calibração a um ponto 

 · Calibração automática em padrão de    
 condutividade 1413 µS/cm 

• Compensação automática da temperatura 
 · As amostras são automaticamente    

 compensadas pelas variações de temperatura
 · Usa um coeficiente de correção de    

 temperatura fixo a 2%/ºC
• Elétrodo de penetração em aço inox 

 · Permite a medição direta no solo

O medidor Soil Test™ para condutividade diretamente no 
solo HI98331 é um medidor de bolso resistente e fiável, 
que oferece leituras rápidas e precisas. 

O HI98331 possui uma sonda de penetração em aço inox 
para a medição direta de condutividade no solo. Com um 
desenho compacto, funcionamento com uma só tecla 
e calibração automática, o Soil Test™ é uma escolha 
excelente para realizar medições de condutividade 
diretamente no solo.

O HI98331 um elétrodo em aço inox que permite a 
realização de medições diretas no solo. Quando é 
necessária a calibração, basta mergulhar a extremidade 
do elétrodo na solução de calibração e entrar em modo de 
calibração para calibração automática a 1 ponto.

Especificações
Gama de condutividade 0 a 4000 μS/cm; 0.00 a 4.00 mS/cm (dS/m)

Resolução de 
condutividade

1 μS/cm; 0.01 mS/cm (dS/m)

Precisão  de condutividade ±50 μS/cm (0 a 2000 μS/cm), ±300 μS/cm (2000 a 4000 μS/cm); 
±0.05 mS/cm (0.00 a 2.00 mS/cm), ±0.30 mS/cm (2.00 a 4.00 mS/
cm)

Gama de temperatura 0.0 a 50.0°C

Resolução de temperatura 0.1°C

Precisão de temperatura ±1°C

Compensação da 
temperatura

Automática, coeficiente de temperatura (β) fixo 2%/°C

Tipo/Vida da pilha CR2032 Li-ion/cerca de 100 horas de uso contínuo

Sonda De penetração, em aço inox, 114 mm

Ambiente 0 a 50°C; HR máx. 95% sem condensação

Dimensões 50 x 196 x 21 mm

Peso 74 g

Como encomendar O HI98331 (Soil Test™) é fornecido com manga de proteção/
armazenamento, pilha, manual de instruções e certificado de 
qualidade.

HI98318

Medidor de EC/TDS 
(ppm) 
• Proteção à água 
• Compensação automática da temperatura rápida
• Sensor de grafite
• Fator de conversão de EC para TDS

 · Selecionável de 0.5 (500 ppm) e 0.7 (700 ppm)
• Calibração automática a um ponto

 · Usando o padrão Quick Cal standard  ou 1.41 mS/cm em  
 modo de calibração standard

• 250 horas de autonomia

O medidor de bolso de EC/TDS com proteção à água, 
foi desenhado especificamente para a hidroponia, 
oferecendo uma solução simples e económica para 
a medição da concentração de fertilizantes numa 
solução nutriente. Este medidor  possui um desenho 
compacto, extremamente ergonómico, adaptando-se 
confortavelmente na sua mão. 

O HI98318 possui um amplo mostrador LCD, de fácil 
leitura, que indica a EC e TDS e a temperatura em 
conjunto com a calibração, indicadores de estabilidade e 
de carga de pilha. Todas as operações foram simplificadas 
a duas teclas. Uma é para ligar e desligar o medidor e a 
outra para calibração automática a um ponto.

Especificações
Gama de condutividade 0.00 a 6.00 mS/cm

Resolução de condutividade 0.01 mS/cm

Precisão  de condutividade ±2% G.C.

Gama de TDS 0 a 3000 ppm (500 CF); 0 a 3999 ppm (700 CF)

Resolução de TDS 10 ppm (mg/L)

Precisão de TDS ±2% G.C.

Gama de temperatura 0.0 a 50.0°C/32.0 a 122.0°F

Resolução de temperatura 0.1°C/0.1°F

Precisão de temperatura ±0.5°C /±1°F

Compensação da 
temperatura

Automática desde 0 a 50°C (32 a 122°F)

Fator de conversão TDS 0.5 (500 ppm) ou 0.7 (700 ppm)

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F) ; HR máx. 100%

Dimensões 160 x 40 x 17 mm

Peso 75 g

Como encomendar O HI98318 é fornecido com tampa de proteção, (3) HI50036 
saquetas de solução de calibração Quick Cal (20 ml), (1) pilha 
CR2032, manual de instruções e certificado de qualidade .

• Sensor de grafite
 · Possui um sensor em grafite que reduz o   

 efeito de polarização comum nos medidores  
 amperométricos que utilizam dois pinos em  
 aço inox.

CONDUTIVIDADE / TDS
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Especificações

EC

Gama
0.00 a 29.99 µS/cm; 30.0 a 299.9 µS/cm;  
300 a 2999 µS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm;  
30.0 a 200.0 mS/cm; até 500.0 mS/cm (EC atual )*

Resolução 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Precisão ±1 % da leitura (±0.05 µS/cm ou 1 dígito)

Calibração Automática num ponto com seis padrões memorizados (84, 
1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm)

TDS

Gama

0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L (ppm);  
150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 g/L (ppt);  
15.0 a 100.0 g/L (ppt); até 400.0 g/L (ppt) (TDS atual )* com 
fator de conversão de 0.80

Resolução 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm);  
0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt)

Precisão ±1 % da leitura (±0.03 mg/L (ppm) ou 1 dígito, o que for 
maior)

Salinidade

Gama 0.0 a 400.0% NaCl

Resolução 0.1%

Precisão ±1% da leitura

Calibração Um ponto, com solução de calibração HI7037

Temperatura

Gama -20.0 a 120.0°C

Resolução 0.1°C

Precisão ±0.2°C (excluindo erro de sonda)

Calibração Dois pontos, a 0 e 50°C

Como 
encomendar

O HI9835 é fornecido com a sonda de condutividade HI76309, pilhas AAA 
de 1.5V, instruções e mala rígida para transporte. 

HI9835

Medidor de EC/
TDS/Salinidade/ºC
• Proteção à água

• Gama automática

• Compensação automática da temperatura

• Mostrador LCD gráfico retroiluminado

• BEPS (Sistema de prevenção de erro   
 por pilha)

• Função de Ajuda com guias 
 de utilizador no ecrã

 
O HI9835 é um medidor portátil de 
condutividade/TDS/salinidade/temperatura. 
Os utilizadores possuem uma série de 
funções de diagnóstico e mensagens no LCD 
que ajudam e guiam através da calibração, 
utilização e rastreio de problemas.

Os parâmetros de medição de condutividade 
e TDS são selecionáveis, como por exemplo: 
gama de constante de célula entre 0.500 a 
1.700, coeficiente de temperatura de 0.00 a 
6.00%/°C, temperatura referência entre 20 a 
25°C e fator de TDS selecionável de 0.40 a 0.80.

A função de gama automática dos modos EC e TDS programa automaticamente o 
medidor para a gama com a resolução mais alta possível. A função de auto-ponto 
final fixa automaticamente o mostrador assim que alcança uma leitura estável.

Especificações

Gama 0.0 a 199.9 µS/cm; 0 a 1999 µS/cm; 0.00 a 19.99 mS/cm; 
0.0 a 199.9 mS/cm

Resolução 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Precisão      
(@20°C/68°F) ±1% G.C. (excluindo erro de sonda)

Calibração Manual, um ponto

Como 
encomendar

O HI9033 é fornecido com a sonda de condutividade HI76302W, pilha 
de 9V, instruções e mala rígida para transporte.

HI9033

Medidor de EC  
multigama
• Tecnologia de quatro anéis

• Proteção à água

• Compensação automática da  
 temperatura

• BEPS (Sistema de prevenção de  
 erro por pilha)

• Calibração a um ponto 

O HI9033 é um medidor de 
condutividade robusto, desenhado 
para trabalhar em condições 
poeirentas e húmidas. Este medidor 
tem a vantagem de medir amostras de 
água desionizada e de salmoura, sem 
ter de trocar ou recalibrar a sonda. 

HI98308

Medidor de pureza da 
água
O medidor de bolso para a pureza da água (PWT) 
permite a verificação da pureza da água destilada 
ou desmineralizada em ambientes laboratoriais ou 
industriais.

*Leitura da temperatura não compensada.

Especificações
Gama 0.0 a 99.9 µS/cm

Resolução 0,1 µS/cm

Precisão ±2% G.C.

Calibração Manual, um ponto

Como 
encomendar

O HI98308 é fornecido com tampa 
de proteção, chave de parafuso para 
calibração, (4) pilhas e manual de 
instruções.

CONDUTIVIDADE / TDS
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HI98192

Medidor profissional 
Medidor de EC/TDS/Resistividade/Salinidade com USP <645>

• Medições desde água ultrapura até altos níveis de salinidade

• A salinidade pode ser indicada como escala de água do mar, escala prática de  
 salinidade e escala de percentagem

• Registo a pedido de até 400 amostras

• Mostrador LCD gráfico retroiluminado

• Tecla de ajuda dedicada

• Funções BPL—em conformidade com Boas Práticas Laboratoriais

• Proteção à água IP67 para utilização em campo

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha) e indicador de vida de pilha

• Ligação ao PC via USB com o software HI92000 e o cabo USB HI920015 

O HI98192 é um medidor portátil de condutividade, com proteção à água, que 
possui uma gama de condutividade alargada, de  0.000 µS/cm a 400 mS/cm, assim 
como TDS, resistividade e três escalas de salinidade. Este medidor reconhece 
automaticamente o tipo de sonda (dois ou quatro anéis) e permite ao utilizador 
ajustar a constante de célula nominal. As medições de EC e TDS são totalmente 
personalizáveis e incluem um fator de TDS selecionável entre 0.40 e 1.00.

Podem ser guardados dez conjuntos de parâmetros de medição personalizados, 
como um perfil de utilizador, e mais tarde podem ser consultados.

Desenhado para a utilização em campo, este instrumento pode ser facilmente 
utilizado com uma só mão e inclui uma mala rígida para transporte. Com uma 
autonomia de cerca de 200 horas, garante um funcionamento sem interrupções.

Especificações

EC

Gama

0.000 a 9.999 µS/cm*; 10.00 a 99.99 µS/cm;  
100.0 a 999.9 µS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm;  
10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 400.0 mS/cm (até 1000.0 
mS/cm condutividade atual)** (gama automática)

Resolução 0.001 µS/cm*; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 
mS/cm; 0.1 mS/cm

Precisão ±1% da leitura (±0.01 µS/cm ou 1 dígito, o que for maior)

Calibração

Automática até cinco pontos com sete padrões memorizados  
(0.00 µS/cm, 84.0 µS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 
mS/cm,  
80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm)

TDS

Gama
0.00 a 99.99 mg/L (ppm); 100.0 a 999.9 mg/L (ppm); 1.000 
a 9.999 g/L (ppt); 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 100.0 a 400.0 g/L 
(ppt) (gama automática)

Resolução 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01 g/L 
(ppt); 0.1 g/L (ppt)

Precisão ±1% da leitura (±0.05 mg/L (ppm) ou 1 dígito, o que for 
maior)

Resistividade

Gama
 1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 KΩ•cm; 10.0 
a 99.9 KΩ•cm; 100 a 999 KΩ•cm; 1.00 a 9.99 MΩ•cm; 10.0 a 
100.0 MΩ•cm* (gama automática)

Resolução 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 
MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm*

Precisão ±1% da leitura (±10 Ω•cm ou 1 dígito, o que for maior)

Salinidade

Gama % NaCl : 0.0 a 400.0%; salinidade prática: 0.00 a 42.00 
(PSU); escala da água do mar: 0.00 a 80.00 (ppt)

Resolução 0.1%; 0.01

Precisão ±0.2°C (excluindo erro de sonda)

Calibração Máx.. um ponto apenas em gama % (com padrão HI7037); 
use calibração de condutividade para todas as outras gamas

Temperatura

Gama -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F

Resolução 0.1°C; 0.1°F

Precisão ±0.2°C; ±0.4°F (excluindo erro de sonda)

Calibração Um ou dois pontos

Como 
encomendar

O HI98192 é fornecido com sonda de condutividade HI763133, HI7031M 
solução de calibração 1413 µS/cm (230 ml), HI7035M solução de calibração 
111.8 mS/cm (230 ml), copo plástico de 100 ml (2),  HI92000 software para 
PC, HI920015 cabo micro USB, pilhas AA de 1.5V (4), instruções e mala rígida 
para transporte.

Cabo de sonda 
de ligação rápida

* A gama EC 0.000 µS/cm e a gama de resistividade 0.1 MΩ•cm não estão disponíveis com a sonda opcional com cabo de 4 m. 
**Leitura da temperatura não compensada.

CONDUTIVIDADE / TDS
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HI993310

Medidor de condutividade
Para medições diretas no solo e em líquidos

A atividade do solo e a condutividade de soluções nutritivas, água de irrigação 
e pasta de solo saturada são dois parâmetros importantes para cultivadores e 
horticultores. Com o HI993310 é possível medir diretamente, de um modo rápido 
e simples, a atividade do solo no terreno, assim como a condutividade de várias 
soluções. 

O HI993310 foi especialmente desenhado para satisfazer a necessidade de uma 
medição quer no solo, quer em líquidos 

O HI993310 realiza medições da condutividade do solo em EC (mS/cm) assim como a 
atividade de sal (g/L). As diferentes gamas podem ser selecionadas através de duas 
teclas no painel frontal e duas luzes LED separadas indicam qual o parâmetro que está 
a ser testado. 

A medição direta do solo é facilitada pelo pequeno diâmetro da sonda HI76305 e pelo 
seu corpo em aço inox e a extremidade pontiaguda. Uma vez inserida a sonda no solo, 
necessita apenas de aguardar até que o medidor indique o valor fornecido pela sonda. 

Especificações 

Gama EC 0.00 a 19.99 mS/cm

Resolução EC 0.01 mS/cm

Precisão EC ±2% G.C.

Gama atividade do 
Solo

0.00 a 1.00 g/L

Resolução atividade 
do solo

0.01 g/L

Precisão Atividade 
do solo

±2% G.C.

Compensação da 
temperatura

Automática desde 0 a 50°C com ß de 2%/°C tipicamente

Sonda HI76305 sonda de condutividade em aço inox, com sensor de temperatura 
interno, conector DIN e cabo de 1 m, para medição direta no solo (incluída); 
HI76304 sonda de condutividade com dois anéis, com sensor de 
temperatura interno, conector DIN e cabo de 1 m, para medições em 
soluções nutritivas, água de irrigação ou misturas líquidas de solo (incluída).

Tipo/Vida da pilha 1 x 9V/100 cerca de 100 horas de uso contínuo; 
desligar automático após 2 minutos de inatividade. 

Ambiente 0 a 50°C ; HR máx. 95%

Dimensões 185 x 82 x 52 mm

Peso 275 g

Como 
encomendar

O HI993310 é fornecido com a sonda de condutividade HI76304, sonda 
de condutividade para medição direta no solo HI76305, pilha, instruções e 
uma mala rígida para transporte. 

CONDUTIVIDADE / TDS

HI2300

Medidor com gama automática 
EC/TDS/Salinidade e temperatura

• Gama automática
 · Escolha automática da melhor gama de medição para alta precisão em  

 níveis de condutividade muito baixos ou muito altos, sem trocar de sondas 

• Automática (ATC), Manual (MTC) ou Sem Compensação da temperatura (NoTC)

• HI76310 sonda de EC/TDS em platina, com quatro anéis e sensor de   
 temperatura interno

• Ligação ao PC via USB com o software HI92000 e o cabo USB HI920013

• Funções BPL—em conformidade com Boas Práticas Laboratoriais

• Registo a pedido de até 500 amostras

Especificações

EC

Gama
0.00 a 29.99 µS/cm; 30.0 a 299.9 µS/cm;  
300 a 2999 µS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm;  
30.0 a 200.0 mS/cm; até 500.0 mS/cm (EC atual )*

Resolução 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Precisão ±1% da leitura (±0.05 µS/cm ou 1 dígito)

Calibração Automática em um ponto com seis padrões memorizados 
(84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm)

TDS

Gama

0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L (ppm);  
150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 g/L (ppt);  
15.0 a 100.0 g/L (ppt); até 400.0 g/L (ppt) (TDS atual )* 
com fator de conversão de 0.80

Resolução 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L

Precisão ±1 % da leitura (±0.03 mg/L ou 1 dígito)

Salinidade

Gama 0.0 a 400.0% NaCl

Resolução 0.1%

Precisão ±1% da leitura

Calibração Um ponto, com solução de calibração HI7037

Temperatura

Gama -20.0 a 120.0°C

Resolução 0.1°C

Precisão ±0.4°C

Calibração Dois pontos, a 0 e 50°C

Como 
encomendar

O HI2300 é fornecido com sonda de condutividade HI76310,  adaptador de 
12 VDC e instruções.
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Especificações

Condutividade

Gama 0.000 a 9.999 µS/cm; 10.00 a 99.99 µS/cm; 100.0 a 999.9 µS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm;  
100.0 a 1000 mS/cm (EC atual) com compensação da temperatura desativada

Resolução 0.001 µS/cm; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm;  
0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Precisão ±1% da leitura (±0.01 µS/cm)

Calibração Reconhecimento automático de padrões, solução de calibração personalizável/calibração em quatro pontos

TDS

Gama 0.000 a 9.999 ppm; 10.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999.9 ppm; 1.000 a 9.999 ppt; 10.00 a 99.99 ppt; 100.0 a 400.0 ppt TDS atual (com fator de 1.00)

Resolução 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt

Precisão ±1% da leitura (±0.01 ppm)

Fator 0.40 a 1.00

Resistividade

Gama
1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 kΩ•cm;  
10.0 a 99.9 kΩ•cm; 100 a 999 kΩ•cm; 1.00 a 9.99 MΩ•cm;  
10.0 a 100.0 MΩ•cm

Resolução 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 kΩ•cm; 0.1 kΩ•cm;  
1 kΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm

Precisão ±2% da leitura (±1 Ω•cm)

Salinidade

Gama Escala de salinidade prática: 0.00 a 42.00 psu; escala de água do mar natural: 0.00 a 80.00 ppt; escala de percentagem: 0.0 a 400.0% NaCl

Resolução 0.01 para escala prática/escala de água do mar natural; 0.1% para escala de percentagem

Precisão ±1% da leitura

Calibração Escala de percentagem—um ponto (com padrão HI7037)

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 (excluindo erro de sonda)

Calibração Três pontos

Como encomendar O HI5321-02 é fornecido com HI76312 sonda de condutividade, HI76404N suporte para elétrodo, adaptador de energia 12 VDC e manual de instruções.

HI5321

Medidor laboratorial de  
condutividade/TDS
EC/TDS/Resistividade/Salinidade e temperatura 

• Medições desde água ultrapura até altos níveis de salinidade

• Gama automática para EC, TDS e resistividade

• Calibração em 4 pontos

• Registo de dados automático ou a pedido com 10,000 amostras/lote

• Compatibilidade com o PC através da ligação USB  com o software HI92000

• HI76312 sonda de condutividade/TDS em platina, com quatro anéis e com sensor de  
 temperatura interno

• Lembretes de calibração e de fora de gama de medição

• Teclado de toque capacitivo 

O HI5321 é um medidor laboratorial de bancada de EC/Resistividade/TDS/Salinidade, com 
um amplo mostrador LCD a cores, com retroiluminação, com uma resolução milesimal  de 
medição. A condutividade pode ser medida dentro da gama de 0.001 µS/cm a 1 S/cm. 

A condutividade é completamente personalizável e inclui: coeficiente de compensação da 
temperatura, referência de temperatura, método de compensação selecionável (linear, água 
natural e sem compensação), constante de célula ajustável e fator TDS. 

Podem ser guardados até 10 perfis e posteriormente consultados, eliminando a necessidade 
de reconfigurar cada vez que é utilizado um elétrodo diferente.

Entre as suas características inclui-se dados BPL no ecrã e gráficos em tempo real. Menu 
e parâmetros completamente personalizáveis através dos ecrãs de definições. Ajuda 
contextual pode ser acedida a partir de qualquer modo, bastando pressionar a tecla HELP. 

CONDUTIVIDADE / TDS
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BL983317-0 • BL983317-1

Mini controladores de 
condutividade

 
 
O BL983317 é um controlador de processo de condutividade compacto, fácil de 
instalar e eficiente, desenhado para aplicações onde é importante o espaço ou 
custo. O controlador possui um amplo mostrador LCD e uma caixa de proteção. O 
utilizador pode escolher entre modos de dosagem automática ou manual, facilitando 
a manutenção e rastreio de problemas. 

Especificações BL983317-0 BL983317-1

Gama 0.00 a 10.00 mS/cm

Resolução 0.01 mS/cm

Precisão (@25°C/77°F) ±2% gama completa

Relé de dosagem Máximo 2A (protegido por fusível), 250 VAC, 30 VDC

Seleção de dosagem Contacto fechado quando < setpoint

Setpoint Ajustável de 0 a 10 mS/cm

Prolongamento Ajustável, tipicamente de 5 a cerca de 30 minutos

Compensação da 
temperatura

Automática de 5 a 50°C com beta =2%/ºC

Fonte de energia Adaptador 12 VDC (incluído)                                              230 VAC; 50/60Hz

Dimensões 83 x 53 x 99 mm

Peso 200 g                                                                                                     300g

Como 
encomendar

O BL983317-0 (12 VDC) e o BL983317-1 (230VAC) são fornecidos 
suportes para montagem, tampa frontal transparente e manual de 
instruções.

HI7632     
Sonda amperométrica para montagem em 
linha (não incluída)
O BL983317 utiliza a sonda de condutividade 
HI7632, disponível com dois comprimentos de cabo 
diferentes (2 ou 6 metros).

CONDUTIVIDADE / TDS

HI720

Controlador digital de 
condutividade 

Especificações 

Gama EC 0 a 2000 mS/cm (gama automática)

Temperatura -30 a 130°C / -22 a 266°F

Resolução EC 1 μS/cm (0 a 1999 μS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 a 19,99 mS/cm)
0,1 mS/cm (20,0 a 199,9 mS/cm); 1 mS/cm (200 a 2000 mS/cm)

Temperatura 0,1°C / 0,2°F

Precisão ±2% GC (condutividade) / ±0,5°C / ±1°F

Sondas de temperatura Sensor Pt100 ou Pt1000 de 3 fios ou 2 fios com 
reconhecimento automático e teste de danos

Compensação da 
temperatura

Automática ou manual, -30 a 130°C

Leitura Mostrador (LCD) de dois níveis, 4½ dígitos, com símbolos 
gráficos e mensagens

Entrada digital Transmissor digital, entradas Hold e limpeza avançada

Saída digital 1 contacto digital isolado quando em modo Hold

Saídas analógicas 1 ou 2 saídas independentes; 0-22 mA (configuradas como 
0-20 mA ou 4-20 mA

Saída de série digital RS485

Relé de dosagem 1, 2, 3 ou4 relés eletromecânicos SPDT; 5A-250 VAC, 5A-30 
VDC (carga resistiva); fusível protegido: 5A, fusível 250 V

Relé para alarme 1 relé eletromecânico SPDT; 5A-250 VAC, 5A-30 VDC (carga 
resistiva); fusível protegido: 5A, 250 V fusível

Ambiente de utilização De 0 a 50ºC; HR máxima 85% (sem condensação)

Como encomendar Cada modelo é fornecido completo com encaixes de montagem 
e manual de instruções. 
Escolha a configuração pretendida:
HI720122-2 um setpoint, controlo on/off e PID, uma saída 
analógica, 230V.
HI720224-2 dois setpoint, controlo on/off e PID, duas saídas 
analógicas, 230V.

O controlador digital de condutividade pode ser conectado a uma sonda de EC 
indutiva para oferecer um controlo contínuo.  
É um controlador resistente, fiável e ideal para a utilização prolongada em 
ambientes industriais

• Medição e controlo de condutividade ou concentração. 
• Temporizador de controlo diário programável. 
• Duplo ponto de definição, controlo ON/OFF e PID. 
• Envio de mensagens SMS. 
• Limpeza no local ativada através de dois comandos de limpeza, ou acionados  
   por eventos

HI7650     
Sonda de condutividade 
indutiva (não incluída)
Este medidor possibilita a 
medição de condutividade 
sem contacto elétrico entre 
o elétrodo e o fluido de 
processo através de uma 
sonda indutiva.
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Condutividade

A condutividade elétrica é a 
capacidade de uma solução 
conduzir a corrente elétrica. O 
fluxo da corrente em líquidos, 
transportada por iões, é diferente 
dos metais, transportados 
por eletrões livres. Os iões são 
formados quando um sólido como 
o sal é dissolvido num líquido para 
formar componentes elétricos, 
possuindo cargas elétricas opostas. 
O cloreto de sódio separa-se para 
formar iões Na+ e Cl-. Todos os iões 
presentes nas soluções contribuem 
para que a corrente flua através 
do sensor e por isso, contribuem 
para a medição da condutividade. 
A condutividade pode ser utilizada  
como uma medida da concentração 
de iões presentes na amostra.

TDS
Os sólidos totais dissolvidos (TDS) 
são uma medição gravimétrica, 
mas porque os sólidos numa 
solução estão predominantemente 
presentes na forma iónica, podem 
ser aproximados à condutividade. 
A escala de TDS utiliza 2 µS/cm 
= 1 ppm (partes por milhão como 
CaCO3), expressa como 1 mg/L TDS. 
O método de medição é o mesmo, 
os medidores de condutividade 
fazem a conversão e expressam  
os resultados de uma medição em 
unidades TDS. 

Resistividade
Para concentrações iónicas baixas 
e muito baixas, a medição de 
condutividade torna-se difícil e 
não é precisa. Por isso, a escala 
de resistividade é utilizada para 
expressar os resultados em 
oposição às frações. Os números 
são exatamente o inverso um do 
outro. O recíproco de 0.10 µS/cm 
ou 1/(0.10 x 10-6 S/cm)] é então 10 
x 106 ohms x cm (10 MΩ x cm). Isto 
é também comummente referido 
como  “mega-ohms”. Qualquer 
uma das unidades de medição 
pode ser utilizada para expressar 
exatamente o mesmo valor. 

Especificações
Compensação da 
temperatura

Automática, 0 a 60°C com 
sensor NTC

Temperatura 0 a 80°C (32 a 176°F)

Pressão máxima 6 bar (87 psi)

Cabo 3 metros

Material do corpo PEI (PolyEther-Imide) e PVDF

HI3001

Sonda de 
condutividade para 
fluxo contínuo  
Com cabo de 3 m

Especificações
Compensação da 
temperatura

Automática, 0 a 60°C com 
sensor NTC

Temperatura 0 a 80°C (32 a 176°F)

Pressão máxima 6 bar (87 psi)

Cabo 3 metros

Material do corpo PEI (PolyEther-Imide) e PVDF

HI3002

Sonda de 
condutividade para 
submersão   
com cabo de 3 m

HI7635

Sonda de condutividade 
em linha    
Disponível em versão de fluxo contínuo e de imersão

Especificações
Compensação da temperatura Automática, 0 a 50°C com 

sensor NTC

Temperatura de utilização 0 a 80°C (32 a 176°F)

Pressão máxima a 25 ºC 5 bar

Conector Pino (4 pinos em aço inox)

Cabo 4 metros

Material do corpo Polipropileno

Especificações HI7638 HI7639
Sensores de 
temperatura

NTC PT100

Compensação da 
temperatura

Automática, 0 a 50°C

Temperatura 0 a 120 ºC 

Materiais PEI e vidro

Temperatura 0 a 120 ºC 

Pressão máxima 5 bar

HI7638 • HI7639

Sonda de EC com 
anéis de platina 
Com cabo de 3 m

Especificações
Constante de célula 1 cm-1

Sensores NTC 10 KΩ

Materiais PP e AISI316

Temperatura -5 a 50 ºC 

Pressão máxima 3 bar

HI7632

Sonda de EC/
TDS para mini 
controladores 
gama baixa 
Com opção de cabo com 2 ou 6 m

Parâmetro

CONDUTIVIDADE / TDS
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HI97735C

Fotómetro para dureza
• Função CAL Check™ para verificar o desempenho

• Modo tutorial com instruções passo a passo

Especificações
Gama Dureza gama baixa: 0 a 250 mg/L (como CaCO3); dureza gama média: 200 a 500 mg/L (como CaCO3); dureza gama alta: 400 a 

750 mg/L (como CaCO3)

Resolução 1 mg/L

Precisão  Dureza gama baixa: ±5 mg/L ±4% da leitura, dureza gama média: ±7 mg/L ±3% da leitura, dureza gama alta: ±10 mg/L ±2% da 
leitura

Método Adaptação do método recomendado pela USEPA, método 130.1

Como 
encomendar

O estojo HI97735C é fornecido com padrões CAL Check, cuvetes (2), tampas (2), vedantes plásticos para cuvetes (2), tesouras 
(2), pano de limpeza para cuvetes, pilhas de 1,5V AA (3), manual de instruções e certificado de qualidade do instrumento. Os 
reagentes são vendidos separadamente

Reagentes e 
Padrões

HI96735-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93735-00 Reagentes para dureza total gama baixa, 100 testes

HI93735-01 Reagentes para dureza total gama média, 100 testes

HI93735-02 Reagentes para dureza total gama alta, 100 testes

HI93735-0 Reagentes para dureza total, 100 testes

Estojo de testes para dureza      
(como CaCO3)
HI3812
Dureza

HI3841 
Dureza, gama média

HI38033 
Dureza total (gpg*)

Especificações
HI3812
Dureza

HI3841
Dureza, GM

HI38033
Dureza total

Método Titulação Titulação Titulação

Gama* 0,0-30,0 mg/L (ppm) 
0-300 mg/L (ppm) 40-500 mg/L (ppm) 0-30 gpg  

(0-510 mg/L)

Resolução 0.3 mg/L (ppm) 
3 mg/L (ppm) 20 mg/L (ppm) 1 gpg

Método químico EDTA EDTA EDTA

N.º de testes 100 50 (média) 100

Como 
encomendar

O HI3812 é fornecido com 30 ml de padrão de dureza, 10 ml de indicador calmagite, 120 ml de solução EDTA, copo plástico de 20 
ml com tampa, copo de plástico de 50 ml com tampa e seringa de 1 ml com ponteira.
O HI3841 é fornecido com 30 ml de reagente de dureza GM e copo calibrado de 50 ml.
O HI38033 é fornecido com 30 ml de solução padrão, 10 ml de indicador calmagite, 75 ml de solução EDTA (2), copo plástico de 
20 ml com tampa e pipeta plástica de 1 ml.

Dureza

A dureza total, que é a presença 
de Magnésio e cálcio, deve-
se principalmente a águas 
lixiviadas, que dissolvem estes 
sais à medida que fluem ou são 
filtradas por diferentes estratos. 
A dureza pode também originar 
a obstrução de tubagens em 
sistemas de arrefecimento e 
aquecimento.

Ferro

O ferro está presente 
naturalmente na água em 
baixa concentrações, mas 
alcança altas concentrações em 
efluentes de águas residuais. A 
concentração de ferro na água 
deve ser monitorizada pois esta 
torna-se prejudicial acima de 
certos níveis.

Na água doméstica, por 
exemplo, o ferro pode provocar 
um sabor desagradável, manchar 
a roupa, danificar utensílios e 
louças de cozinha e favorecer o 
crescimento de certas bactérias. 
O ferro é também um indicador 
da presença de corrosão em 
sistemas de arrefecimento e 
aquecimento de água. O ferro é 
normalmente monitorizado em 
águas residuais de mineração, 
para evitar contaminação.

Fluoreto

O fluoreto é conhecido pela 
prevenção da decadência 
dos dentes. As autoridades 
nas águas adicionam 
frequentemente fluoreto à 
água potável para manter cerca 
de uma concentração de  1.0 
mg/L (ppm). O fluoreto pode 
ser encontrado naturalmente 
em águas subterrâneas, 
particularmente se um 
reservatório se encontrar na 
proximidade da água do mar. 
Enquanto que o fluoreto ajuda 
a prevenir a decadência dos 
dentes, em poucas quantidades 
pode ser ineficaz e em demasia 
pode causar manchas.

Parâmetro

DUREZA
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Especificações  

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 HI84500-02 (230V) é fornecido com o elétrodo de ORP HI3148B, soluções de enchimento de elétrodo HI7082 (30 ml), conjunto de reagentes para determinação de SO₂ HI84500-70 
(que inclui: 1 frasco de titulante gama baixa HI84500-50 (230 ml), 1 frasco de titulante gama alta HI84500-51 (230ml), 1 frasco de padrão de calibração de bomba HI84500-55 (120 
ml), 1 frasco de reagente ácido HI84500-60 (230 ml), 1 frasco de reagente alcalino HI84500-61 (120 ml) e saquetas de estabilizador HI84500-62 (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 HI84500-50 Solução titulante para gama baixa, 230 ml

HI84500-51 Solução titulante para gama alta, 230 ml

HI84500-55 Padrão de calibração para bomba, 120 ml

HI84500-60 Reagente ácido, 230 ml

HI84500-61 Reagente alcalino (SO₂ total), 120 ml

HI84500-62 Saquetas de estabilizador em pó (100)

• Elétrodo de ORP com CPS™
• O HI84500 é fornecido com o elétrodo de ORP HI3148B com tecnologia CPS para prevenir 

a obstrução da junção de referência. Os elétrodos convencionais podem ficar obstruídos 
rapidamente em amostras como as de vinho, que possuem um alto conteúdo de sólidos 
suspensos. O elétrodo de ORP HI3148B integra uma junção com uma manga em vidro 
esmerilado/PTFE que controla um fluxo estável de solução eletrolítica, mantendo a junção 
aberta. As propriedades hidrofóbicas do PTFE repelem a humidade e revestimentos.

HI84500 

Mini titulador para dióxido de enxofre

O HI84500 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 HI84500 oferece um modo fiável, preciso e rápido para analisar o dióxido de enxofre livre e total. 
Este mini titulador dispensa o titulante, deteta o ponto final e realiza todos os cálculos necessários 
automaticamente, numa fração do tempo que seria necessário numa titulação manual. 

DIÓXIDO DE ENXOFRE
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Método Gama* Resolução N.º de testes

Disco Checker 0.0-5.0 mg/L (ppm) 0.1 mg/L (ppm) 100

Como 
encomendar

O estojo de testes HI38040 é fornecido com 100 saquetas de reagente 
de ferro, disco checker, cuvetes de vidro com tampas (2) e pipeta plástica 
de 3 ml.

HI38041 

Estojo de testes para ferro
Gama alta com disco Checker

Especificações HI97746 ferro GB HI97721 ferro GA

Gama 0.00 a 1.60 mg/L (ppm) 0.00 a 5.00 mg/L (ppm)

Resolução 0.01 mg/L (ppm)

Precisão ±0.01 mg/L ±8% da leitura ±0.04 mg/L ±2% da leitura

Como 
encomendar

O HI97746C e o HI97721C  incluem o fotómetro, cuvetes para amostra 
(2) com tampas, pilha, certificado de qualidade de instrumento e manual 
de instruções. O HI97721C também inclui padrões CAL Check™, tesoura, 
pano para limpeza de cuvete e mala rígida para transporte. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI97746 HI97746-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93746-01 Reagentes em pó para 100 testes

HI93746-03 Reagentes em pó para 300 testes

HI97721 HI97721-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93721-01 Reagentes para 100 testes

HI93721-03 Reagentes para 300 testes

HI97746C • HI97721C

Fotómetros para ferro
• CAL Check™ 

• Funções BPL

O HI96746 mede o conteúdo     
de ferro na água, águas residuais    
e água do mar, na gama de  
0.00 a 1.60 mg/L (ppm).    
O HI97721 mede o conteúdo     
de ferro (Fe) em amostras de água ,na    
gama de  0.00 a 5.00 mg/L (ppm). 

Especificações
Gama 0.00 a 2.00 mg/L (ppm)

Resolução 0.01 mg/L (ppm)

Precisão  
@ 25°C (77°F)

±0.03 mg/L ±3% da leitura

Como 
encomendar

O HI97729C inclui o fotómetro, padrões CAL Check™, cuvetes para 
amostra (2)  
com tampas, pipeta automática de 2000 µL com instruções, pilha 
de 9V, tecido para limpeza de cuvete, certificado de qualidade de 
instrumento, manual de instruções e mala rígida para transporte 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI93703-53 Reagente para reduzir a concentração de cloro

HI97729-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93729-01 Reagentes para 100 testes

HI93729-03 Reagentes para 300 testes

HI97729C

Fotómetro para fluoreto 

Também disponível com gama alta HI97739C
(0.0 a 20,0 mg/L)

O HI97729 mede o conteúdo de  
Fluoreto (F–) na gama de  
0.00 a 2.00 mg/L (ppm),  
em águas potáveis,  
de superfície e residuais.

HI4110 

Elétrodo de iões seletivos 
para fluoreto
Para utilização com medidores ISE compatíveis

Especificações
Gama de medição 1M a 1X 10-6M 

Sat. a 0.02 mg/L (ppm)

Gama ótima de pH 5 a 8

Gama de temperatura 0 a 80°C

Slope aproximado -56

Diâmetro do corpo 12 mm

Compr. do corpo 120 mm

Material do corpo PEI/epoxy

Como encomendar HI4110 Elétrodo ISE combinado, estado 
sólido, com cabo coaxial de 1 m e 
conector BNC.

12
0 

m
m

12 mm

Método Gama* Resolução N.º de testes

Disco Checker 0,0 a 10,0 mg/L 0,2 mg/L 100

Como 
encomendar

O estojo de testes HI38041 é fornecido com reagente para ferro HI3834-
0 (100 saquetas), 500 ml de água desionizada, disco checker, cuvetes em 
vidro com tampas (2), pipeta plástica de 3 ml e pipeta plástica comprida.

FERRO / FLUORETO

HI38040 

Estojo de testes para ferro 
Gama média com disco Checker
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Especificações
Método Gama Resolução N.º  

de testes

Disco Checker 0.00-1.00 
mg/L (ppm)
0.5-5.0 mg/L 
(ppm)

0.02 mg/L
0.1 mg/L

100

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3864 é fornecido 
com 100 saquetas de reagente A, 100 
saquetas de reagente B, discos checker 
(2), cuvetes de vidro com tampas (2) e 
espelho.

Especificações
Gama 0.00 a 2.50 mg/L (ppm)

Resolução 0.01 mg/L (ppm)

Precisão  
@ 25°C (77°F)

±0.04 mg/L ±4% da leitura

Como 
encomendar

O HI97713C inclui o fotómetro, padrões CAL Check, 
cuvetes (2), tampas (2), vedantes plásticos para cuvetes 
(2), tesouras (2), pano de limpeza para cuvetes, pilhas 
de 1,5V AA (3), manual de instruções e certificado de 
qualidade do instrumento. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI97713 HI96713-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93713-01 Reagentes para 100 testes

HI93713-03 Reagentes para 300 testes

HI97713C

Fotómetro para fosfato
• Função CAL Check™ para verificar     
 o desempenho

• Modo tutorial com      
 instruções passo a passo

O HI97713 mede o conteúdo de  
Fosfato (PO4

3–) em água, águas residuais     
e água do mar, na gama de 0.00 a 2.50 mg/L (ppm). 

HI3864 

Estojo de testes para 
fenóis
O estojo de testes para fenóis determina a concentração 
fenol na água através do disco checker.

Especificações
Método Titulação

Gama 50-150 g/L (ppt)

Resolução 5 g/L (ppt) (0.5%)

Método químico Iodométrico

N.º de testes 100 (média)

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3843 é fornecido com 30 ml 
solução de iodo de potássio, 100 embalagens de 
reagente B alvejante, 60 ml de reagente C alvejante 
(2), frasco Erlenmeyer em vidro de 125 ml e pipetas 
plásticas de 1 ml (25).

HI3843 

Estojo de testes para 
hipoclorito (lixívia)

Especificações
Gama 10.0 a 90.0% HR

Resolução 0.1% HR

Precisão ±3% G.C.

Como 
encomendar

O HI98601 (HYGROCHECK®) é 
fornecido com pilhas, mala e manual de 
instruções.

HI98601

HYGROCHECK®  
Medidor de 
humidade relativa
• Compacto e com apenas 65 gramas

• Corpo resistente

• Realiza conversões relativas 

O HYGROCHECK® usa um método de deteção TFPC* 
para medir a humidade e um circuito eletrónico 
integrado para realizar todas as conversões 
relativas.  
*Capacitância de fina película de polímero

Fenóis

Os fenóis são amplamente 
utilizados em farmacêuticos, 
tingimentos e indicadores e como 
desinfetantes gerais. Podem 
ocorrer em águas residuais 
domésticas e industriais e em 
águas naturais; podem também 
entrar em fontes de água potável, 
e a clorização de tais águas 
resulta em produtos de clorofenol 
fétidos, que são detetáveis a 
partir de 0.001 mg/L (1 ppb).

Fosfato

Os fosfatos estão presentes 
em vários produtos utilizados 
diariamente. Alguns exemplos 
dos  seus efeitos são o 
potenciamento do sabor e da 
acidez de refrigerantes de cola, 
como um agente padronizador no 
controle de pH num sistema de 
anticongelamento e retardador 
do escurecimento de batatas 
laminadas, usadas para a 
confeção de batatas fritas. 
Os fosfatos também são 
largamente utilizados em 
detergentes e fluídos de 
limpeza, dada a sua capacidade 
de amaciar a água e remover 
resíduos de solo.

A maior utilização de fosfatos é 
na conversão de apatite mineral,  
uma mistura de fosfato de cálcio e 
outros compostos de cálcio que são 
usados em fertilizantes. 

Os fosfatos são essenciais para o 
crescimento e desenvolvimento 
das raízes das plantas e, por isso, 
são um dos fertilizantes mais 
comuns na agricultura. 
No entanto, altas concentrações 
de  fosfatos em águas de 
escoamento agrícola podem 
originar poluição ambiental, uma 
vez que são a primeira causa de 
eutrofização.  
Por estas razões, é necessário 
uma monitorização próxima dos 
níveis de fosfato presentes quer 
nas águas residuais municipais, 
quer industriais.

Parâmetro

FENÓIS / FOSFATO / HIPOCLORITO / HUMIDADE RELATIVA
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Especificações

HR

Gama 0,0 a 100,0 % HR

Resolução 0.1% HR

Precisão
±2,5 % HR (0 a 90 % HR); 
±3,5 % HR (90 a 100 % HR);

Temperatura

Gama -10,0 a 60,0°C

Resolução 0,1°C

Precisão ±0,4 °C

Como 
encomendar

O HI9564 é fornecido com sonda de humidade relativa HI70602, pilha 
e manual de instruções.

HI9564

Termo-higrómetro 
Com sonda inteligente 

O HI9564 é um termo-higrómetro portátil 
concebido para a medição de temperatura e 
humidade relativa (HR).

A sonda de temperatura e de humidade relativa 
é uma "sonda inteligente" que consiste num 
sensor eletrónico calibrado em fábrica e que 
não requer calibração pelo utilizador. As sondas 
inteligentes eliminam a necessidade de voltar a 
calibrar, uma vez que o sensor eletrónico rastreia 
o desempenho e guarda o historial de calibração 
diretamente na sonda.

Especificações

HR

Gama 0,0 a 100,0 % HR

Resolução 0.1 % HR

Precisão ±2,5 % HR (0 a 90 % HR); ±3,5 % HR (90 a 100 % HR);

Temperatura

Gama -10,0 a 60,0°C/-22,0 a 140,0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão ±0,4 °C/±0,8 °F

Como 
encomendar

O HI9565 é fornecido com a sonda de humidade relativa HI706023, pilhas e 
manual de instruções.

HI9565

Termo higrómetro com ponto de 
orvalho e sonda com registo de 
dados de calibração

HI718 

Checker® HC para iodo

O Checker®HC HI718 é um meio 
simples, preciso e económico 
para medir iodo. Concebido como 
uma alternativa mais precisa aos 
estojos de testes, o HI718 fornece 
resultados rápidos e precisos em 4 
passos muito simples.

Especificações
Método Método colorimétrico

Gama 0,00 a 12,50 ppm (mg/L)

Resolução 0,01 ppm (mg/L)

Precisão ±5% da leitura ±0,1 ppm (mg/L)

Fonte de luz LED @610 nm

Detetor de luz LED @525 nm

Como 
encomendar

O Checker®HC HI718 é fornecido com (2) cuvetes de amostra com tampas, 
(1) estojo inicial de reagentes em pó, (1) pilha 1,5V AAA e manual de 
instruções.

• Veja uma lista completa de  
 soluções ISE na p. 119

Especificações
Tipo Estado sólido; combinado

Gama de 
medição

1M a 1X 10-7M 
127000 a 0.01 mg/L (ppm)

Gama ótima de pH 2 a 13

Gama de temperatura 0 a 80°C

Slope aproximado -56

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp. de inserção 120 mm

Material do corpo PEI

Cabo Coaxial de 1 m

Ligação BNC

Como encomendar
O HI4111 é um elétrodo ISE meia célula, 
estado sólido, com cabo coaxial de 1 m e 
conector BNC.

HI4111 

Elétrodo de iões seletivos 
para iodeto
Para utilização com medidores ISE compatíveis

120 
mm

12 
mm

HUMIDADE RELATIVA /  IODETO / IODO

 O HI9565 é um termo higrómetro portátil concebido para a 
medição de temperatura e humidade relativa (HR) e calcula 
o ponto de orvalho a partir da temperatura e da HR.

Para assegurar a máxima proteção contra os efeitos  
da humidade e condensação, estes instrumentos                                                                                                                        
possuem um corpo robusto e com proteção à água.

A sonda de temperatura e de humidade relativa é  uma "sonda inteligente" que 
consiste num sensor eletrónico calibrado em fábrica e que não requer calibração 
pelo utilizador. As nossas "sondas inteligentes" funcionam com qualquer um dos 
nossos medidores compatíveis sem necessitar de voltar a calibrar, uma vez que 
o sensor eletrónico rastreia o desempenho e guarda o historial de calibração 
diretamente na sonda.
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Especificações HI97748 
Manganês, gama média

HI97709C 
Manganês, gama alta

Gama 0 a 300 µg/L (ppb) 0.0 a 20.0 mg/L (ppm)

Resolução 1 µg/L (ppb) 0.1 mg/L (ppm)

Precisão  
@ 25°C (77°F)

±10 µg/L ±3% da leitura ±0.2 mg/L ±3% da leitura

Como 
encomendar

O HI97748C e o HI97709C incluem o fotómetro, cuvetes para amostra (2) 
com tampas, pilha de 9V, certificado de qualidade de instrumento e manual 
de instruções. O HI97709C também inclui padrões CAL Check™, tesoura, 
tecido para limpeza de cuvete e mala rígida para transporte. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI97748 HI97748-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93748-01 Reagentes para 50 testes

HI93748-03 Reagentes para 150 testes

HI97709 HI97709-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93709-01 Reagentes para 100 testes

HI93709-03 Reagentes para 300 testes

Especificações
Gama 0.0 a 12.5 mg/L (ppm)

Resolução 0,1 mg/L (ppm)

Precisão  
@ 25°C ±0.1 mg/L ±5% da leitura

Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, 18ª Edição, método DPD

Como encomendar
O HI97718 é fornecido com cuvetes para amostra (2) com tampas, 
pilha de 9V, certificado de qualidade de instrumento e manual de 
instruções. 
 Os padrões CAL Check™ e os reagentes de testes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI97718-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93718-01 Reagentes para 100 testes

HI93718-03 Reagentes para 300 testes

HI97718

Fotómetro para iodo
• CAL Check™ 

• BEPS (Sistema de        
 prevenção de erro por pilha)

• Funções BPL 

O HI97718 mede o conteúdo de 
iodo em amostras de água, na gama 
de 0.0 a 12.5 mg/L (ppm). O método é uma adaptação do Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição, método DPD. 

HI97748C • HI97709C

Fotómetros para  
manganês
• CAL Check™ 

• BEPS (Sistema de prevenção  
 de erro por pilha)

• Funções BPL

O HI97748 realiza a medição do conteúdo de     
Manganês gama baixa na água e em águas residuais,                     
na gama de 0 a 300 µg/L (ppb). 

O HI97709C realiza a medição do conteúdo de manganês gama alta na água e em 
águas residuais, na gama de 0.0 a 20.0 mg/L (ppm).

Manganês

O manganês é um dos metais mais comuns presentes na natureza e é 
utilizado em muitas aplicações industriais, como por exemplo, na produção 
de fertilizantes na indústria farmacêutica. 
Os sais de manganês são também utilizados em ligas de ferro (produção de 
aço) e outras ligas metálicas, na medida em que melhora a sua resistência à 
corrosão e à dureza

Nitrato

Os iões de nitrato estão presentes em quantidades vestígio na superfície 
da  água e em níveis mais altos em algumas águas subterrâneas. Nas 
águas residuais domésticas, o nitrato encontra-se apenas em pequenas 
quantidades, mas pode atingir concentrações mais elevadas (até 30 mg/L 
como azoto) no escoamento de tratamentos biológicos nitrificantes. As 
quantidades excessivas podem contribuir para  metaemoglobinemia: morte 
em crianças e doença em adultos. Preventivamente, foi imposto um limite 
de  10 mg/L (como azoto) na água potável.

Especificações

Método Gama* Resolução N.º de testes

Colorimétrico 0-50 mg/L (ppm) 10 mg/L (ppm) 100

Como encomendar O estojo de testes HI3874 é fornecido com 100 saquetas de reagente 
de nitrato, cuvete de vidro e cubo de comparação de cor.

HI3874

Estojo de testes para nitrato (como NO3
-
—N)

O HI3874 determina a concentração de  nitrato via método colorimétrico.

Parâmetro

IODO / MANGANÊS / NITRATO
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HI97728C

Fotómetro para     
nitrato-azoto
• Função CAL Check™ para      
 verificar o desempenho

• Modo tutorial com       
 instruções passo a passo

O HI96728C mede o conteúdo de nitrato na água e em águas residuais.

Especificações
Gama 0.0 a 30.0 mg/L (ppm)

Resolução 0.1 mg/L (ppm)

Precisão  
@ 25°C (77°F)

±0.5 mg/L ±10% da leitura

Como 
encomendar

O HI97728C é fornecido com padrões CAL Check, cuvetes (2), tampas 
(2), vedantes plásticos para cuvetes (2), tesouras (2), pano de limpeza 
para cuvetes, pilhas de 1,5V AA (3), manual de instruções e certificado de 
qualidade do instrumento.. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI96728-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93728-01 Reagentes para 100 testes

HI93728-03 Reagentes para 300 testes

Especificações

Tipo Membrana em polímero; combinação

Gama de 
medição

1.0M a 1X 10-5M 
6200 a 0.62 mg/L (ppm) 
1400 a 0.4 mg/L (ppm) como N

Gama  ótima de pH 3.0 a 8

Gama de temperatura 0 a4 0°C

Slope aproximado -56 mV

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp. de inserção 120 mm

Material do corpo PEI/PVC

Cabo Coaxial de 1 m

Ligação BNC

Como encomendar O HI4113 é um elétrodo ISE combinado com membrana de polímero, 
com cabo coaxial de 1 m e conector BNC.

• Veja uma lista completa de  
 soluções ISE na p. 119

HI4113 

Elétrodo de iões seletivos 
para nitrato
Para utilização com medidores ISE 
compatíveis

120 
mm

12 
mm

HI38054 

Estojo de testes para ozono

Especificações
Método Disco Checker

Gama 0,0-2,3 mg/L (ppm)

Resolução 0,1 mg/L (ppm)

Método químico DPD

N.º de testes 100 (média)

Como 
encomendar

O estojo de testes HI38054 é fornecido com 100 saquetas de 
reagente de ozono, 500 ml de água desionizada, disco checker, cuvetes 
de vidro com tampas (2) e pipeta plástica de 3 ml.

Especificações
Método titulação

Gama 0,0-10,0 mg/L (ppm)

Resolução 0,1 mg/L (ppm)

Método químico Winkler modificado

N.º de testes 110 (média)

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3810 é fornecido com 30 ml de solução de 
sulfato de manganês, 30 ml de reagente álcali azida, 60 ml de solução 
de ácido sulfúrico (2), 10 ml de indicador Starch, 120 ml de solução 
titulante, frasco em vidro com vedante, copo calibrado de 10 ml e 
seringa calibrada com ponteira.

HI3810 

Estojo de testes para   
oxigénio dissolvido
O estojo de testes para oxigénio dissolvido determina a concentração de  
oxigénio na água, de uma forma rápida e fácil.

NITRATO / OZONO / OXIGÉNIO DISSOLVIDO
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Especificações

Oxigénio dissolvido

Gama 0.00 a 90.00 ppm; 0.0 a 600.0 % de saturação

Resolução 0.01 ppm; 0.1% de saturação

Precisão ±1.5% da leitura ±1 dígito

Calibração Automática/padrão do utilizador, um ou dois pontos

Pressão 
barométrica

Gama 450 a 850 mmHg; 560 a 1133 mBar

Resolução 1 mm Hg

Precisão ±3 mm Hg + 1 dígito menos significante

Calibração Um ponto

Temperatura

Gama -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248°F; 253.1 a 393.1 K

Resolução 0.1°C/°F/K

Precisão ±0.2°C/°F/K (excluindo erro de sonda)

Como 
encomendar

O HI5421-02 é fornecido com HI76408 sonda de OD, HI76404N suporte 
para elétrodo, HI7041S solução eletrolítica (30 ml), HI76407A membranas 
(2), adaptador de 12 VDC e manual de instruções.

HI5421

Medidor laboratorial de bancada 
Oxigénio dissolvido e CBO/OUR/SOUR

• Modos de registo Automático, Manual e AutoHold

• Registo de 100  lotes; 10000 amostras (automático), 5000 amostras   
 (manual)

• Podem ser guardados e consultados até 10 perfis de utilizador

• Sonda de OD polarográfica com sensor de temperatura interno incluída

• Funções BPL—em conformidade com Boas Práticas Laboratoriais

• Compatibilidade com o PC através da ligação USB com o software HI92000

• Compensação automática da pressão barométrica

• Compensação da salinidade

• Alarme de limite inferior e superior para OD, CBO, OUR e SOUR

• Orientações e tutoriais no ecrã

• Teclado de toque capacitivo; 

O HI5421 é um medidor laboratorial de oxigénio dissolvido, com extensas 
capacidades de medição de OD, assim como CBO (Carência biológica de oxigénio), 
OUR (Taxa de consumo de oxigénio), SOUR (Taxa específica de consumo de 
oxigénio), pressão atmosférica e temperatura. 
As medições de OD podem ser realizadas na gama de ppm (mg/L) ou em % de 
saturação e possuem compensação automática ou manual da temperatura e da 
pressão atmosférica, assim como compensação manual da salinidade.

HI98193

Medidor de oxigénio    
dissolvido e CBO
• Registo a pedido de 400 amostras

• Compensação barométrica,       
 de salinidade e temperatura

• Mostrador gráfico retroiluminado

• Tecla de Ajuda dedicada

• Funções em conformidade BPL

• Proteção à água IP67

• BEPS (Sistema de prevenção      
 de erro por pilha)

• Indicador da duração da pilha

• Ligação ao PC via USB com o software      
 HI92000 e o cabo USB HI920015 

O medidor portátil HI98193 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. A compensação 
da salinidade permite a determinação direta de oxigénio dissolvido em águas 
salinas. A compensação da temperatura é automática com o sensor incorporado 
nas sondas, que possui calibração num ou dois pontos. A compensação da 
pressão, com o barómetro interno do medidor, pode ser validada com medição 
e calibração automática ou manual, com unidades selecionáveis pelo utilizador 
(mmHg, inHg, atm, psi, kPa, mbar). Com o barómetro interno, o HI98193 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.

Pode ativar um aviso de fora da gama de calibração para alertar o utilizador no 
caso de uma leitura ser realizada demasiado afastada da periferia da calibração.

Especificações

Oxigénio dissolvido

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 
(@20°C/68°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 
barométrica

Gama 450 a 850 mmHg

Resolução 1 mm Hg

Precisão 
(@20°C/68°F) ±3 mmHg entre ±15% do ponto de calibração

Calibração Um ponto qualquer na gama de valores da pressão

Temperatura

Gama -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F

Resolução 0.1°C; 0.1°F

Precisão 
(@20°C/68°F) ±0.2°C; ±0.4°F (excluindo erro de sonda)

Calibração 1 ou 2 pontos em qualquer valor da gama de temperatura

Como 
encomendar

O HI98193-02 (230V) é fornecido com HI764073 sonda de OD com manga 
protetora, membranas sobressalentes (2),HI7041S solução eletrolítica (30 
ml), pilhas recarregáveis de 1.2V, HI710042 carregador de pilhas indutivo 
com adaptador de energia, adaptador de 12 VDC, manual de instruções e 
mala rígida para transporte.

OXIGÉNIO DISSOLVIDO



36     |          |     Catálogo Hanna Instruments     |     www.hanna.pt

HI98198

Medidor ótico de oxigénio dissolvido

Escudo em aço inox, 
com peso

Encaixe de 
alinhamento

Tampa inteligente

Sonda ótica de OD HI764113 
A sonda em ABS com proteção à água 
IP68 contém circuito, fotodetetor e 
LED de excitação e de referência.

HI764113 
Sonda ótica de oxigénio dissolvido 
para aplicações em água doce e salgada
• Sonda digital com peso

• Sem membranas

• Sem eletrólitos

• Sem consumo de oxigénio

• Sem dependência de fluxo ou taxa de fluxo mínima

• Leituras rápidas e estáveis

• Não é afetada pela luz solar

• Tampa inteligente calibrada em fábrica

• Tampas inteligentes com duração de um ano

• Manutenção mínima

• Medições de concentração ou de percentagem de saturação (mg/L)

• Compensação automática da temperatura com calibração da temperatura a um ponto

• Compensação da salinidade
• A compensação da salinidade permite a determinação direta de oxigénio dissolvido em águas salinas. 
• Os utilizadores podem definir o valor de salinidade

• Expiração da calibração
• Notifica quando a calibração é necessária, num intervalo de tempo especificado

• Cálculos incorporados
• Modos Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO), Taxa de Consumo de Oxigénio 

(OUR) e Taxa Específica de Consumo de Oxigénio (SOUR)

• Barómetro incorporado
• Compensação automática da pressão barométrica com calibração a um ponto
• Apresenta a pressão em unidades selecionáveis pelo utilizador (mmHg, inHg, atm, psi, kPa, mbar)

• Registo de dados
• Registo contínuo de dados (com intervalos selecionáveis), registo a pedido ou estabilidade.

• BPL
• Os dados BPL incluem data, hora, pressão, valor calibrado e valores de 

temperatura e de salinidade das últimas 5 calibrações

• Ligação ao PC através de porta USB opto isolada tipo C

• Apresenta a temperatura em °C ou °F

• Cerca de 200 horas de uso contínuo com 4 pilhas AA

Etiqueta RFID

A tampa inteligente com 
comunicação RFID guarda os 
coeficientes de calibração de 
fábrica.

A superfície esférica ajuda a 
repelir as bolhas de ar e permite 
uma maior área de luminóforos 
na superfície para uma maior 
sensibilidade de medição.

Tampa 
inteligente

OXIGÉNIO DISSOLVIDO
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Especificações
Oxigénio dissolvido Gama 0,00 a 50 mg/L (ppm); 0,0 a 500,0% de saturação

Resolução 0,01 mg/L (ppm); 0,1% de saturação

Precisão (@25°C/77°F) 1,5% da leitura ±0,01 mg/L (0-20 mg/L); ±5% da leitura (>20 mg/L)

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 -5,0 a 50,0°C; -4,0 a 248,0°F

Resolução 0,1°C; 0,1°F

Precisão (@25°C/77°F) ±0,3°C; ±0,4°F (sonda + medidor)

Calibração Um ponto na gama de valores de temperatura

Especificações  
adicionais

Modos de medição OD direto; CBO (carência bioquímica de oxigénio); OUR (taxa de consumo de oxigénio) e SOUR (taxa específica de consumo de oxigénio)

Compensação barométrica Automática de 450 a 850 mmHg

Compensação da salinidade Automática de 0 a 70 PSU

Compensação da temperatura Automática desde -5,0 a 50,0 °C (23,0 a 122,0 °F)

Sonda HI764113 sonda de OD com manga protetora em aço inox com peso, sensor de temperatura interno, conector DIN de 7 pinos e cabo de 4 
m (incluída)

Registo Registo de intervalos selecionável em intervalos de 1 segundo a 1 hora, máx. 10 000 registos; registo a pedido até 400 amostras

Ligação com o PC USB opto isolada tipo C

Tipo/Vida da pilha (4) pilhas 1,5V AA/cerca de 200 horas de uso contínuo sem retroiluminação (50 horas com retroiluminação)

Desligar automático Selecionável pelo utilizador: 5, 10, 30, 60 min. ou desativado

Ambiente de utilização 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% IP67

Dimensões 185 x 93 x 35,2 mm

Peso 400 g

Como encomendar O HI98198  é fornecido com sonda ótica de OD HI764113 com manga de proteção, solução bicomponente de oxigénio zero HI7040 (230 ml + 30 ml), copo de plástico de 100 
ml (2), cabo USB Tipo C com 1,8 m, pilhas de 1,5V AA (4), certificado de qualidade e manual de instruções, numa mala rígida de transporte.

Especificações HI764113
Corpo da sonda ABS

Tampa inteligente Polipropileno

Manga do cabo PVC

Manga de proteção da sonda Aço inox 316, com peso

Temperatura Termístor

Dimensões da sonda (com manga protetora) 174 x 25 mm

Tempo de resposta (t95) 45 segundos

Proteção de entrada IP68

Luz vermelha: fonte de referência

Fotodetetor

Luz azul: fonte de excitação

Tampa inteligente

Janela ótica

Luminóforo fluorescente

Camada protetora preta

Moléculas de oxigénio

Sensor

OXIGÉNIO DISSOLVIDO
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HI98108

Medidor de pH pHep+
Com resolução de 0,01 pH

• Amplo mostrador LCD
• Apresenta a leitura de pH e 

temperatura simultaneamente.

• Utilização simples com duas teclas

• Junção em tecido extraível para prolongar 
a vida do elétrodo de pH

• Sensor de temperatura incorporado
• Possibilita medições compensadas na temperatura. 

• Calibração automática
• Calibração automática num ou dois pontos com 

padrões standard (pH 4.01, 7.01 e 10.01). 

• Indicador de estabilidade
• Um indicador de estabilidade com a forma 

de relógio desaparecerá para alertar o 
utilizador quando a leitura está estável.

• Desligar automático selecionável pelo utilizador:
• As opções são 8 min., 60 min. ou desativado.

• Indicador de baixa carga de energia

• % de energia é apresentada ao ligar

Especificações

pH

Gama 0,00 a 14,00 pH

Resolução 0,01 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0,10 pH

Calibração Automática, um ou dois pontos (pH 
4.01, 7.01, 10.01)

Temperatura

Gama 0,0 a 50,0 °C  
(32,0 a 122,0 °F)

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão (@25°C/77°F) ±0,5°C/±1,0°F

Como 
encomendar

O HI98108 (pHep+) é fornecido com pilha de iões de lítio CR2032, 
saquetas de solução de limpeza, saquetas de solução padrão pH 
4.01, saquetas de solução padrão pH 7.01 (2), manga de proteção/
armazenamento, certificado de qualidade e manual de instruções.

Sensor de temperatura 
exposto
Sensor de temperatura exposto para uma 
resposta mais rápida 

HI98100

Medidor de pH 
Checker®Plus  
• Funcionamento com uma só tecla
• Elétrodo de pH substituível 
• Compensação automática da temperatura
• Indicador de estabilidade

Especificações

Gama 0.00 a 14.00 pH

Resolução 0.01

Precisão (@20 ºC) ± 0.2

Calibração Automática num ou dois pontos com três padrões disponíveis (pH 4.01, 
7.01 e 10.01)

Elétrodo de pH Elétrodo de pH HI1271 substituível (incluído)

Tipo/Vida da pilha Pilha de iões de lítio CR2032 (1)/cerca de 1000 horas de uso contínuo, 
desliga-se automaticamente após 8 minutos de inatividade

Desligar automático Programável: off, 8 ou 60 minutos.

Ambiente 0 a 50ºC; HR máx. 100%

Dimensões /Peso 50 x 174 x 21 mm /50 g

Como 
encomendar

O HI98100 é fornecido com o elétrodo de pH HI1271, saqueta de solução 
padrão pH 4.01 HI700004 (2), saqueta de solução padrão pH 7.01 
HI700007 (2), saqueta de solução de limpeza para elétrodo HI7000601 
(2), manual de instruções, certificado de qualidade do instrumento, estojo 
de transporte em plástico. 

O HI98100 Checker® Plus é a última geração 
do original medidor de bolso de pH Checker® da 
Hanna. O Checker® é um dos medidores de pH 
mais populares do mercado, com mais de 1 milhão 
de medidores utilizados desde o seu lançamento 
em 1991. Desde estudantes a investigadores, o 
Checker tem ajudado os utilizadores na medição 
do pH, com a sua simplicidade de utilização e 
funcionamento. 

O HI98100 Checker® Plus foi desenvolvido com 
várias características avançadas, mas mantendo a 
aparência e essência do Checker® original.   
O Checker® Plus oferece calibração automática 
num ou dois pontos, reconhecimento automático 
de padrões, indicação de padrões calibrados, 
indicador de estabilidade, indicador de carga de 
pilha e desligar automático programável. 

O Checker® Plus mantém o seu desenho icónico em forma de pentágono, com um 
elétrodo com 103 mm de comprimento, com 8 mm de diâmetro, sendo ideal para 
medições em tubos de ensaios e cuvetes. 

O acesso à pilha é muito simples, 
facilitando a sua substituição.

A calibração pode ser realizada 
diretamente na saqueta de 

solução de calibração

O elétrodo de pH HI1271 pode 
ser facilmente substituível. Basta 
desapertar o elétrodo do corpo do 

medidor e colocar um novo.

pH
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Especificações

pH

Gama –2.00 a 16.00 pH

Resolução 0.01 pH

Precisão ±0.05 pH

ORP

Gama ± 1000 mV

Resolução 1 mV

Precisão ±2 mV

Temperatura

Gama -5.0 a 60.0°C/23.0 a 140.0°F

Resolução 0.1°C/0.1°F

Precisão ±0.5°C/±1°F

Especificações  
adicionais Calibração ORP Calibrado em fábrica

Calibração de pH
Automática, a um ou dois pontos com dois 
conjuntos de padrões standard (pH 4.01/ 
7.01/10.01 ou pH 4.01/6.86/9.18)

Como 
encomendar

O HI98121 (pH/ORP) é fornecido com  HI73127 elétrodo de pH, HI73128 
ferramenta de remoção de elétrodo, pilhas de 1.5V e manual de instruções.

HI98121

Medidor de pH/ORP
• Proteção à água

• Calibração de pH automática em 1 ou 2 pontos

• ATC (Compensação automática da temperatura) 

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Botão HOLD para fixar as leituras no mostrador 

O HI98121 é um medidor de bolso de pH, ORP e 
temperatura que foi completamente selado contra a 
humidade e foi desenhado para flutuar.

Com o processo de substituição do 
elétrodo, com conector redondo em 
aço inox, não se dobram nem partem 
pinos durante a substituição .

Quando a junção em tecido fica 
obstruída e o tempo de resposta se 
torna lento, basta puxar 3 mm para 
retirar a obstrução, o que melhora o 
tempo de reposta e a estabilidade.

• Junção extensível, em tecido
 · Quando a junção em tecido fica  

 suja pelos testes de rotina, basta  
 puxar 3 mm para retirar   
 a obstrução, o que irá melhorar o  
 tempo de reposta e a estabilidade.

• Sensor de temperatura exposto
 · O sensor de temperatura exposto,  

 em aço inox, facilita   
 medições de temperatura mais  
 rápidas e precisas. 

Especificações HI98127 (pHep®4) HI98128 (pHep®5)

pH

Gama -2.0 a 16.0 pH –2.00 a 16.00 pH

Resolução 0.1 pH 0.01 pH

Precisão ±0.1 pH ±0.05 pH

Calibração
Automática, a um ou dois pontos com dois conjuntos 
de padrões standard (pH 4.01/ 7.01/10.01 ou pH 
4.01/6.86/9.18)

Temperatura

Gama -5.0 a 60.0°C/23.0 a 
140.0°F

-5.0 a 60.0°C/23.0 a 
140.0°F

Resolução 0.1°C; 0.1°F 0.1°C; 0.1°F

Precisão ±0.5°C;±1°F ±0.5°C;±1°F

Como 
encomendar

O HI98127 (pHep®4) e o  HI98128 (pHep®5) são fornecidos com  
HI73127 elétrodo de pH, HI73128 ferramenta de remoção de elétrodo, pilhas  
de 1.5V e manual de instruções.

HI98127 (pHep®4) • HI98128 (pHep®5)

Medidores de    
pH/Temperatura
• Com proteção à água

• Compensação automática da temperatura

• Botão HOLD para fixar as leituras no mostrador

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Calibração automática 

  Os medidores de bolso pHep®4 e pHep®5 são  
  ideais para utilizadores que requerem uma  
  grande precisão, mas a um preço económico. 

• Calibre diretamente nas saquetas  
 de solução padrão

• Elétrodo de pH substituível com  
 conector redondo em aço inox

pH
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HI981031 
Medidor de pH   
para cerveja
O medidor de bolso de pH para cerveja foi 
especificamente concebido para a medição de 
pH no processo de produção de cerveja.

Este medidor possui um elétrodo específico 
para a medição do pH de amostras de mosto 
e cerveja em temperaturas até 80 ºC.

HI981032 
Medidor de pH   
para queijo 
O medidor de bolso de pH Foodcare para queijo é um 
medidor de bolso especificamente concebido para a 
medição de pH no processo de produção de queijo.
O HI981032 integra com um elétrodo de pH 
especificamente concebido com ponteira cónica 
produzida em vidro para baixas temperaturas, alojado 
num corpo em plástico em fluoreto de polivinilideno 
(PVDF) compatível com produtos alimentares.

HI981033 
Medidor de pH   
para vinho
O medidor de bolso de pH Foodcare para vinho foi  
especificamente concebido para a medição de pH de 
sumo de uva, mosto e vinho.
Este medidor integra um elétrodo de pH com uma 
tecnologia exclusiva para a prevenção da obstrução do 
elétrodo (sistema CPS) que utiliza uma manga movível 
em polietileno para permitir a limpeza de qualquer 
obstrução da junção de referência. O sistema CPS permite 
uma vida muito mais longa do elétrodo em comparação 
com os medidores de bolso de pH comuns.

Medidores de pH
Concebidos para aplicações específicas

pH
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HI981037 
Medidor de pH   
para pele
O HI981037 é um medidor de bolso concebido especifi-
camente para medir o pH da pele e couro cabeludo. 

Este medidor utiliza um elétrodo com ponteira plana do 
elétrodo e com uma junção de referência aberta, o que 
possibilita a medição de pH numa superfície por contacto 
direto. 

Especificações gerais

pH

Gama 0,00 a 12,00 pH

Resolução 0,01 pH

Precisão ±0,05 pH

Calibração Automática, um ou dois pontos

Especificações 
adicionais

Tipo/Vida da 
pilha CR2032 de iões de lítio/cerca de 800 horas de uso contínuo

Desligar 
automático

8 minutos, 60 minutos ou desativado

Ambiente de 
utilização

0 a 50°C (32 a 122°F); HR 95% máx.

Como 
encomendar

Cada medidor é fornecido com solução padrão pH 4,01 (2), saqueta de solução padrão pH 
7,01 (2),, solução de limpeza específica (saquetas de 20 ml), pilha de iões de lítio CR2032 
de 3V, certificado de qualidade e manual de instruções.

HI981034 

Medidor de pH   
para leite
O medidor de bolso de pH Foodcare para leite foi 
especificamente concebido para a medição de pH no 
processo de produção de leite.
Este medidor integra um elétrodo de pH que foi 
concebido com especificamente com ponteira cónica 
produzida em vidro para baixas temperaturas alojado 
num corpo em vidro e com a capacidade de eliminar 
obstruções na junção de referência, o que resulta numa 
vida mais longa do que os medidores de bolso de pH 
comuns. 

HI981035 
Medidor de pH   
para arroz de sushi
O medidor de bolso de pH Foodcare para sushi foi 
concebido especificamente para a medição do pH em 
arroz de sushi como parte da conformidade com os 
requisitos HACCP.

 

HI981036 
Medidor de pH   
para carne
O medidor de bolso de pH Foodcare para carne foi 
especificamente concebido para a medição de pH no 
processamento de carne.
O elétrodo de pH do HI981036 foi especificamente 
concebido com ponteira cónica produzida em vidro para 
baixas temperaturas, alojado num corpo em plástico 
em fluoreto de polivinilideno (PVDF) compatível com 
produtos alimentares, e possui uma manga removível 
para limpeza da junção de referência.

pH
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Corpo resistente
Concebido para utilização frequente, o seu corpo resistente e com proteção IP67 assegura um desempenho 
máximo em qualquer ambiente. 

Com sonda específica para a aplicação pretendida
As suas medições possuem requisitos específicos, por isso, os seus elétrodos devem ser escolhidos com 
atenção. Os elétrodos da Série 99 foram concebidos detalhadamente, desde os materiais do corpo até ao tipo 
de junção, para satisfazer as exigências específicas de diferentes indústrias. Obtenha um desempenho sem 
igual com um medidor concebido para si.

Design intuitivo
Com apenas duas teclas, a utilização do medidor não podia ser mais simples. As duas teclas permitem o 
ajustar rapidamente as definições, selecionar a gama de medição e escolher o conjunto de padrões de 
calibração.

Para especialistas e profissionais que necessitam de precisão em campo ou na linha de produção,  os 
medidores Hanna da Série 99 são uma solução durável e de precisão. Estes medidores foram concebidos para 
um desempenho consistente e uma utilização prática.

HI99131 
Medidor de pH para 
banhos galvânicos
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/cerca 
de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado 
HI629113  com corpo em titânio,  conector 
DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

HI99141 
Medidor de pH para 
caldeiras e torres
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/cerca 
de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado 
HI629113 com corpo em titânio, conector 
DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

Borrachas de proteção 
disponíveis:

HI710028  Cor laranja

HI710029 Cor azul

HI710030 Cor verde

Série 99 

Medidores de pH profissionais

pH
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HI99141 
Medidor de pH para 
caldeiras e torres
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/cerca 
de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado 
HI629113 com corpo em titânio, conector 
DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

HI99171  
Medidor de pH 
para couros e papel
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/cerca 
de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado 
HI14143 com corpo em vidro e ponteira plana, 
conector DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

HI991001 

Medidor de pH
Gama: -2.00 a 16.00 pH;  
±825 mV (pH-mV); -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1400 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado 
HI12963 com corpo em titânio, conector 
DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

HI991003  

Medidor de pH/ORP
Gama: -2.00 a 16.00 pH;  
±825 mV (pH-mV); ± 1999 mV (ORP);  
-5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1400 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH/ORP pré-amplificado HI12973, 
com sensor de temperatura incorporado,  
conector DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

HI99121 

Medidor de pH direto 
no solo
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/cerca 
de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado 
HI12923 
com corpo em vidro,  
conector DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

pH
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Borrachas de proteção 
disponíveis:

HI710028  Cor laranja

HI710029 Cor azul

HI710030 Cor verde

HI99161 

Medidor de pH   
para alimentos
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado  
FC2023 com corpo em PVDF,  
conector DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

HI99162 

Medidor de pH   
para leite
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura FC1013 
pré-amplificado, como corpo em PVDF, 
conector DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

HI99164 

Medidor de pH   
para iogurte
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado  
FC2133 com corpo em vidro,  
conector DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

Série 99 
Medidores de pH Foodcare

pH

HI99151 

Medidor de pH   
para cerveja
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado  
FC2143 com corpo em titânio,    
conector DIN Quick Connect e cabo de 1 m. 

HI99192 

Medidor de pH para 
água potável
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado  
FC2153 com corpo em vidro,  
conector DIN Quick Connect e cabo de 1 m.
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Especificações gerais

pH

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

Resolução 0,01 pH; 0,1 pH

Precisão ±0.02

Calibração Automática, num ou dois pontos com dois conjuntos de padrões 
standard (4,01, 7,01, 10,01 ou NIST 4,01, 6,86, 9,18)

mV

Gama ±825 mV (pH/mV)

Resolução 1 mV (pH/mV)

Precisão ±1 mV (pH/mV)

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°F (até 140°F); ±2,0°F (exterior)

Compensação da temperatura Automática desde -5,0 a 105,0ºC (23 a 221ºF)

Tipo/Vida da pilha 1,5V (3) AAA/cerca de 1200 horas de uso contínuo

Como 
encomendar

Cada medidor é fornecido com o elétrodo de pH/temperatura especializado, solução 
padrão pH 4,01 HI70004 e pH 7,01 HI70007 (saquetas de 20 ml), solução de limpeza 
específica (saquetas de 20 ml), 3 pilhas alcalinas de 1,5V AAA e manual de instruções, 
tudo numa mala rígida para transporte.

HI99163 

Medidor de pH   
para carnes
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado  
FC2323 com corpo em PVDF,  
conector DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

HI99165 

Medidor de pH   
para queijos
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado 
FC2423 com corpo em aço inox,  conector 
DIN Quick Connect e cabo de 1 m.

HI99111 

Medidor de pH   
para vinhos
Gama: -2.00 a 16.00 pH; -5.0 a 105.0°C

Tipo/Vida da pilha: 1.5V AAA (3)/ 
cerca de 1200 horas de uso contínuo 

Elétrodo de pH e temperatura pré-amplificado 
FC10483 com corpo em vidro, conector 
DIN Quick Connect e cabo de 1 m..

pH
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Borrachas de proteção  
disponíveis:

HI710034  Cor laranja

HI710035 Cor azul

HI98161 
Medidor de pH   
para alimentos

HI98162 
Medidor de pH   
para leite

HI98163 
Medidor de pH   
para carnes

HI98164 
Medidor de pH   
para iogurtes

HI98165 
Medidor de pH   
para queijos

Medidores de pH profissionais
para a qualidade alimentar

Cinco modelos desenhados para os profissionais da indústria alimentar
Os medidores de pH da Hanna para a qualidade alimentar são portáteis e robustos, com o desempenho e características de medidores de bancada. Existem 
cinco modelos para medições em alimentos, leite, carne, iogurte e queijo. Cada modelo é fornecido com um elétrodo específico para a sua aplicação, assim 

como soluções de limpeza específicas. Estes instrumentos podem ser facilmente utilizados com uma só mão e possuem um corpo com proteção à água IP67.

pH
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Elétrodo DIN Quick Connect
Cada medidor possui um elétrodo de pH/temperatura específico para a aplicação, com 
um conector DIN de encaixe rápido, tornando a ligação e remoção da sonda simples e 
fácil.

Expiração da calibração
Esta função alerta quando a calibração é necessária, num intervalo especificado.

Calibração de pH
Escolha entre sete padrões de pH  standard e cinco padrões personalizados para obter 
uma calibração até cinco pontos e alcançar leituras de alta precisão com uma precisão 
de pH de ±0.002 e uma resolução de pH de ±0.001.

Calibração avançada
Um aviso “fora da gama de calibração” pode ser ativado para manter o utilizador 
informado da atual calibração e ajuda a evitar que se realizem medições fora da gama.

CAL Check™
A função CAL Check™ da Hanna mantém um histórico das calibrações passadas 
e monitoriza o elétrodo e padrões de pH durante as calibrações subsequentes, 
verificando quaisquer sinais de grandes variações devidas a um elétrodo sujo ou partido 
ou padrões de pH contaminados. Durante a calibração, os utilizadores são alertados 
caso se verifiquem problemas. Após a calibração, a condição geral do elétrodo é indicada 
como uma percentagem.

Boas Práticas Laboratoriais
As funções BPL estão acessíveis pressionando a tecla GLP. Os dados  de calibração, 
incluindo a data, hora e valores de calibração, são guardados com os dados registados 
para consulta posterior.

Registo de dados
A função de registo a pedido permite ao utilizador guardar até 200 amostras que 
podem ser depois transferidas para um PC, com o cabo USB HI920015 e com o software 
HI92000. 

Compensação automática da temperatura
Os sensores de pH incorporam um sensor de temperatura na extremidade do elétrodo, 
para obter valores precisos e rápidos, compensados na temperatura.

Teclado intuitivo 
O teclado em membrana de borracha apresenta teclas dedicadas para várias funções 
importantes e frequentemente utilizadas. Estes medidores também possuem duas 
teclas virtuais que permitem navegar pelas definições e pelo registo de dados. O seu 
interface é intuitivo para qualquer utilizador, independentemente do seu nível de 
experiência.

Auto Hold
Pressionando AutoEnd durante a medição, fixará automaticamente a primeira leitura 
estável no ecrã. 

Tecla de ajuda dedicada
A  ajuda contextual está sempre disponível através de uma tecla dedicada. 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. 
A informação de ajuda indicada é relativa à definição/opção que está a ser visualizada.

Ligação com o PC
Os dados registados podem ser transferidos para um PC com sistema Windows 

através do cabo micro USB HI920015 e do software HI92000.

Especificações gerais

pH*

Gama -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -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

Calibração Calibração até cinco pontos, disponíveis sete soluções padrão (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) e cinco padrões personalizados

Compensação da temperatura Automática ou manual de -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)

mV

Gama ±2000 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão ±0,2 mV 

Gama offset de mV relativo ±2000 mV

Temperatura*

Gama -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0°F)

Resolução 0.1°C (0.1°F)

Precisão ±0.4°C (±0.8°F) (excluindo erro de sonda)

Especificações  
adicionais 

Elétrodo de pH Dependente do modelo

Calibração de slope De 80 a 110%

Registo a pedido Até 200 amostras (100 pH, 100 mV)

Ligação ao PC USB opto isolado com software HI92000 e cabo micro USB

Impedância de entrada 10¹² Ω

Tipo/Vida da pilha Pilhas 1.5V AA (4)/cerca de 200 horas de uso contínuo sem retroiluminação (50 horas com retroiluminação)

Desligar automático Selecionável pelo utilizador: 5, 10, 30, 60 minutos, desativado

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% IP67

Dimensões/Peso 185 x 93 x 35.2 mm /400 g

Como encomendar
Cada medidor é fornecido com o elétrodo especializado, solução padrão pH 4.01 HI7004M (230 ml), solução padrão pH 7.01 HI7007M (230 ml), saqueta de solução de limpeza 
específica para elétrodos, copo plástico de 100 ml (2), pilhas 1.5V AA (4), software para PC HI92000, cabo micro USB HI920015, manual de instruções, certificado de qualidade 
do instrumento e mala rígida para transporte.

pH
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Especificações HI1131B
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Cerâmica, única/ 15-20 µL/h

Eletrólito KCl 3.5M

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 13
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 100°C  
(32 a 212°F)

Extremidade/Forma Esférica (dia: 9.5 mm)

Sensor de temperatura Não

Amplificador Não

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O HI1131B é um elétrodo de pH combinado, 
de enchimento, com cabo coaxial de 1 m e 
conector BNC.

Especificações FC100B
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Cerâmica, única/ 15-20 µL/h

Eletrólito KCl 3.5M

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 13
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 80°C  
(32 a 176°F)

Extremidade/Forma Esférica (dia: 7.5 mm)

Sensor de temperatura Não

Amplificador Não

Material do corpo PVDF

Como 
encomendar

O FC100B é um elétrodo de pH combinado, 
com cabo coaxial de 1 m e conector BNC.

Especificações FC230B
Referência Única, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Aberta

Eletrólito Viscolene

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 12
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 50°C  
(32 a 122°F)

Extremidade/Forma Cónica (6 x 10 mm)

Sensor de temperatura Não

Amplificador Não

Material do corpo PVDF

Como 
encomendar

O FC230B é um elétrodo de pH combinado, 
com corpo em PVDF, cabo coaxial de 1 m e 
conector BNC.

Especificações HI1053B
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Cerâmica, tripla/40-50 µL/h

Eletrólito KCl 3.5M

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 12
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

-5 a 100°C  
(23 a 212°F)

Extremidade/Forma Cónica (12 x 12 mm)

Sensor de temperatura Não

Amplificador Não

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O HI1053B é um elétrodo de pH combinado, 
de enchimento, com extremidade cónica, 
cabo coaxial de 1 m e conector BNC.

Especificações FC210
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Aberta

Eletrólito Viscolene

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 12
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 50°C  
(32 a 122°F)

Extremidade/Forma Cónica (12 x 12 mm)

Sensor de temperatura Não

Amplificador Não

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O FC210 é um elétrodo de pH combinado, de 
enchimento, com extremidade cónica, cabo 
coaxial de 1 m e conector BNC.

Especificações FC200B
Referência Única, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Aberta

Eletrólito Viscolene

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 12
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 50°C  
(32 a 122°F)

Extremidade/Forma Cónica (6 x 10 mm)

Sensor de temperatura Não

Amplificador Não

Material do corpo PVDF

Como 
encomendar

O FC200B é um elétrodo de pH digital com 
corpo em PVDF, extremidade cónica, cabo 
coaxial de 1 m e conector BNC.
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Especificações HI11310
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Cerâmica, única/ 15-20 µL/h

Eletrólito KCl 3.5M

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 13
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

-5 a 100°C  
(23 a 212°F)

Extremidade/Forma Esférica (dia: 9.5 mm)

Sensor de temperatura Sim

Matching pin Não

Amplificador Sim

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O HI11310 é um elétrodo de pH combinado, 
de enchimento, com cabo coaxial de 1 m e 
conector jack de 3.5 mm para o edge®.

Especificações HI11311
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Cerâmica, única/ 15-20 µL/h

Eletrólito KCl 3.5M

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 13
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

-5 a 100°C  
(23 a 212°F)

Extremidade/Forma Esférica (dia: 9.5 mm)

Sensor de temperatura Sim

Matching pin Sim

Amplificador Sim

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O HI11311 é um elétrodo de pH digital 
combinado, de enchimento, com cabo coaxial 
de 1 m e conector jack de 3.5 mm para o 
edge®.

Especificações HI1048B
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Aberta, CPSTM 

Eletrólito KCl 3.5M

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 12
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 80°C  
(32 a 176°F)

Extremidade/Forma Esférica (dia: 8 mm)

Sensor de temperatura Não

Amplificador Não

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O HI1048B é um elétrodo de pH com CPS™ 
(Sistema de prevenção da obstrução), cabo 
coaxial de 1 m e conector BNC.

Especificações FC240B
Referência Única, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Aberta

Eletrólito Viscolene

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 13
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 50°C  
(32 a 122°F)

Extremidade/Forma Cónica (3 x 5 mm)

Sensor de temperatura Não

Amplificador Não

Material do corpo AISI 316

Como 
encomendar

O FC240B é um elétrodo de pH combinado 
com um revestimento em aço inox AISI, 
extremidade cónica, cabo coaxial de 1 m e 
conector BNC.
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Elétrodos

Elétrodos digitais 
inteligentes
Os elétrodos utilizados  com o edge® 
são quase tão avançados como o 
edge®. Possuem um  microchip 
incorporado que armazena o tipo 
de sensor, a sua ID e a informação 
de calibração. Esta informação é  
automaticamente consultada pelo 
edge® quando o elétrodo é ligado ao 
medidor.

A informação guardada sobre a 
calibração de pH inclui:  padrões 
calibrados, data, hora, características offset e slope do elétrodo. A informação 
de calibração da condutividade inclui: padrões de condutividade calibrados, data, 
hora e constante de célula do sensor. A informação da calibração de oxigénio 
dissolvido  inclui: padrões utilizados para a calibração, data, hora, correção de 
altitude e de salinidade.

Estes elétrodos digitais possuem 
ainda um conector de 3.5 mm, de 
fácil encaixe, para que nunca se 
tenha de preocupar em alinhar as 
configurações dos pinos.

Sensor Check™ 
(apenas HI12301 e 
HI11311)
Quando utilizado com os elétrodos 

Hanna equipados com um matching pin, o edge ® verifica a impedância do 
elétrodo de medição de pH em tempo real, para o notificar imediatamente caso 
ocorra uma quebra do vidro. Durante a calibração, o Sensor Check™ verifica o 
estado da junção. A junção de referência é também avaliada e indicada no ecrã.

Sensor Check™

pH
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Especificações HI12300
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Cerâmica, única/ 15-20 µL/h

Eletrólito Gel

Pressão máxima 2 bar

Gama pH: 0 a 13
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

-5 a 70°C  
(23 a 158°F)

Extremidade/Forma Esférica (dia: 7.5 mm)

Sensor de temperatura Sim

Matching pin Não

Amplificador Sim

Material do corpo PEI

Como 
encomendar

O HI12300 é um elétrodo de pH digital 
combinado, com cabo coaxial de 1 m e 
conector jack de 3.5 mm para o edge®.

Especificações HI10530
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Cerâmica, tripla/40-50 µL/h

Eletrólito KCl 3.5M

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 13
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

-5 a 100°C  
(23 a 212°F)

Extremidade/Forma Cónica (12 x 12 mm)

Sensor de temperatura Sim

Matching pin Não

Amplificador Sim

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O HI10530 é um elétrodo de pH digital 
combinado, de enchimento, com extremidade 
cónica, cabo coaxial de 1 m e conector jack de 
3.5 mm para o edge®.

Especificações FC2100
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Aberta/contínua

Eletrólito Viscolene

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 12
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 60°C  
(32 a 140°F)

Extremidade/Forma Cónica (12 x 12 mm)

Sensor de temperatura Sim

Matching pin Não

Amplificador Sim

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O FC2100 é um elétrodo de pH digital com 
extremidade cónica, cabo coaxial de 1 m e 
conector jack de 3.5 mm para o edge®.

Especificações FC2320
Referência Única, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Aberta/contínua

Eletrólito Viscolene

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 12
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 60°C  
(32 a 140°F)

Extremidade/Forma Cónica (6 x 10 mm)

Sensor de temperatura Sim

Matching pin Não

Amplificador Sim

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O FC2100 é um elétrodo de pH digital com 
extremidade cónica, cabo coaxial de 1 m e 
conector jack de 3.5 mm para o edge®.

Especificações HI10480
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Aberta/CPS™

Eletrólito KCl 3.5M

Pressão máxima 0.1 bar

Gama pH: 0 a 12
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

0 a 80°C  
(32 a 176°F)

Extremidade/Forma Semiesférica (dia: 8 mm)

Sensor de temperatura Sim

Matching pin Não

Amplificador Sim

Material do corpo Vidro

Como 
encomendar

O HI10480 é um elétrodo de pH com CPS™ 
(Sistema de prevenção da obstrução), cabo 
coaxial de 1 m e conector jack de 3.5 mm para 
o edge®.

Especificações HI12301
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/ Taxa de fluxo Cerâmica, única/ 15-20 µL/h

Eletrólito Gel

Pressão máxima 2 bar

Gama pH: 0 a 13
Temp. de 
funcionamento 
recomendada

-5 a 70°C  
(23 a 158°F)

Extremidade/Forma Esférica (dia: 7.5 mm)

Sensor de temperatura Sim

Matching pin Sim

Amplificador Sim

Material do corpo PEI

Como 
encomendar

O HI12301 é um elétrodo de pH digital 
combinado, com matching pin, com cabo 
coaxial de 1 m e conector jack de 3.5 mm para 
o edge®.
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HI2202  edge®blu

Medidor de pH/ORP com tecnologia Bluetooth® Smart
• Utiliza tecnologia Bluetooth® Smart

• Resolução selecionável de  0.01 a 0.001 pH

• Gama de -2.000 a 16.000 pH

• Precisão de ±0.002 pH para 0.001 pH de resolução; ±0.01 para 0.01 de resolução

• Registo de dados

O edge®blu é um medidor de pH que utiliza os elétrodos de pH HALO® com tecnologia Bluetooth® Smart (Bluetooth 4.0). O desenho versátil do edge®blu permite que seja 
utilizado como um instrumento portátil, montado em parede ou em bancada, para uma medição simples e sem fios.

Aliado ao elétrodo de pH HALO® HI10482, com sistema de prevenção de obstrução, é a solução ideal para medições em mosto, assegurando que a junção de referência  não 
será obstruída pelos resíduos do mosto, o que interfere com as leituras e diminui a vida dos elétrodos. O elétrodo HI10482 está pré-programado para calibrar em pH 3.0, 
para medições específicas no mosto. 

Especificações

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*

Pontos de calibração
Modo básico: automático, até 3 pontos com 5 padrões
Modo standard: automático, até 5 pontos com 7 padrões (1.68*, 4.01 ou 3.00**, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45*) e 2 padrões personalizados

mV

Gama ±1000.0 pH-mV 
Resolução 0.1 pH-mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.2 pH-mV

Calibração Calibração num só ponto

Temperatura

Gama -20.0 a 120.0ºC; -4.0 a 248.0ºF

Resolução 0.1ºC; 0.1ºF

Precisão ±0.5ºC; ±0.9ºF

Compensação da temperatura Automática: -5.0 a 100.0ºC; 23.0 a 212.0ºF com sensor de temperatura integrado***

Como 
encomendar

O edge®blu HI2202-02 (230V) inclui base de suporte para bancada com suporte de elétrodo, suporte de instalação em parede, elétrodo de pH HALO HI11102, saqueta de 20 
ml de solução padrão pH 4.01 HI70004 (2), saqueta de 20 ml de solução padrão pH 7.01 HI70007 (2), saqueta de 20 ml de solução padrão pH10.01 HI70010 (2),saqueta de 20 
ml de solução de limpeza geral HI700601 (2), adaptador de energia 5 VDC, cabo USB, manual de instruções, certificado de qualidade do medidor e do elétrodo

* Modo standard apenas.
** pH 3.00 somente é visível quando se utilizam elétrodos de pH específicos e substituirá o padrão pH 4.01.
*** Os limites de temperatura serão reduzidos aos atuais limites da sonda/sensor.

pH
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O primeiro elétrodo de pH do mundo     
com tecnologia Bluetooth® Smart
O HALO é o primeiro elétrodo de pH profissional com tecnologia Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0). Esta 
tecnologia é eficiente energeticamente, permitindo um baixo consumo para maximizar a autonomia da pilha 
substituível usada no elétrodo de pH. Os elétrodos de pH HALO possuem um sensor de temperatura incorporado 
e podem ser usados virtualmente em qualquer lado: em campo, laboratório, ou na sala de aula. A sua versatilidade 
e facilidade de utilização revolucionarão o modo como é medido o pH.

Características dos elétrodos HALO
• Para uso em campo, laboratório e indústria alimentar

• Desenho de junção de referência dupla

• Sensor de temperatura incorporado
 · Assegura que a calibração e a medição são  

 compensadas automaticamente na temperatura,  
 eliminando erros devidos a flutuações.

• Ampla gama de pH e temperatura (varia com modelo)

• Sem fios nem confusões
 · Os dados são transmitidos via wireless para um  

 smartphone compatível ou tablet onde execute a  
 App Hanna Lab.

• Rotulagem de amostra com um botão
 · Pressionando o botão do elétrodo de pH HALO  

 ou o ícone do elétrodo na App Hanna Lab,  
 rotulará os dados da amostra para uma consulta  
 facilitada.

• Calibração armazenada
 · O HALO armazena a informação da calibração; não  

 é necessária nenhuma calibração adicional  
 quando mudar para outro dispositivo.

• Estado da pilha
 · O ecrã de medição da App Hanna Lab indica o  

 nome, vida da pilha e condição do elétrodo HALO.

Indicador de estado
Visível à distância, o halo de luz LED indica que o 
elétrodo está ativo e a transmitir.

Pilha de fácil substituição
A pilha de ião de lítio CR2032 do HALO é fácil de 
substituir e dura cerca de 500 horas.

Ligação com um toque
Ligue à App Hanna Lab App com o pressionar de um 
botão, através da tecnologia sem fios Bluetooth® 
(alcance de 10 m’).

pH
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App Hanna Lab
Aplicação medidor de pH para a utilização com o HALO

• Liga o HALO a um dispositivo smart através de 
 Bluetooth® 4.0

• Calibração de pH até 5 pontos com 7 padrões  
 de pH pré-definidos

• Lembrete de calibração
 · Alerta o utilizador quando o HALO necessita de  

 calibração.

• Dados em tempo real
 · Indica o pH e a temperatura atualizados a cada  

 segundo.

• BPL básico
 · Indica a data e hora da atual calibração  

 em conjunto com o offset e média de slope do  
 elétrodo.

• BPL completo
 · Indica a data e hora da atual calibração, offset  

 e média de slope do elétrodo em conjunto com  
 os padrões calibrados, valores mV, temperatura e  
 slope entre cada padrão.

• Gráficos dinâmicos
 · A medição pode ser indicada com dados  

 tabulados ou como um gráfico. Os eixos do  
 gráfico podem ser expandidos usando a  
 tecnologia "pinch-to-zoom" , para uma melhor  
 visualização.

• Alarmes de medição
 · Alerta o utilizador se o limite de medição foi  

 excedido.

• Rotulagem de amostra com um botão
 · Pressionando o botão do elétrodo de pH HALO  

 ou o ícone do elétrodo na App Hanna Lab,  
 rotulará os dados da amostra para uma consulta  
 facilitada.

• Registo de dados com anotações personalizadas
 · Os ficheiros dos registos guardados podem ser  

 anotados com informação específica da medição 
 · Os dados são automaticamente guardados a  

 cada hora.

• Partilha de dados via e-mail em formato CSV  
 (valores separados por vírgula)

• Quatro modos de guardar e partilhar dados:
 · Todos os dados desde a última gravação  

 automática;
 · Apenas anotações;
 · Todos os dados num intervalo de tempo;
 · Anotações dentro de um intervalo de tempo.

• Ajuda e tutoriais:
 · Modo de demonstração da sonda para ajudar a  

 explorar funções da App Hanna Lab;
 · Informação geral da aplicação;
 · Informação geral do HALO;
 · Tutorial de pH;
 · Tutorial de manutenção;
 · Informação de contacto. 

 
 
 
 

Dispositivo smart não incluído.

App Hanna Lab — Disponível em iOS e Android
Ligar o elétrodo HALO à App Hanna Lab é simples. A medição e registo do pH e da temperatura em intervalos de um segundo inicia assim que o elétrodo é ligado.

pH
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1 A designação e logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade de Bluetooth SIG, Inc.

Compatível com:

iOS
Android™

edgeblu

HI11312

Elétrodo de pH HALO 
de enchimento
Este elétrodo de enchimento, com corpo em vidro, 
possui muitas características que o tornam ideal 
para a utilização numa ampla gama de aplicações. 
As suas características incluem vidro para altas 
temperaturas (HT), bolbo esférico, sensor de 
temperatura incorporado, corpo em vidro, e junção 
referência dupla, com eletrolítica isenta da prata.

HI11102

Elétrodo de pH HALO 
com enchimento a gel
Este elétrodo de enchimento a gel, com corpo em 
vidro, possui muitas características que o tornam 
ideal para uso laboratorial. As suas características 
incluem vidro para baixas temperaturas (LT), bolbo 
esférico, sensor de temperatura incorporado e 
junção referência dupla.
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Incluído com o 
edgeblu

O HALO é um elétrodo de pH e de temperatura com 
tecnologia Bluetooth® Smart (Bluetooth 4.0) que 
transmite as leituras diretamente para o edgeblu 
ou um smartphone ou tablet compatível  onde se 
execute a App Hanna Lab¹.

• Sensor de temperatura incorporado
 · Assegura que a calibração e a medição são 

compensadas automaticamente na temperatura, 
eliminando erros

• Sem fios nem confusões
 · Os dados são transmitidos via wireless para 

o edgeblu, ou smartphone ou tablet compatível 
onde execute a App Hanna Lab, via tecnologia 
Bluetooth® Smart¹

• Calibração armazenada
 · O HALO armazena a informação da calibração; 

não é necessária nenhuma calibração adicional 
quando mudar para outro dispositivo

• Estado da pilha
 · O ecrã de medição do edgeblu e da App Hanna 

Lab indica o nome, vida da pilha e condição do 
elétrodo HALO

Especificações HALO HI11312 HI11102
Referência Dupla, Ag/AgCl Dupla, Ag/AgCl

Junção Cerâmica Cerâmica

Eletrólito 3.5M KCl (de enchimento) Gel

Gama 0.00 a 13.00 pH 0.00 a 12.00 pH

Formato do bolbo Esférico Esférico

Diâmetro externo 12 mm (vidro) 12 mm (vidro)

Comprimento total 195 mm 183 mm

Temperatura da solução -5.0 a 80.0°C (23.0 a 176.0°F) -5.0 a 80.0°C (23.0 a 176.0°F)

Material do corpo Vidro Vidro

Ambiente 0.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F), o módulo eletrónico não tem proteção à água

Sensor de temperatura Incorporado

Ligação Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Vida da pilha Ião de lítio CR2032 3V/cerca de 500 horas

pH
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HI12302

Elétrodo de pH HALO 
com corpo em PEI
Este elétrodo de enchimento a gel, com corpo em 
PEI, possui muitas características que o tornam 
ideal para uso em campo ou na linha de produção. 
As suas características incluem vidro para baixas 
temperaturas (LT), bolbo semiesférico, sensor de 
temperatura incorporado e junção referência dupla.

FC2022

Elétrodo de pH HALO 
Foodcare
Este elétrodo de enchimento a gel, com corpo em 
PVDF, possui muitas características que o tornam 
ideal para uso em produtos da área alimentar. As 
suas características incluem vidro para baixas 
temperaturas (LT), bolbo cónico, sensor de 
temperatura incorporado e junção aberta com 
eletrolítica em gel viscolene.  
O desenho da junção aberta resiste à obstrução 
por sólidos para ter leituras mais rápidas e estáveis, 
e a extremidade cónica do elétrodo penetra 
com facilidade em produtos alimentares, como 
laticínios, pastas, carnes picadas, e outras amostras 
alimentares semissólidas.

HI10482

Elétrodo de pH HALO 
com tecnologia CPS 
Este elétrodo de enchimento, com corpo em vidro, 
possui muitas características que o tornam ideal 
para a utilização nas indústrias alimentares e de 
bebidas, incluindo vinho. As suas características 
incluem vidro para baixas temperaturas (LT), bolbo 
semiesférico, sensor de temperatura incorporado, 
corpo em vidro e tecnologia CPS (Sistema de 
prevenção de obstrução). 
A tecnologia CPS utiliza vidro esmerilado em 
conjunto com uma manga PTFE, para prevenir a 
obstrução da junção. O vidro esmerilado permite um 
fluxo apropriado do eletrólito, enquanto a manga 
PTFE repele os sólidos na amostra.

Ideal para aplicações 
alimentares

12
0 

m
m

10
0 

m
m

70
 m

m

35
 m

m

35
 m

m

35
 m

m

40
 m

m28
 m

m

29
 m

m

19
5 

m
m

16
5 

m
m

13
4 

m
m

012 mm

012 mm

06 mm

09 mm

CPS™ 
(Sistema de 
prevenção de 
obstrução)

Ideal para aplicações 
em vinho

HI12302 FC2022 HI10482
Dupla, Ag/AgCl Dupla, Ag/AgCl Dupla, Ag/AgCl

Cerâmica Junção aberta Aberta, CPS

Gel Viscolene KCl 3.5M (enchimento)

0.00 a 12.00 pH 0.00 a 12.00 pH 0.00 a 12.00 pH

Semiesférica Cónica Semiesférica

12 mm (plástico) Afunilamento de 12 mm a 8 mm (plástico) 8 mm

165 mm 134 mm 195 mm

-5.0 a 70.0°C (23.0 a 158.0°F) 0,0 a 60,0°C  (32,0 a 140,0°F) 0,0 a 80,0°C (32,0 a 176,0°F)

PEI PVDF Vidro

pH
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HI10832

Elétrodo de pH HALO 
para amostras de 
dimensões reduzidas
O HALO HI10832 é um elétrodo de pH especializado 
com tecnologia Bluetooth® Smart, que permite que 
um dispositivo Apple ou Android compatível seja 
utilizado como um medidor de pH. 

Este elétrodo de pH permite a medição, sem 
fios, de amostras de dimensões reduzidas 
em universidades, indústria farmacêutica e 
biotecnologia. 

Especificações HALO HI12922 HI10832
Referência Dupla, Ag/AgCl Dupla, Ag/AgCl

Junção Cerâmica, tripla Junção aberta

Eletrólito 3.5M KCl (de enchimento) Viscolene

Gama 0.00 a 12.00 pH 0.00 a 13.00 pH

Formato do bolbo Cónico (12 x 12 mm) Esférico

Diâmetro externo 12 mm (vidro) 3 mm (vidro)

Comprimento total 195 mm 183 mm

Temperatura da solução -5.0 a 70.0°C -5.0 a 50.0°C

Material do corpo Vidro Vidro

Ambiente 0.0 a 50.0°C, o módulo eletrónico não tem proteção à água

Sensor de temperatura Incorporado Nenhum

Ligação Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Vida da pilha Ião de lítio CR2032 3V/cerca de 500 horas

HI12922

Elétrodo de pH HALO 
para medição direta 
no solo
Este elétrodo é ideal para a utilização em aplicações 
agrícolas, especificamente para a medição direta do 
pH do solo.

Entre as suas principais características, destaca-se 
o corpo em vidro, ponteira cónica, vidro formulado 
para baixas temperaturas e junção tripla.

Características  
Hanna Lab App

Ecrãs de calibração claros e concisos

Menu de ajuda facilmente acessível

Partilha de dados completa, com  
anotações personalizadas via e-mail

O HALO regista continuamente as 
medições e permite a consulta dos 

dados pretendidos,  
quando os necessitar

pH
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Especificações HALO HI12922 HI10832
Referência Dupla, Ag/AgCl Dupla, Ag/AgCl

Junção Cerâmica, tripla Junção aberta

Eletrólito 3.5M KCl (de enchimento) Viscolene

Gama 0.00 a 12.00 pH 0.00 a 13.00 pH

Formato do bolbo Cónico (12 x 12 mm) Esférico

Diâmetro externo 12 mm (vidro) 3 mm (vidro)

Comprimento total 195 mm 183 mm

Temperatura da solução -5.0 a 70.0°C -5.0 a 50.0°C

Material do corpo Vidro Vidro

Ambiente 0.0 a 50.0°C, o módulo eletrónico não tem proteção à água

Sensor de temperatura Incorporado Nenhum

Ligação Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Vida da pilha Ião de lítio CR2032 3V/cerca de 500 horas

HI13302

Elétrodo de pH HALO 
para tubos de ensaio
O HALO HI13302 é um elétrodo de pH especializado 
com tecnologia Bluetooth® Smart, que permite que 
um dispositivo móvel com sistema iOS ou Android 
compatível seja utilizado como um medidor de pH.

Este elétrodo foi concebido para realizar 
as medições de pH em tubos de ensaio 
em universidades, indústria farmacêutica, 
biotecnologia e laboratórios de segurança alimentar.

HI14142

Elétrodo de pH HALO 
para superfícies 
planas 
O HALO HI14142 é um elétrodo de pH especializado 
com tecnologia Bluetooth® Smart, que permite que 
um dispositivo Apple ou Android compatível seja 
utilizado como um medidor de pH.

Este elétrodo foi concebido para realizar as medições 
de pH em superfícies planas, como placas de Petri, 
pele ou couro cabeludo, oferecendo uma ponteira 
plana em vidro que permite uma área de superfície 
maior do que um elétrodo de pH típico..

FC2142

Elétrodo de pH HALO 
para cerveja
O HALO FC2142 é um elétrodo de pH especializado 
com tecnologia Bluetooth® Smart concebido para a 
indústria cervejeira, para ajudar a monitorizar o pH no 
mosto de cerveja.

HI13302 HI14142 FC2142
Dupla, Ag/AgCl Dupla, Ag/AgCl Dupla, Ag/AgCl

Junção aberta Junção aberta Tecido

Viscolene Viscolene Gel

0,00 a 12,00 pH 0,00 a 12,00 pH 0,00 a 13,00 pH

Esférico Plano Plano

5 mm (vidro) 12 mm 12,7 mm (titânio)

183 mm 112 mm 183 mm

0 a 80°C 0 a 50°C 0 a 80°C 

Vidro Vidro Titânio

Incorporado Incorporado Incorporado

pH
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Especificações
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 HI5221-02 (230V) é fornecido com elétrodo de pH HI1131B, sonda 
de temperatura HI7662-T, suporte para elétrodo HI76404N, saqueta 
de solução padrão pH 4,01 HI70004, saqueta de solução padrão 
pH 7,01 HI70007, 2 saquetas de solução de limpeza para elétrodos 
HI700601, solução eletrolítica HI7082 3.5M KCL (30 ml), adaptador de 
12 VDC e instruções.

HI5221

Medidor de pH/mV 
com resolução de 0.001 pH

O HI5221 é um avançado medidor de bancada de pH/mV completamente 
personalizável, com um amplo mostrador LCD a cores, teclado capacitivo e porta 
USB para ligação com computador.  

O HI5221 oferece calibração em cinco pontos, resolução selecionável, registo de 
dados, limites de alarme, boas práticas laboratoriais, compensação automática da 
temperatura e muito mais. 

BL931700-0 • BL931700-1

Mini controladores 
de pH
O BL931700 é um controlador de processo de 
pH compacto, desenhado para uma instalação 
fácil e económica em espaços reduzidos. O 
BL931700 possui um setpoint selecionável 
para dosagem ácida ou básica e uma saída 
analógica de 4-20 mA para ligação de gravador.

Especificações BL931700-0 BL931700-1

Gama 0.00 a 14.00 pH

Resolução 0.01 pH

Precisão (@20°C) ±0.02 pH

Calibração Manual, 2 pontos através de parafusos de offset e slope

Relé de dosagem Máximo 2A (protegido por fusível), 250 Vac, 30 VDC

Seleção de dosagem Ácida ou alcalina
Contacto aberto=dosagem ácida=relé ON se medição > setpoint

Contacto fechado=dosagem alcalina=relé ON se medição < setpoint

Setpoint Ajustável de 0 a 14 pH

Prolongamento Ajustável, tipicamente de 5 a cerca de 30 minutos

Impedância de entrada 10¹² Ohm

Saída analógica 4 a 20 mA, precisão ±0.20 mA, 500 ¥ de carga máxima

Fonte de energia Adaptador 12 VDC (incluído)                                           230 VAC; 50/60Hz

Dimensões 83 x 53 x 99 mm

Peso 200 g                                                                                300g

Como 
encomendar

O BL931700-0 (12 VDC) e o BL931700-1 (230V) são fornecidos 
suportes para montagem, tampa frontal transparente manual de 
instruções.

HI1001     
Elétrodo de pH para fluxo contínuo (não incluído)
O BL983317 pode utilizar o elétrodo de pH HI1001, 
disponível com cabo de 3 metros. 

Especificações
Referência Polímero

Junção Dupla, PTFE

Temperatura -5 a 80°C

Pressão máxima 6 bar (87 psi)

Conector BNC

Cabo 3 metros

Material do corpo PVDF

HI1001

Elétrodo de pH   
para fluxo contínuo  
Com conector BNC e cabo de 3 m

pH
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Especificações
Referência Dupla, Ag/AgCl

Junção/Taxa de fluxo Tecido

Eletrólito Gel

Pressão máxima 3 bar

Gama pH: 0 a 13

Ponteira/Forma Esférica (dia: 7.5 
mm)

Sensor de temperatura Não

Amplificador Não

Material do corpo PEI

Cabo Coaxial; 2 m 

Conector BNC

11
0 

m
m

12 mm

HI2114P

Elétrodo de pH 
com ficha BNC

Especificações
Referência Polímero

Junção Dupla, PTFE

Temperatura -5 a 80°C

Pressão máxima 6 bar (87 psi)

Conector BNC

Matching pin Sim

Amplificador Não

Cabo 3 metros

Material do corpo PVDF

HI1003/3

Elétrodo de 
pH para fluxo 
contínuo 
Com conector BNC e cabo de 3 m

Especificações
Gama 0-13 pH

Junção Dupla, PTFE

Eletrólito Polímero

Tipo de vidro Uso geral

Temperatura -5 a 80°C

Eletrólito Polímero

Pressão máxima 6 bar (87 psi)

Conector BNC

Cabo 5 metros

Material do corpo PVDF

HI6100405

Elétrodo de pH 
AmpHel®  
Com conector BNC e cabo de 5m

Série pH500

Controladores digitais de pH
A série pH500, com uma excelente relação preço/desempenho, é composta por controladores muito fáceis de operar.

Para maior flexibilidade e melhor resolução, podem ser selecionados quaisquer dois pontos entre 0 e 14 pH como saída 
analógica. Vários modelos da série pH500 estão equipados com uma porta bidirecional RS232C.

De forma a evitar o manuseamento por pessoas não autorizadas, pode programar-se uma palavra-passe de acesso. 
Ainda, um sistema de alarme "Fail Safe" é automaticamente acionado sempre que há uma alteração à corrente elétrica 
de alimentação ou um corte total de energia. 
A memória do microprocessador, totalmente programável, possui uma reserva de energia para 3 meses. 

Especificações 

Gama 0,00 a 14,00 pH/- 600,0 a 600,0 mV/- 9,9 a 120ºC

Resolução 0,01 pH/0,2 mV/0.1ºC

Precisão ± 0,02 pH/± 0,5 mV/± 0,5ºC

Calibração 1, 2 ou 3 pontos a pH 4,01, 7,01 e 10,01

Leitura Mostrador (LCD) de dois níveis, 4½ dígitos, com símbolos gráficos e mensagens

Saída Digital RS232, bidirecional, opto isolada;

Analógica Isolada galvanicamente, de 0 a 1 mA, 0 a 20 mA e 4 a 20 mA (carga resistiva máx. 1 KΏ), 0 a 5 V, 1 a 5 V e 0 a 
10 V (carga resistiva min. 1 KΏ)

Relés de setpoint 1 ou 2: saídas de contacto SPST NO 5A-250V AC, 5A-30V DC (carga resistiva)

Fonte de energia 230V ± 10%VAC; 50 HZ

Ambiente de utilização 0 a 50ºC; máx. HR 85% não condensante

Medida de encaixe/
Dimensões

140 x 140 mm/½ DIN 144 x 170 mm

Peso 1,6 Kg

Os modelos da série pH500 variam consoante a 
configuração pretendida pelo utilizador, podendo 
incluir:

- Saída analógica ou RS232C;

- Controlo ON/OFF, PID ou proporcional;

- Setpoint único ou duplo:

pH
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HI83730

Fotómetro para peróxido no azeite 

O fotómetro portátil HI83730 para a determinação do valor de peróxido no 
azeite combina precisão e simplicidade de utilização num desenho portátil e 
ergonómico. O utilizador pode determinar com precisão o valor de peróxido do 
azeite numa gama de 0.0 a 25.0 meq O2/kg, usando os reagentes já preparados  
HI83730-20. 

O fotómetro portátil HI83730 possui um sistema ótico avançado; a combinação 
de uma lâmpada de tungsténio especial, um filtro de banda de estreita 
interferência, e um fotodetetor em silício asseguram leituras fotométricas 
sempre precisas. O exclusivo sistema de bloqueio da cuvete assegura que a 
cuvete é inserida na célula de medição sempre na mesma posição,  para manter 
um comprimento do percurso ótico consistente.

Especificações
Gama 0.0 a 25.0 meq O₂/kg

Resolução 0.5 meq O₂/kg

Precisão ±0.5 meq O₂/kg

Fonte de luz Lâmpada de tungsténio 

Detetor de luz Fotocélula de silício com filtro de interferência @ 466 nm

Método Adaptação do método CE n.º 2568/91 e seguintes adendas

Fonte de energia 4 pilhas 1.5V AA/Adaptador 12 VDC; desligar automático após 15 minutos de inatividade.

Ambiente 0 a 50 ºC; H.R. máxima 95 %

Dimensões 224 x 87 x 77 mm

Peso 512 g

Como encomendar O HI83730 é fornecido com reagentes para 10 testes, 4 seringas graduadas de 1 ml, tesoura, pano de limpeza para 
cuvetes, 4 pilhas de 1,5V AA, transformador de energia, manual de instruções e mala rígida para transporte.

pH

As orientações para os 
sistemas de água definidas 
pela  EPA  declaram que 
o pH deve ser mantido 
entre 6.5 e 8.5 de modo a 
controlar a corrosão e evitar 
preocupações estéticas  
ou cosméticas. O pH é 
considerado uma variável 
crítica para determinar opções 
de tratamento em operações 
em sistemas de tratamento 
de águas públicas. Muitos 
fatores afetam as medições 
de  pH. A medição e correção 
da temperatura e o número 
de padrões de pH calibrados 
aumentarão a qualidade 
da medição de pH. A sonda 
de pH, em conjunto com 
os instrumentos, deve ser 
calibrada em múltiplos pontos 
de calibração, em solução 
padrão, antes da análise.

ORP 
As medições de ORP 
medições baseiam-se na 
diferença potencial medida 
entre o elétrodo de platina 
ou ouro e um elétrodo de 
referência. O sistema de 
referência idêntico utilizado 
para o elétrodo de pH (Ag/
AgCl) é também utilizado para 
medições 
Redox.

Os elétrodos Redox são 
utilizados para monitorizar 
muitos processos químicos, 
em particular os que 
envolvem reações reversíveis.  

Sulfato

O sulfato está amplamente 
presente nas águas naturais, 
em diferentes concentrações. 
A concentração de sulfato deve 
ser mantida dentro de uma 
estrita gama em água potável, 
especialmente uma vez que 
o seu valor pode ser elevado 
quando próximo de pontos de 
drenagem de minas.

HI83730-20

Reagentes para peróxido no azeite, 20 testes
Vendidos em separado.

Parâmetro

PERÓXIDOS NO AZEITE
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BL932700-0 • BL932700-1

Mini controladores de ORP 
O BL932700 é um mini controlador de ORP que foi desenhado para uma instalação fácil e económica em pequenos espaços 
para efetuar um processo de controlo simples, mas eficaz.

Graças às suas dimensões compactas, o BL932700 pode ser instalado mesmo ao lado de tanques ou tinas. Este controlador 
versátil é ideal para uma ampla variedade de aplicações, como monitorização de ORP em processos de branqueamento, 
tratamento de águas residuais e piscinas.

Especificações BL932700-0 BL932700-1

Gama ±1000 mV

Resolução 1 mV

Precisão (@20°C) ±5 mV

Calibração Manual, através de parafuso

Relé de dosagem Máximo 2A (protegido por fusível), 250 Vac, 30 VDC

Seleção de dosagem Redutora ou oxidante
Contacto aberto = dosagem redutora = relé ligado se medição > a setpoint

Contacto fechado = dosagem oxidante = relé ligado se < a setpoint

Setpoint Ajustável de -1000 a 1000 mV

Prolongamento Ajustável, tipicamente de 5 a cerca de 30 minutos

Impedância de entrada 10¹² Ohm

Saída analógica 4 a 20 mA, precisão ±0.20 mA, 500 Ω  de carga máxima

Fonte de energia Adaptador 12 VDC (incluído)                                                              230 VAC; 50/60Hz

Dimensões 83 x 53 x 99 mm

Peso 200 g                                                                                                                  300g

Como encomendar O BL932700-0 (12 VDC) e o BL932700-1 (230V) são fornecidos suportes para montagem, tampa frontal 
transparente manual de instruções.

mV600111-2

Controlador de mV com um único 
setpoint, controlo ON/OFF

Especificações 

Gama - 2000 a 2000 mV

Resolução 1 m

Precisão ± 2 mV

Impedância de 
entrada

1012Ohm, alta impedância

Calibração 0 e 350 ou 1900 mV

Leitura Mostrador (LCD) de dois níveis, 4½ dígitos, com símbolos gráficos e 
mensagens

Saída Digital RS232, bidirecional, opto isolada;

Analógica Isolada galvanicamente, de 0 a 1 mA, 0 a 20 mA e 4 a 20 mA (carga 
resistiva máx. 1 KΏ), 0 a 5 V, 1 a 5 V e 0 a 10 V (carga resistiva min. 1 KΏ)

Relés de setpoint Saídas de contacto SPST NO 5A-250VAC, 5A-30VDC (carga resistiva)

Fonte de energia 230V ± 10%VAC; 50 HZ

Ambiente de 
utilização

0 a 50ºC; máx. HR 85% não condensante

Medida de encaixe/
Dimensões

140 x 140 mm/½ DIN 144 x 170 mm

Peso 1,6 Kg

Os controladores da série mV600 foram concebidos com as mesmas notáveis 
características da série pH500. 
A memória do microprocessador, totalmente programável, possui uma reserva de 
energia para 3 meses.. 
O sistema de alarme "Fail Safe" é automaticamente acionado sempre que há uma 
alteração à corrente elétrica de alimentação ou um corte total de energia. 
Os utilizadores podem optar entre controlo ON/OFF e proporcional, assim como 
selecionar a corrente de saída. A porta RS232 torna os dois modelos do mV600 
compatíveis com o PC.

POTENCIAL REDOX
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Especificações
Tipo Membrana de polímero; combinado

Gama de 
medição

1M a 1X 10-6M 
39100 a 0.039 mg/L (ppm)

Gama  ótima de pH 1.5 a 12.0

Gama de temperatura 0 a 4 0°C

Slope aproximado +56 mV

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp. de inserção 120 mm

Material do corpo PEI/PVC

Cabo Coaxial de 1 m

Ligação BNC

Como encomendar O HI4114 é um elétrodo ISE combinado com membrana de 
polímero, com cabo coaxial de 1 m e conector BNC.

HI4114 

Elétrodo de iões  
seletivos  
para potássio
Para utilização com medidores ISE compatíveis

120 
mm

12 
mm

HI4115 

Elétrodo de iões 
seletivos para  
prata/sulfito
Para utilização com medidores ISE compatíveis

Especificações
Tipo Estado sólido; combinado

Gama de medição Ag+ 1.0M a 1X 10-6M 
107900 a 0.11ppm 
S2- 1.0M a 1X 10-7M 
32100 a 0.003 ppm

Gama ótima de pH Ag+ 2 a 8
S= 12 a 14

Gama de temperatura 0 a 80°C

Slope aproximado +56 Ag+/-28 S2-

Diâmetro do corpo 12 mm

Compr. do corpo 120 mm

Material do corpo PEI

Cabo Coaxial de 1 m

Ligação BNC

Como encomendar O HI4115 é um elétrodo ISE combinado, estado sólido, com cabo 
coaxial de 1 m e conector BNC.

HI97751C

Fotómetro para sulfato
• CAL Check™ 

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Funções BPL

O HI97751 mede o conteúdo de sulfato         
em amostras de água, na gama de         
0 a 150 mg/L (ppm). 

120 
mm

12 
mm

Especificações
Tipo Vidro; combinado

Gama de 
medição

1M a 1X 10-5M 
22990 a 0.23 mg/L (ppm)

Gama  ótima de pH 9.75 a 14 pH

Gama de temperatura 0 a 80°C

Slope aproximado +57 mV

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp. de inserção 120 mm

Material do corpo Vidro

Cabo Coaxial de 1 m

Ligação BNC

Como encomendar
O FC300B  é um elétrodo ISE 
combinado, com cabo coaxial de 
1 m e conector BNC.

FC300B 

Elétrodo de  
iões seletivos  
para sódio
Para utilização com medidores ISE compatíveis

• Veja uma lista completa de  
 soluções ISE na p. 119

120 
mm

12 
mm

Especificações
Gama 0 a 150 mg/L (ppm)

Resolução 1 mg/L (ppm)

Precisão  
@ 25°C (77°F)

±5 mg/L ±3% da leitura

Como 
encomendar

O HI97751C inclui o fotómetro, padrões CAL Check™, cuvetes para amostra (2) com tampas, pilha de 9V, 
tesoura, tecido para limpeza de cuvete, certificado de qualidade de instrumento, manual de instruções e mala 
rígida para transporte. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI97751-11 Cuvetes padrão CAL Check™

HI93751-01 Reagentes para 100 testes

HI93751-03 Reagentes para 300 testes

POTÁSSIO / PRATA / SÓDIO / SULFATO
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Especificações
Tipo N/A

Gama de 
medição N/A

Gama  ótima de pH N/A

Gama de temperatura 0 a 80°C

Slope aproximado N/A

Diâmetro do corpo 12 mm

Comp. de inserção 120 mm

Material do corpo PEI

Cabo Coaxial de 1 m

Ligação BNC

Como encomendar
O HI5315 é um elétrodo de 
referência, com cabo coaxial de 1 
m e conector BNC.

HI5315 

Elétrodo de 
referência
Para utilizar com ISE meia célula

O elétrodo de referência HI5315 
é usado para completar o circuito 
elétrico e fornecer uma voltagem 
referência estável para os ISE de 
meia célula.

120 
mm

12 
mm

Estojos de testes para 
sulfato
HI3833
O nível de ortofosfato em mg/L (ou ppm) é determinado 
por um método colorimétrico. Os fosfatos podem ser 
classificados como orto, condensados ou de forma 
orgânica. Assim como outros estojos de testes químicos 
no mercado, O estojo de testes Químicos da Hanna 
apenas determina os níveis de ortofosfato.

HI38061 
Com disco Checker® 

Especificações HI3833 HI38061
Método Colorimétrico Disco Checker

Gama 0-5 mg/L (ppm)
0.00-1.00 mg/L (ppm) 
0.0-5.0 mg/L (ppm) 
0-50 mg/L (ppm)

Resolução 1 mg/L (ppm)
0.02 mg/L (ppm) 
0.1 mg/L (ppm) 
1 mg/L (ppm)

Método químico Ácido ascórbico Ácido ascórbico

N.º de testes 50 100

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3833 é fornecido com copo plástico de 20 ml, cubo de comparação de cor e 50 
saquetas de reagente de fosfato.
O estojo de testes HI38061 é fornecido com 100 saquetas de reagente de ferro, 500 ml de água 
desionizada, disco checker,  cuvetes de vidro com tampas (2), pipetas plásticas de 3 ml e pipeta plástica 
longa.

HI3822 

Estojo de testes para sulfito
O estojo de testes para sulfito facilita a monitorização rápida e segura. De 
dimensões compactas , este estojo pode ser utilizado praticamente em qualquer 
local. 

Especificações
Método Titulação

Gama 0,0-20,0 mg/L (ppm) 
0-200 mg/L (ppm)

Resolução 0.2 mg/L (ppm) 
2 mg/L (ppm)

Método químico Iodométrico

N.º de testes 110 (média)

Como 
encomendar

O estojo de testes HI3822 é fornecido com 30 ml de solução de ácido 
sulfâmico, 30 ml de reagente EDTA, 15 ml de solução de ácido sulfúrico, 10 
ml de indicador Starch, 120 ml de solução titulante, copo graduado de 20 ml, 
copo graduado de 50 ml e seringa graduada com ponteira.

Sódio em alimentos e bebidas

O sódio é um mineral que está presente em vários alimentos e bebidas, 
mais comummente na forma de cloreto de sódio, ou sal. O sal ocorre em 
alguns alimentos, e é frequentemente adicionado como potenciador 
de sabor e para prevenir a deterioração. A adição de sal contribui para a 
qualidade do produto, contra a atividade das enzimas e regula o conteúdo 
de água. Uma pequena quantidade de sódio é necessária na nossa dieta 
alimentar, para ajudar em funções corporais, mas o consumo excessivo 
de sódio levanta sérias preocupações de saúde, como hipertensão e 
osteoporose. A hipertensão e a pressão alta sanguínea pode originar 
doenças coronárias. O conteúdo de sódio em alimentos embalados é 
monitorizado pela Direção-Geral de Saúde.

Estão disponíveis vários métodos instrumentais para determinar a 
concentração de sódio em alimentos e bebidas. Para soluções binárias, o 
conteúdo de sódio pode ser inferido medindo o sal com um refratómetro 
ou um medidor de condutividade elétrica (EC). Para alimentos mais 
complexos e bebidas, o sódio pode ser medido diretamente com elétrodo 
de iões seletivos (ISE), indiretamente com um ISE de cloreto ISE ou através 
de titulação potenciométrica do ião de cloreto para inferir o NaCl. Outros 
métodos que medem diretamente o sódio, incluindo espectrometria  
de massa com plasma indutivo acoplado (ICP-MS) e espectrometria de 
absorção atómica com chama (FAAS) fornecem resultados altamente 
precisos em baixas concentrações, mas a sua sofisticada tecnologia é 
muito cara. 

Parâmetro
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HI151 

Termómetro digital Checktemp®4
Com sonda dobrável
O HI151 Checktemp 4 é um termómetro portátil de elevada precisão, perfeito para 
utilização em cozinhas profissionais e domésticas. A sua sonda dobrável, pontiaguda e em 
aço inox, é ideal para a medição da temperatura em alimentos semicongelados, frescos e 
cozinhados. A sua extremidade sensitiva permite medir com precisão a temperatura em 
alimentos de espessura reduzida ou na parte mais densa. O HI151 Checktemp 4 realiza 
medições de temperatura em °C e em °F.

O termómetro possui um corpo compacto e com proteção à água e é calibrado em fábrica. 
A calibração é verificada internamente, cada vez que o termómetro é ligado. O termómetro 
possui um sensor de movimento que elimina a necessidade de fechar e voltar a abrir a 
sonda quando o medidor fica inativo.

Estes termómetros estão disponíveis em seis cores diferentes para cumprir com os 
requisitos dos regulamentos de análise de perigos e pontos críticos de controlo (HACCP).

• Ergonómico
• Medição em °C e °F
• O corpo possui proteção grau IP67
• Amplo mostrador LCD
• Liga-se por sensor de movimento
• Verificação interna da calibração

Especificações
Temperatura Gama -50,0 a 300 °C/ -58,0 a 572,0 °F

Resolução 0,1 °C (-50,0 a 199,9 °C); 1,0 °C (200,0 a 300,0 °C)
0,1 °F (-58,0 a 199,9 °F); 1,0 °F (200,0 a 572,0 °F)

Precisão (@25°C/77°F) ±0,4 °C (-50,0 a -30,0 °C); ±0,2 °C (-30,0 a 170,0 °C)
± 0,4 °C (170,0 a 199,9 °C); ± 1,0 °C ±1 dígito (200,0 
a 300,0 °C)
± 0,8 °F (-58,0 a -22,0 °F); ± 0,4 °F (22,0 a 199,9 °F)
± 1,0 °F (200,0 a 392,0 °F); ± 2,0 °F ±1 dígito (392,0 
a 572,0 °F)

Calibração Calibrado em fábrica

Especificações  
adicionais

Sonda Sonda em aço inox; 103 x 3 mm (dia.)

Tipo/Vida da pilha CR2032 de iões de lítio (2)/cerca de 4000 horas de 
uso contínuo

Desligar automático 1 min, 2 min (predefinição), 8 min, 60 min. ou OFF

Ambiente de utilização -30,0 a 50,0°C(-32,0 a 122,0°F)

Classificação da proteção de 
permeabilidade do corpo

IP67

Dimensões 165 x 45 x 24 mm

Peso 85 g

Como 
encomendar

O HI151 (branco/laticínios) é fornecido com pilhas, certificado de qualidade e manual 
de instruções.
O HI151-1 (vermelho/carne) é fornecido com pilhas, certificado de qualidade e manual 
de instruções.
O HI151-2 (azul/peixe cru) é fornecido com pilhas, certificado de qualidade e manual 
de instruções.
O HI151-3 (amarelo/carne cozinhada) é fornecido com pilhas, certificado de qualidade e 
manual de instruções.
O HI151-4 (verde/saladas e frutas) é fornecido com pilhas, certificado de qualidade e 
manual de instruções.
O HI151-5 (castanho/vegetais) é fornecido com pilhas, certificado de qualidade e 
manual de instruções.

HI151  
branco, para laticínios

HI151-3  
amarelo, para carne cozinhada

HI151-1  
vermelho, para carne crua

HI151-4  
verde, para saladas e frutas

Fácil acesso ao compartimento das 
pilhas

HI151-2  
azul, para peixe cru

HI151-5  
castanho, para vegetais

TEMPERATURA
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Especificações °C °F
Gama -50.0 a 150,0°C -58.0 a 302,0°F

Resolução 0.1°C 0.1°F (58.0 a 199.9°F); 
1°F (200 a 302°F)

Precisão ±0.3°C (-20 a 90°C) 
±0.5°C (exterior)

±0.5°F (-4 a 194°F) 
±1°F (exterior)

Como 
encomendar

O HI98501 (Checktemp®) é fornecido com sonda de penetração, 
tampa de proteção, pilha  de ião de lítio 3VCR2032 e manual de 
instruções.

Especificações °C °F
Gama -50.0 a 150,0°C -58.0 a 302,0°F

Resolução 0.1°C 0.1°F

Precisão ±0.3°C (-20 a 90°C) 
±0.5°C (exterior)

±0.5°F (-4 a 194°F) 
±1°F (exterior)

Como 
encomendar

O HI98509 (Checktemp®1) é fornecido com sonda em aço inox 
com cabo em silicone de 1 m, pilhas AAA de 1.5V AAA e manual de 
instruções.

HI98509 Checktemp®1

Termómetro digital 
Com sonda em aço inox 
com cabo de silicone com 1 m

• CAL Check™
 · Verifica automaticamente a calibração     

 ao ligar-se e alerta o utilizador      
 para o estado da calibração.

• Poupança de energia com  
 função desligar automático

• Ideal para o controlo na análise HACCP

• Amplo mostrador

• Proteção à água IP65

• Cabo de sonda em silicone
 · O cabo em silicone mantém a flexibilidade e desempenho  

 em aplicações onde as temperaturas variam muito.

• Sonda de penetração em aço inox AISI 316

HI98501 Checktemp® 

Termómetro digital 
Com sonda de penetração      
em aço inox AISI 316

• CAL Check™
 · Verifica automaticamente a calibração ao ligar-se    

 e alerta o utilizador para o estado da calibração.

• Medição ºC e ºF

• Substituição fácil das pilhas

• Poupança da vida da pilha com função desligar automático

• Amplo mostrador

• Proteção à água IP65

• Uma ferramenta ideal para o controlo na análise HACCP

• Sonda de penetração em aço inox AISI 316

• Manga protetora da sonda incluída

Especificações HI145-00 HI145-20 HI145-01 HI145-30

Comprimento da 
sonda 125 x dia 5 mm 300 x dia 5 mm 125 x dia 5 mm 300 x dia 5 mm

Gama -50.0 a 220°C -58.0 a 428,0°F

Resolução 0.1°C (-50.0 a 199.9°C); 
1°C (200 a 220°C)

0.1°F (-58.0 a 199.9°F); 
1°F (200 a 428°F)

Precisão ±0.3°C (-20 a 90°C); 
±0.4% G.C. (exterior)

±0.6°F (-4 a 194°F); 
±0.4% G.C. (exterior)

Como 
encomendar

Todos os modelos da série HI145 são fornecidos com pilha AAA de 1.5V e 
instruções.
O HI145-00 com sonda de 125 mm, o HI145-01 com sonda de 125 mm,  
o HI145-20 com sonda de 300 mm, o HI145-30 com sonda de 300 mm. 

HI145

Termómetro digital
• A função CAL Check™ verifica automaticamente o estado da calibração  
 quando liga o termómetro

• Botão HOLD para fixar as leituras no mostrador

• Desligar automático

• Escolha entre os modelos em aço inox de 125 ou 300 mm

• Escolha entre modelos de medição de °C ou °F 

Os termómetros HI145 foram desenvolvidos para programas de HACCP que 
necessitam de altos padrões de desempenho com simplicidade de uso. O manípulo 
em forma de T adapta-se confortavelmente na mão e é ideal para aplicações onde é 
necessário aplicar força para a sua inserção, como na inspeção de carne à entrada e 
alimentos refrigerados. O mostrador posicionado no topo do medidor permite uma 
fácil leitura durante a cozedura. 

O HI145-00 e o HI145-01 estão equipados com uma sonda em aço inox AISI 316, 
com 125 mm de comprimento. A sua extremidade cónica pontiaguda fornece uma 
resposta rápida e uma precisão melhorada em toda a gama. 

O HI145-20 e o HI145-30 são fornecidos com sonda de aço inox com 300 mm de 
comprimento, ideal para monitorizar líquidos quentes, como em frituras 
e na preparação na sopa.

Com a função automática CAL Check™, a série HI145 realiza uma autoverificação do 
estado de calibração e indica-o no mostrador LCD. Esta função assegura a precisão, 
reprodução e confiança nas leituras.

TEMPERATURA
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HI98517-13 (incluída)
Para penetração/uso geral

Sonda termopar tipo K fornecida com o KEY®.  
Aplicação: líquidos, ar/gás, penetração 
de semissólidos.

Especificações
Gama -40 a 550°C

Resolução 1°C

Precisão ±2°C

Como 
encomendar

O HI98517 (KEY®C) é fornecido 
com sonda de penetração 
HI98517-13 , pilhas de 1.5V e 
manual de instruções.

HI98517-12
Para superfícies

Sonda termopar tipo K fornecida com o KEY®. 
Aplicação: sólidos, placas, fornos, moldes.

HI98517-15 e HI98517-30 
Para líquidos/uso geral

Sonda termopar tipo K fornecida com o KEY®. 
Aplicação: líquidos, ar/gás.

HI98517 KEY® °C 

Termómetro KEY®
• Ideal para medições pontuais

• Estão disponíveis quatro sondas 
 substituíveis em aço inox 

O KEY® é um termómetro de bolso com uma sonda 
substituível para medições pontuais rápidas. Com 
um tempo de resposta inferior a 20 segundos na 
água, o KEY® é ideal para o controle de qualidade e 
monitorização industrial da temperatura.

Estão disponíveis quatro sondas de temperatura 
substituíveis, de modo a satisfazer diferentes 
especificidades de medição. Cada sonda é 
construída em aço inox AISI 316, que resiste ao 
efeitos nocivos de químicos e humidade.

A sonda de penetração HI98517-13 está incluída 
com o medidor. Fornece também uma resposta 
rápida, típica de uma sonda termopar. As sondas 
HI98517-15 e HI98517-30 são para monitorização 
geral em líquidos. Sendo a HI98517-12 uma sonda 
de superfície, é ideal para maquinaria, indústria de 
moldes e superfícies de solda.

4 sondas disponíveis:

Especificações
Gama -30. a 70.0°C/-22.0 a 158.0°F

Resolução 0.1°C/0.1°F

Precisão ±0.4°C (-20 a 60°C); ±0.6°C (exterior);  
±0.7°F (-4 a 140°C); ±1.1°F (exterior))

Como 
encomendar

O HI144-10 é fornecido com o registador 
HI144, suporte de comunicação USB HI144002, 
pen de memória USB com o software HI92144 
compatível com o Windows®, pilha de iões 
de lítio CR2032, suporte para montagem em 
parede, cadeado e manual de instruções.

HI144-10

Registador de 
temperatura com 
suporte e cadeado
• Autonomia para cerca de 2 anos de utilização

• Início de registo através do programado PC ou botão

• Registo de até 8 000 amostras

• Intervalo de registo de 1 segundo a 24 horas

• Segurança com proteção por palavra-chave

• Dimensões compactas

• Proteção à água IP 65 

Através do software para computador incluído, 
HI144-10, pode-se programar para registar a 
temperatura em intervalos desde 1 minuto até 
24 horas, guardando até 8 000 leituras. 

O HI144-10 é fornecido com registador de temperatura 
HI144, suporte de comunicação USB, suporte de 
montagem em parede com cadeado e software. 
Podem ser adquiridos registadores HI144 adicionais, 
sem o suporte e software. Cada registador de 
temperatura possui um número de série único.

HI144002 suporte USB 
fornecido com HI144-10.

Suporte para montagem em parede

TEMPERATURA
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Temperatura em transportes refrigerados

A monitorização da temperatura em camiões refrigerados é essencial 
durante o transporte. As carnes refrigeradas devem permanecer 
abaixo de 7°C durante o transporte; a temperatura do leite deve 
permanecer abaixo de 8°C após a pasteurização. Os registadores de 
dados asseguram que as temperaturas no armazenamento e durante 
o transporte não excedem as definidas pelo controlo de qualidade e os 
limites de temperatura regulamentados.  
Os registadores de temperatura HI141 da Hanna estão disponíveis 
com sensores internos ou externos, um mostrador LCD para leituras 
da temperatura em tempo real e alarmes programáveis para 
temperaturas mínima e máxima. Um LED vermelho alerta o utilizador 
se a temperatura exceder um alarme definido em qualquer momento 
no decorrer de um registo, permitindo uma monitorização fácil do 
controlo de qualidade.

Série HI148 

Registadores de temperatura
A série de registadores de temperatura HI148 é ideal para a 
monitorização da temperatura em aplicações como o processamento 
de alimentos, transporte, museus e horticultura. 

Os registadores possuem uma grande capacidade de 
memória: 16 000 amostras para os modelos com 1 canal e 
8000 amostras/canal para os modelos com 2 canais. 

A aplicação de software HI92148 (necessária) suporta a comunicação 
entre o registador e um computador com sistema operativo Windows® 
através de um cabo USB-C. Com a aplicação, os parâmetros de 
aquisição são selecionáveis pelo utilizador e os dados registados 
podem ser transferidos e guardados através de um cabo USB.

• Corpo com proteção à água grau IP67

• Suporte para montagem em parede incluído para uma instalação 
versátil e uma fácil remoção do registador de temperatura.

• Um ou dois canais, com sensor interno e/ou externo

• 16 000 amostras (para os modelos com 1 canal) ou 8000 
amostras/canal (para os modelos com 2 canais)

• Alarmes máximo e mínimo programáveis

• Intervalo de registo programável de 1 segundo a 24 horas para modelos 
com 1 canal, de 2 segundos a 24 horas para modelos com 2 canais.

• Gravação da temperatura no intervalo de registo, ou 
temperatura máx. ou mín. entre os intervalos de registo.

• O atraso do registo vai de 1 segundo a 199 horas utilizando a 
aplicação para computador HI92148 ou a tecla "Log start"

• Armazenamento não volátil de parâmetros 
de registo e de dados na EEPROM

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Palavra-passe de segurança e número de série de lote

• Conector USB tipo C

• Todos os registadores de temperatura HI148 são calibrados em fábrica.

Especificações
Modelo Sensores

HI148-1 T1 interno -20,0 a 60,0°C/ -4,0 a 140,0°F

HI148-2 T1 externo -40.0 a 125.0°C/-40.0 a 257.0°F

HI148-3 T1 interno
T2 externo

-20,0 a 60,0°C/ -4,0 a 140,0°F
-40.0 a 125.0°C/-40.0 a 257.0°F

HI148-4 T1 externo
T2 externo

-40.0 a 125.0°C/-40.0 a 257.0°F
-40.0 a 125.0°C/-40.0 a 257.0°F

Resolução 0,1°C (-40,0 a 100,0°C); 0,2°C (temp. > 100,0°C)
0,1°F (-40,0 a 190,0°F); 0,3°F (temp. > 190,0°F)

Precisão ±0,5°C (-40,0 a 0,0 e 70,0 a 100,0°C); ±0,4°C (0,0 a 
70,0°C); ±1,0°C (>100,0°C)
±1,0°F (-40,0 a 32,0 e 158,0 a 212,0°F); ±0,8°F (32,0 a 
158,0°F); ±2,0°F (>212,0°F)

Especificações  
adicionais

Sonda Sonda em aço inox com cabo de silicone com 1 m; 33,5 
mm de comprimento, 3,5 mm de diâmetro

Tipo/Vida da pilha 1,5V AAA (3)/cerca de 2 anos de uso

Ambiente de 
utilização

-20,0 a 60,0°C (-4 a 140,0°F); HR 100%

Dimensões 107 x 59 x 17 mm

Peso 130 g

Como 
encomendar

O HI148-1 (1 sensor interno) é fornecido com suporte para montagem em parede, 
software, cabo USB Tipo A para C, pilhas e instruções.
O HI148-2 (1 sensor externo) é fornecido com suporte para montagem em parede, 
software, cabo USB Tipo A para C, pilhas e instruções. 
O HI148-3 (1 sensor interno, 1 sensor externo) é fornecido com suporte para 
montagem em parede, software, cabo USB Tipo A para C, pilhas e instruções. 
O HI148-4 (2 sensores externos) é fornecido com suporte para montagem em 
parede, software, cabo USB Tipo A para C, pilhas e instruções.

HI148-2  
1 sensor externo

HI148-3  
1 sensor interno e 1 

sensor externo
HI148-4  

2 sensores externos
Suporte para 

montagem em parede

Parâmetro
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Especificações Mostrador Gancho Sensor(es)

Compr. 
do cabo*  
(se aplicável) Gama

Específico 
do modelo

HI141AH • 1 interno — -40.0 a 80.0°C/-
40.0 a 176.0°F

HI141BH • 1 externo 1 m -40.0 a 125.0°C/-
40.0 a 257.0°F

HI141CH • • 1 interno — -20.0 a 70.0°C/-
40.0 a 158.0°F

HI141DH • • 1 externo 1 m -40.0 a 125.0°C/-
40.0 a 257.0°F

HI141EH •
1 interno 

1 externo
1 m

-40.0 a 80.0°C/-
40.0 a 175.0°F
-40.0 a 125.0°C/-
40.0 a 257.0°F

HI141FH • 2 externo 1 m -40.0 a 125.0°C/-
40.0 a 257.0°F

HI141GH • •
1 interno 

1 externo
1 m

-20.0 a 70.0°C/-
40.0 a 158.0°F
-40.0 a 125.0°C/-
40.0 a 257.0°F

HI141JH • • 2 externos 1 m -40.0 a 125.0°C/-
40.0 a 257.0°F

Todos os modelos Resolução 0.1°C (-40.0 a 100.0°C); 0.2°C (> 100.0°C) 0.1°F (-40.0 a 
190.0°F); 0.3°F (> 190.0°F)

Como 
encomendar

Todos os modelos HI141 são fornecidos com bateria de lítio AA de 3.6V , 
chave magnética HI141 e instruções.

Acessórios 
necessários

HI141000 Software de aplicação compatível com o Windows® 
(necessário).

HI141001 Transmissor a infravermelhos (necessário).

Série HI141

Registadores de   
temperatura
• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• 1 ou 2 canais com sensor interno ou externo

• Armazenamento não volátil dos registos 

• Corpo com proteção à água

• Compacto: 86.5 mm de diâmetro e  
 35 mm de profundidade 

A série HI141 é uma família de registadores de dados com 1 
ou 2 canais, sensores de temperatura internos ou externos e 
mostrador LCD opcional. Os modelos com sensor de temperatura 
externo possuem 1 ou 2 sensores em aço inox num cabo com 
1 m para inserção direta. O HI141 pode guardar até 16,000 
amostras de temperatura numa memória EEPROM não volátil. O 
intervalo de registo pode ser definido de uma vez por segundo 
até uma vez cada 24 horas, e o atraso de registo pode ser 
definido em qualquer momento, até um máximo de 199 horas. 
Também pode guardar a temperatura mínima ou máxima entre 
intervalos de registo. Todos os dados recolhidos são protegidos 
contra adulteração e guardados em séries de lotes numerados. 
O software HI141000, compatível com o Windows®, permite a 
comunicação entre o registador e um PC, usando o transmissor a 
infravermelhos HI141001.

HI141 sem LCD e 
sensor externo

Especificações
Gama -50.0 a 150.0°C; -58.0 a 302.0°F

Resolução 0.1°C; 0.1°F (-58.0 a 230.0°F) e 0.2°F (exterior)

Precisão ±0.4°C; ±0.8°F (por 1 ano, excluindo erro de sonda)

Tecla CAL Sim

LCD retroiluminado Sim

Como 
encomendar

O HI93510N é fornecido com sonda de temperatura termístor para ar/
líquidos em aço inox HI762BL, com manípulo preto e 1 m de cabo, pilhas 
AA de 1.5V  e manual de instruções.

Sondas 
opcionais Série HI762, ver página 74.

HI93510N

Termómetro      
termístor
• Compactos e resistentes 

• Função Hold

• Indicador da duração da pilha

• BEPS 

• LCD retroiluminado (HI93510N apenas)

• Botão CAL (HI93510N apenas)
 · Calibração simples a um 1 ponto      

 num banho de gelo a 0°C. 

O HI93510N é um termómetro com proteção à água,desenhado para uso 
quer em laboratório, quer em campo. O LCD indica as leituras mais altas e mais 
baixas no ciclo, em conjunto com a atual temperatura. Para fixar a leitura para 
um registo mais fácil, basta manter pressionada a tecla HOLD. Pode selecionar 
a gama Celsius ou Fahrenheit, com o pressionar de uma tecla.

O HI93510N possui uma tecla CAL para calibração do medidor e da sonda num banho 
de gelo a 0°C. Isto assegura a remoção do erro de troca de sonda do medidor. O 
HI93510N possui ainda um mostrador LCD retroiluminado.    

Dispõe de várias sondas HI762, com diferentes comprimentos de cabo e com 
diferentes cores de manípulo, para prevenir a contaminação cruzada.

A precisão do medidor pode ser verificada a qualquer momento com as chaves de 
calibração da Hanna (ver pág. 53). Basta ligar a chave à entrada da sonda do medidor 
e se o valor indicado não corresponder ao da chave, deve ser realizada uma nova 
calibração do medidor.

Temperatura

A temperatura é um parâmetro importante em muitas fases do processo 
de produção; a medição da temperatura é essencial desde a manufatura, 
à pasteurização e ao armazenamento. Existem várias tecnologias 
de termómetros que podem ser utilizadas para estas medições de 
temperatura. Os termómetros Termopar oferecem uma resposta rápida, 
são capazes de medição em temperaturas muito altas e oferecem 
uma precisão razoável. Os termómetros Termístor oferecem uma alta 
precisão com um tempo de resposta moderado, dentro de uma gama de 
temperatura limitada. A Hanna oferece uma variedade de termómetros 
incluindo registadores de temperatura e sondas para aplicações 
específicas, para todas as necessidades de medição.

Parâmetro

TEMPERATURA
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Especificações
Gama -20.0 a 120,0°C

Resolução 0.1°C

Precisão do medidor ±0.1°C (-20.0 a  120.0°C); 

Precisão da sonda ±0.3°C (-10.0 a 80.0°C); ±0.7°C na restante gama

Como 
encomendar

O HI93503 é fornecido com sonda de temperatura em aço inox FC762N2, 
borracha de proteção do medidor, 3 pilhas AAA de 1.5V , instruções e bolsa 
para transporte.

Especificações
Gama -50,0 a 150,0 °C

Resolução 0.1°C

Precisão do medidor ±0,1 °C (-50,0 a 150,0 °C)

Precisão da sonda ±0,3 °C (-10,0 a 80,0 °C); ±0,7 °C/±1,3 °F na restante gama

Como 
encomendar

O HI93501 é fornecido com sonda de temperatura, pilhas (3) e manual de 
instruções.

Sondas 
opcionais Série HI762, ver página 74.

HI935012

Termómetro    
termístor para fabrico 
de cerveja
Com sonda em aço inox com 1 metro

• Compacto, resistente e com proteção à água

• Alertas de estado de calibração CAL Check™

• Indicador de estabilidade

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Indicador da duração da pilha 

• Desligar automático programável 

O HI935012 é um termómetro portátil termístor 
concebido para o fabrico profissional de cerveja onde 
é necessária a medição da temperatura no centro de 
tanques ou tinas. Este medidor pode ser utilizado 
noutros pontos críticos do processo de fabrico, como a 
ebulição do mosto e fermentação 
O HI935012 é fornecido com a sonda termístor 
FC762N2 em aço inox e com 1 metro de comprimento. 
Para uma medição rápida e precisa, o semi condutor 
pré-calibrado localiza-se na extremidade da sonda.

Fornecido com bolsa de transporte

O HI935102 é fornecido com uma bolsa de 
transporte que aloja o medidor e a sonda. A bolsa 
apresenta um bolso interno para um fácil acesso 
ao medidor.

Encaixe para 
sonda

HI710027  
Borracha de proteção azul opcional para termómetros 
termístor com sonda substituível.

HI93501

Termómetro 
termístor com 
sonda substituível 
O HI93501 é um termómetro termístor 
resistente, concebido para uma melhor 
usabilidade e desempenho. 

As pilhas (incluídas) garantem uma 
autonomia de até 4500 horas de uso 
contínuo. 

A função CAL Check™ e o sistema de 
prevenção de erro por pilha (BEPS) oferecem 
um nível elevado de precisão e fiabilidade. 

A sonda é substituível e funciona com uma 
variedade de sondas especializadas. O 
HI93501 funciona com uma variedade de 
sondas termístor, incluindo a gama especializada  
das sondas HI762, para que utilize a sonda apropriada à sua aplicação 
específica. 

É fornecido com a sonda FC762PW, uma sonda de robusta, concebida para uso 
geral. A sonda em aço inox é resistente e fácil de limpar, a combinação perfeita 
para satisfazer as exigências dos ambientes no setor alimentar. 

Ideal para verificações no local de alimentos em cozinhas e catering.

TEMPERATURA
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Especificações

Gama -50.0 a 199.9°C e 200 a 1350°C;  
-58.0 a 399.9°F e 400 a 2462°F

Resolução 0.1°C (-50.0 a 199.9°C) e 1°C (exterior);  
0.1°F (-58.0 a 399.9°F) e 1°F (exterior)

Precisão ±0,2% G.C. (por 1 ano, excluindo erro de sonda)

Como 
encomendar

O HI935005 é fornecido com pilhas AAA de 1.5V  e instruções e bolsa 
de proteção. 
Sonda termopar tipo K da série HI766 não está incluída.

Sondas 
opcionais Série HI766, ver páginas 75-77.

HI935005 

Termómetro      
termopar tipo K
• Função Hold

• Indicador da duração da pilha

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Compacto, resistente e com proteção à água

• Mostrador retroiluminado (HI935005N apenas)

• Botão CAL (HI935005N apenas)
 · Calibração simples a 1 ponto 

 num banho de gelo a 0°C. 

O HI935005 é um termómetro Tipo K com proteção à água que oferece 
medições de temperatura precisas numa gama abrangente.

Este medidor indica no mostrador, a atual temperatura em conjunto com os 
valores mínimo e máximo alcançados durante a sessão de medição. 

A tecla Hold fixa o mostrador para permitir ao utilizador o tempo suficiente para 
registar as leituras. A tecla °C/°F alterna entre as escalas de temperatura Celsius 
e Fahrenheit. A tecla CLEAR reinicia a avaliação dos valores alto e baixo.

Especificações
Gama -50,0 a 199,9 °C; 200 a 300 °C

Resolução 0,1 °C (-50,0 a 199,9 °C); 1 °C (200 a 300 °C)

Precisão ±1 °C (-50,0 a 100,0 °C); ±2 °C (100,0 a 300 °C)

Como 
encomendar

O HI935007 é fornecido com sonda de temperatura, pilhas (3) e 
manual de instruções.

HI935007

Termómetro 
termopar tipo K 
Foodcare com  
sonda fixa
• Compacto, resistente e com proteção à água

• Alertas de estado de calibração CAL Check™

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Indicador da duração da pilha

• Desligar automático programável 

O HI935007 é um termómetro termopar tipo 
K resistente, concebido para uma melhor 
usabilidade e desempenho.

As pilhas garantem uma autonomia de até 3500 horas de uso contínuo.

A função CAL Check™ e o sistema de prevenção de erro por pilha (BEPS) oferecem 
um nível elevado de precisão e fiabilidade.

O HI935007 é fornecido com uma sonda fixa robusta de penetração, concebida para 
uso geral. A sonda em aço inox é resistente e fácil de limpar, a combinação perfeita 
para satisfazer as exigências dos ambientes no setor alimentar.

Ideal para utilização em cozinhas industriais para lavagens e limpeza de 
equipamentos de processamento alimentar, assim como no embalamento de 
alimentos.

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.

Parâmetro

TEMPERATURA
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Especificações
Gama -50,0 a 199,9 °C; 200 a 300 °C

Resolução 0,1 °C (-50,0 a 199,9 °C); 1 °C (200 a 300 °C)

Precisão do medidor ±0,4 °C (-50,0 a 300 °C)

Precisão da sonda ±1,6 °C (-50,0 a 300 °C)

Como 
encomendar

O HI935001  é fornecido com sonda de temperatura, pilhas (3) e manual 
de instruções.

Especificações
Gama -50,0 a 199,9 °C; 200 a 300 °C

Resolução 0,1 °C (-50,0 a 199,9 °C); 1 °C (200 a 300 °C)

Precisão do medidor ±0,4 °C (-50,0 a 300 °C)

Precisão da sonda ±0,6 °C (-50 a 100,0 °C); ±1,6 °C (100,0 a 300 °C)

Como 
encomendar

O HI935004 é fornecido com sonda de temperatura, pilhas (3) e manual 
de instruções.

Sondas 
opcionais Série HI767, ver página 78.

HI935001

Termómetro 
termopar tipo 
K com sonda 
substituível
• Compacto, resistente e com proteção à água

• Alertas de estado de calibração CAL Check™

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por   
 Pilha)

• Indicador da duração da pilha

• Desligar automático programável

O HI935001 é um termómetro termopar tipo 
K resistente, concebido para uma melhor 
usabilidade e desempenho.

As pilhas (incluídas) garantem uma autonomia 
de até 3500 horas de uso contínuo.

A função CAL Check™ e o sistema de 
prevenção de erro por pilha (BEPS) oferecem 
um nível elevado de precisão e fiabilidade.

O HI935001 funciona com uma variedade de sondas termístor, incluindo a gama 
especializada das sondas HI766, para que utilize a sonda apropriada à sua aplicação 
específica.

A FC766PW é uma sonda de penetração robusta, concebida para uso geral.

A sonda em aço inox é resistente e fácil de limpar, a combinação perfeita para 
satisfazer as exigências dos ambientes no setor alimentar. Ideal para utilização em 
cozinhas industriais para lavagens e limpeza de equipamentos de processamento 
alimentar, assim como no embalamento de alimentos..

HI710027  
Borracha de proteção azul opcional para termómetros 
termístor com sonda substituível.

HI935004

Termómetro 
termopar tipo T 
Foodcare com sonda 
substituível 
O HI935004 é um termómetro termopar tipo 
T resistente, concebido para uma melhor 
usabilidade e desempenho.

As pilhas (incluídas) garantem uma autonomia até 
3500 horas de uso contínuo.

A função CAL Check™ e o sistema de prevenção 
de erro por pilha (BEPS) oferecem um nível 
elevado de precisão e fiabilidade.

O HI935004 funciona com uma variedade de 
sondas termopar, incluindo a gama especializada 
das sondas HI767, para que utilize a sonda apropriada  
à sua aplicação específica. A FC767PW é uma sonda de penetração robusta, 
concebida para uso geral.  
A sonda em aço inox é resistente e fácil de limpar, a combinação perfeita para 
satisfazer as exigências dos ambientes no setor alimentar.  
 
Ideal para a utilização na produção de café e doçaria, alimentos ultra congelados e 
instalações onde exista humidade.

Encaixe para 
sonda

TEMPERATURA
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Especificações
Gama -50,0 a 199,9 °C; 200 a 300 °C

Resolução 0,1 °C (-50,0 a 199,9 °C); 1 °C (200 a 300 °C)
Precisão do sistema 
(Medidor @23,0°C 
±5°C)

±0,5 °C (-50,0 a 100,0 °C); ±1 °C (100,0 a 300 °C)

Como 
encomendar

O HI935008 é fornecido com sonda de temperatura, pilhas (3) e manual 
de instruções.

Encaixe para 
sonda

HI710029  
Borracha de proteção azul opcional para termómetros 
termopar com sonda fixa.

HI935008

Termómetro 
termopar tipo T 
Foodcare com sonda 
fixa 
O HI935008 é um termómetro termopar tipo 
T resistente, concebido para uma melhor 
usabilidade e desempenho. 
As pilhas (incluídas) garantem uma autonomia até 
3500 horas de uso contínuo.

A função CAL Check™ e o sistema de prevenção 
de erro por pilha (BEPS) oferecem um nível 
elevado de precisão e fiabilidade.

O HI935008 é fornecido com uma sonda fixa 
robusta de penetração, concebida para uso geral. 
A sonda em aço inox é resistente e fácil de 
limpar, a combinação perfeita para satisfazer as exigências dos ambientes no setor 
alimentar.

Ideal para a utilização na produção de café e chocolate, alimentos ultra congelados e 
instalações onde exista humidade.

Especificações

Gama
IV: -10 a 300°C ("-00");
IV: -20 a 199.9°C ("-10")
Sonda: -40 a 150 ºC

Resolução
IV: 1°C ("-00");
IV: 0.1°C ("-10")
Sonda: 0.1 ºC

Precisão
IV: ±2% ou ±2°C
Sonda: ± 0.5 ºC

Tempo resposta sensor IV: 1 segundo

Coeficiente ótico IV: 3:1 (proporção da distância para o diâmetro do alvo)

Distância mínima 30 mm

Como 
encomendar

O HI99556-10 é fornecido com sonda de temperatura termístor, pilha 
de 9V e manual de instruções. 

HI99556-10 

Termómetro    
infravermelhos  
com sonda 
termístor
O termómetro HI99556 utiliza tecnologia 
de infravermelhos para medir a temperatura 
à superfície e uma sonda termístor para 
a medição da temperatura no interior de 
produtos.

As medições de infravermelhos são 
extremamente práticas, com um tempo de 
resposta rápido de cerca de 1 segundo. A 
vantagem é a natureza não intrusiva das 
medições. Isto é particularmente útil na 
indústria alimentar, uma vez que deixa os produtos intactos, especialmente os 
produtos que estão selados ou pré-embalados.

Para efetuar medições da temperatura, basta simplesmente apontar para 
o produto pretendido e premir uma tecla. O valor medido será indicado 
imediatamente no ecrã medidor.

Este tipo de medição não intrusiva é também útil quando a temperatura 
à superfície é alta, para locais de difícil acesso ou devido a necessidades 
higiénicas.

Se, para além das medições à superfície, 
pretender verificar a temperatura dentro do 
produto, o modelo HI99556 é a solução ideal 
para si.  
O HI99556 é fornecido com uma sonda de 
temperatura, proporcionando uma solução 
2 em 1. Desta forma terá um termómetro a 
infravermelhos e um termómetro com sonda 
externa termístor.

Este medidor é particularmente adequado para a distribuição alimentar, retalho 
e supermercados.

TEMPERATURA
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Série HI762 

Sondas termístor 
As sondas de temperatura HI762 podem ser identificadas 
pela tampa cinzenta no topo do manípulo 
e possuem as seguintes especificações:

Sondas HI762 
Gama -50 a 150°C (-58 a 302°F)

Sensor Termístor NTC

Precisão ±0,2°C (±0.4°F)

Manípulo da sonda ABS

Erro de intercâmbio ±0,2°C (±0.4°F)

Sonda Aço inox AISI 316

Tempo de resposta (90% do valor final) 6  segundos

A série HI762 com sensor termístor NTC oferece uma ampla gama de sondas 
para medições em líquidos, ar e gases e para penetração em semissólidos. 

Estão disponíveis modelos com 1, 2 ou 10 metros de cabo e possuem manípulos 
em cores diferentes, para uma fácil identificação durante medições em amostras 
diferentes.

HI762P Sonda de penetração  
para uso geral
Com manípulo colorido.

HI762A Sonda termístor para ar/gás

3 mm
0.12”

3 mm
0.12”

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 2 m Cor do manípulo

HI762PW — Branco

HI762PBL — Azul

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 2 m Cor do manípulo

HI762A — Branco

HI762PWL Sonda termístor para 
amostras semissólidas

HI762L Sonda para ar/líquidos

HI762W Sonda fio para  
locais de difícil acesso 
A sonda não incorpora manípulo.

3 mm
0.12”

3 mm
0.12”

3,6 mm
0.15”

5 mm 
0.19”

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 2 m Cabo de 10 m Cor do manípulo

HI762W — HI762W/10 —

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 2 m Cabo de 10 m Cor do manípulo

HI762L HI762L/2 HI762L/10 Branco

HI762BL — — Preto

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 2 m Cabo de 10 m Cor do manípulo

HI762PWL — — Branco

TEMPERATURA
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Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 10 m Cor do manípulo

HI765PW HI765PW/10 Branco

HI765PBL — Azul

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 10 m Cor do manípulo

HI765A HI765A/10 Branco

HI765PWL Sonda termístor para 
semissólidos
Com extremidade afiada para penetração em amostras semissólidas.

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 2 m Cor do manípulo

HI765PWL — Branco

HI765L Sonda termístor para  
ar/líquidos

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 10 m Cor do manípulo

HI765L — Branco

HI765BL — Preto

3 mm
0.12”

3,6 mm
0.15”

5 mm
0.19”

HI765W Sonda fio termístor
Para aceder a locais de difícil acesso. A sonda não incorpora manípulo.

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 10 m

HI765W1 —

3 mm
0.12”

Série HI765 

Sondas termístor
As sondas de temperatura HI765 possuem um sensor  
termístor PTC, e possuem as seguintes especificações:

Especificações HI765 
Gama -50 a 150°C (-58 a 302°F)

Precisão ±0,2°C (±0.4°F)

Sensor Termístor PTC 

Manípulo da sonda ABS

Erro de intercâmbio ±0,2°C (±0.4°F)

Sonda Aço inox AISI 316

Tempo de resposta (90% do valor final) 8  segundos

Todas as sondas são pré-calibradas com um erro máximo de ±0.2°C. 

A série HI765 pode ser identificada pela tampa branca no topo do manípulo. 
Esta série oferece uma ampla gama de sondas para medições em líquidos, ar e 
gases e para penetração em semissólidos.

Estão disponíveis modelos com 1, 2 ou 10 metros de cabo e possuem manípulos 
em cores diferentes, para uma fácil identificação durante medições em 
amostras diferentes.

HI765P Sonda termístor 
para uso geral
Com manípulo colorido.

HI765A Sonda termístor para ar/gás

TEMPERATURA
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HI765BP Sonda termístor  
sem manípulo
Concebida para medir  
a temperatura de bens empilhados.

Especificações
Cabo de 1 m Cabo de 2 m

HI765BP1 —

Para uma verificação periódica da calibração do seu elétrodo, recomenda-se que verifique em pelo menos dois pontos.  Escolha as 
chaves de teste com os valores nominais mais próximos da temperatura usualmente medida.

Chaves de calibração para  
termómetros termístor
Para medições que são sempre fiáveis, 
os termómetros devem ser calibrados 
periodicamente. 

As chaves de calibração oferecem um 
modo simples e rápido de verificar a 
precisão dos seus instrumentos. 

Ligue a chave à entrada da sonda. Se 
a leitura no mostrador diferir mais 
do que 0.4°C (0.8°F) do valor da chave, o seu termómetro deve ser 
recalibrado nos nossos centros de assistência técnica.

Chaves de testes para termómetros que usam sondas HI762

HI762-18C Chave de teste a -18°C 

HI762000C Chave de teste a 0°C 

HI762070C Chave de teste a 70°C 

HI762-004F Chave de teste a -0,4°F 

HI762032F Chave de teste a 32°F 

HI762158F Chave de teste a 158°F

HI765-18C Chave de teste a -18°C 

HI765000C Chave de teste a 0°C 

HI765070C Chave de teste a 70°C 

HI765-004F Chave de teste a -0,4°F 

HI765032F Chave de teste a 32°F 

HI765158F Chave de teste a 158°F

Chaves de testes para termómetros que usam sondas HI765

Para uma verificação periódica da calibração do seu elétrodo, recomenda-se que verifique em pelo menos dois pontos.  Escolha as 
chaves de teste com os valores nominais mais próximos da temperatura usualmente medida.

HI766C1 Sonda ultrarrápida para amos-
tras semissólidas
Sonda de penetração com resposta rápida, para amostras semissólidas.

Cabo de 1 m  
mini conector

Especificações

Código Temperatura máx.
Tempo de resposta    
(90% do valor final) Sonda Cor do cabo

HI766C1 300°C (570°F) 4  segundos Aço inox Verde

Série HI766  
Sondas termopar tipo K

HI766F/1 Sonda para  
temperaturas altas
Sonda com revestimento flexível, sem manípulo, desenhada para 
medições de temperatura.

Especificações

Código Temperatura máx.
Tempo de resposta   (90% 
do valor final) Sonda

Comprimento   
cabo

HI766F 1100°C (2000°F) 4  segundos Aço inox AISI 316 1 m 

TEMPERATURA
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Especificações
Gama -40 a 250°C (-40 a 482°F)

Tempo de resposta (90% do valor final) 14 segundos

Dimensões da sonda C 1000 mm x dia 10 mm

Material da sonda Aço inox

Manípulo da sonda PVDF

Cor do manípulo Branco

Tipo de cabo Poliuretano (PUR)/encaracolado

Cor/Comprimento do cabo Branco/2 m

Tipo de ligação Tipo K

FC766PW Sonda Foodcare para 
amostras semissólidas

FC766TR2 Sonda Foodcare para 
amostras semissólidas

FC766HD Manípulo de sonda 
Foodcare
Um manípulo resistente em PVC com cabo de 1 m. Possui um conector 
fêmea que permite a ligação de qualquer sonda  modelo FC766Px.

Especificações
Manípulo da sonda Polipropileno (PP)

Cor do manípulo Branco

Tipo de cabo Poliuretano (PUR)/encaracolado

Cor/Comprimento do cabo Branco/1 m

Tipo de ligação Tipo K

FC766EX Cabo de extensão para 
sondas Foodcare 

Especificações
Tipo de cabo Poliuretano (PUR)/encaracolado

Cor/Comprimento do cabo Branco/1 m

Tipo de ligação Tipo K

FC766PF1 sonda Foodcare em aço inox 
com sensor exposto

Especificações
Gama -40 a 300°C

Dimensões da sonda L100mm x dia 1,5mm

Material da sonda Aço inox

Sensor Fios expostos

Tipo de ligação Tipo K

Especificações

Temperatura máx. 300°C (570°F)

Tempo de resposta (90% do valor final) 13 segundos

Dimensões da sonda C 120 mm x dia 3 mm

Material da sonda Aço inox

Manípulo da sonda Polipropileno (PP)

Cor do manípulo Branco

Tipo de cabo Poliuretano (PUR)/encaracolado

Cor/Comprimento do cabo Branco /1 m 

Tipo de ligação Tipo K Temperatura na doçaria

Na doçaria, a temperatura do açúcar ditará a consistência 
do produto final. Para caramelos ou outros rebuçados 
moles, o xarope de açúcar é aquecido até 121°C; um 
rebuçado duro e quebradiço, como um chupa-chupa, 
requer que o açúcar seja aquecido até 148°C. Uma 
variação de uns graus de temperatura pode causar 
diferenças significantes de um lote para outro.  
Os termómetros termístor, como o HI93510N, oferecem 
o mais elevado nível de precisão (±0.4°C) numa gama de 
-50.0 a 150.0°C e com uma resolução de 0.1°, para uma 
monitorização precisa da temperatura no processo de 
produção de doçaria.

Parâmetro

TEMPERATURA
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FC766Y/1 Sonda fio 
Foodcare para fornos

FC766W1/1 Sonda fio 
Foodcare com cabo 
isolado

FC766F/1 Sonda fio 
Foodcare para locais 
de difícil acesso

Especificações
Gama -40 a 400°C (-40 a 752°F)

Tempo de resposta 
(90% do valor final)

14 segundos

Dimensões da sonda Dia 2 mm

Sensor Fios expostos

Tipo de cabo Isolado em fibra de vidro/reto

Comprimento do cabo 1 m

Tipo de ligação Tipo K

Especificações
Gama -40 a 1000°C (-40 a 1832°F)

Tempo de resposta 
(98% do valor final)

15 segundos

Dimensões da sonda C 1000 mm x dia 1,5 mm

Material da sonda Aço inox

Tipo de cabo Aço inox/reto

Comprimento do cabo 1 m

Tipo de ligação Tipo K

Especificações
Gama -40 a 120°C

Tempo de resposta 
(98% do valor final)

2 min 30 seg

Dimensões da sonda C 44 mm x dia 5mm

Material da sonda Aço inox

Tipo de cabo Poliuretano (PUR)/reto

Cor/Comprimento do 
cabo

Branco/1 m

Tipo de ligação Tipo K

FC766T/1 Sonda fio 
Foodcare para locais de 
difícil acesso

FC766TZ1/1Sonda fio 
Foodcare em aço inox 
para locais de difícil 
acesso

FC766TZ2/1 Sonda 
fio Foodcare em aço 
inox para amostras 
semissólidas

Especificações
Gama -40 a 250°C (-40 a 482°F)

Dimensões da sonda  Dia 1,9 mm

Sensor Fios expostos

Tipo de cabo Isolado em PTFE/reto

Comprimento do cabo 1 m

Tipo de ligação Tipo K

Especificações
Gama -40 a 200°C

Dimensões da sonda C 100 mm x dia 1,5 mm

Sensor Aço inox

Tipo de cabo Reto

Comprimento do cabo 1 m

Tipo de ligação Tipo K

Especificações
Gama -40 a 600°C

Dimensões da sonda C 185 mm x dia 1,8 mm

Sensor Aço inox

Tipo de cabo Reto

Comprimento do cabo 1 m

Tipo de ligação Tipo K

TEMPERATURA
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FC767PW Sonda 
Foodcare para 
amostras semissólidas

FC767C1 Sonda Foodcare 
ultrarrápida

FC767TR2 Sonda 
Foodcare para 
amostras semissólidas

Especificações

Tempo de resposta 
(90% do valor final)

4 segundos

Dimensões da sonda C 100 mm x dia 3 mm

Material da sonda Aço inox AISI 316

Manípulo da sonda Polipropileno (PP)

Cor do manípulo Branco

Tipo de cabo Poliuretano (PUR)/encaracolado

Cor/Comprimento do 
cabo

Branco/1 m

Tipo de ligação Tipo T

Especificações

Gama 300°C (570°F)

Precisão ±0.6°C (-50 a 100.0°C);  
±1.6°C (100.0 a 300°C)/

Tempo de resposta 
(90% do valor final)

15 segundos

Dimensões da sonda C 120 mm x dia 3 mm

Material da sonda Aço inox

Manípulo da sonda Polipropileno (PP)

Cor do manípulo Branco

Tipo de cabo Poliuretano (PUR)/encaracolado

Cor/Comprimento do 
cabo

Branco/1 m

Tipo de ligação Tipo T

Especificações

Gama -40 a 250°C (-40 a 482°F)

Tempo de resposta 
(90% do valor final)

14 segundos

Dimensões da sonda C 1000 mm x dia 10 mm

Material da sonda Aço inox

Manípulo da sonda PVDF

Cor do manípulo Branco

Tipo de cabo Poliuretano (PUR)/encaracolado

Cor/Comprimento do 
cabo

Branco/2 m

Tipo de ligação Tipo T

Série FC767 Sondas termopar tipo T

FC767W1/1 Sonda fio 
Foodcare com cabo 
isolado

Especificações
Gama -40 a 120°C

Tempo de resposta 
(98% do valor final)

2min 10 seg

Dimensões da sonda C 44 mm x dia 5mm

Material da sonda Aço inox

Tipo de cabo Poliuretano (PUR)/reto

Cor/Comprimento do 
cabo

Branco/1 m

Tipo de ligação Tipo T

FC767Y/1 Sonda fio 
Foodcare para fornos

Especificações
Gama -40 a 1000°C (-40 a 1832°F)

Tempo de resposta 
(98% do valor final)

15 segundos

Dimensões da sonda C 1000 mm x dia 1,5 mm

Material da sonda Aço inox

Tipo de cabo Aço inox/reto

Comprimento do cabo 1 m

Tipo de ligação Tipo T

FC767F/1 Sonda fio 
Foodcare para locais 
de difícil acesso

Especificações
Gama -40 a 400°C (-40 a 752°F)

Tempo de resposta 
(90% do valor final)

14 segundos

Dimensões da sonda Dia 2 mm

Sensor Fios expostos

Tipo de cabo Isolado em fibra de vidro/reto

Comprimento do cabo 1 m

Tipo de ligação Tipo T

TEMPERATURA
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HI83749  

Medidor portátil de turvação e 
verificação de bentonita
O HI83749 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 utilizam-
se os padrões primários de turvação AMCO-AEPA-1 para a calibração e 
verificação de desempenho do medidor.

Especificações
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 HI83749-02 (230V) é fornecido com cuvetes em vidro com tampa (4), cuvetes de calibração (4), reagente 
bentocheck, óleo de silicone (HI98703-58), 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 HI83749-11 Conjunto de calibração para turvação 
HI83749-20 Solução Bentocheck

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 aspeto 
turvo. Estas proteínas 
positivamente carregadas 
degeneram e agregam-se, 
tornando-se em névoas 
floculantes e um aspeto 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 aspeto 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.

• 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 
inox, um chip com um código de identificação único.

• 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 HI83749 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.

Parâmetro

TURVAÇÃO
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Especificações
Gama Modo FNU: 0.00 a 9.99 FNU, 10.0 a 99.9 FNU, 100 a 1000 FNU

Modo FAU: 10.0 a 99.9 FAU, 100 a 4000 FAU
Modo não rácio: 0.00 a 9.99 NTU; 10.0 a 99.9 NTU; 100 a 1000 NTU 0.00 a 
9.99 EBC; 10.0 a 99.9 EBC; 100 a 245 EBC
Modo rácio: 0.00 a 9.99 NTU; 10.0 a 99.9 NTU; 100 a 4000 NTU 0.00 a 
9.99 EBC; 10.0 a 99.9 EBC; 100 a 980 EBC

Resolução Modo FNU: 0.01 FNU, 0.1 FNU, 1 FNU
Modo FAU: 0.1 FAU, 1 FAU
Modo não rácio: 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC
Modo rácio: 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC.

Precisão Modo FNU: ±2% da leitura mais a luz dispersa
Modo FAU: ± 10% da leitura
Modo não rácio: ±2% da leitura mais a luz dispersa
Modo rácio: ±2% da leitura mais a luz dispersa; ±5% da leitura acima de 
1000 NTU.

Reprodutibilidade ±1% da leitura ou 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) o que for maior

Luz dispersa < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)

Calibração Calibração em dois, três, quatro ou cinco pontos

Método de medição Método nefelométrico (90) ou Método rácio nefelométrico (90 & 180), 
adaptação do Método USEPA 180.1 e Método Standard 2130 B

Modos de medição Normal, média, contínuo

Fonte de luz LED IR

Detetor de luz Fotocélula de silício

Memória de registo 200 registos

Como 
encomendar

O HI88713 é fornecido com cuvetes para amostra e tampas (6), cuvetes 
para calibração, óleo de silicone, pano para limpeza de cuvetes, adaptador 
de voltagem e manual de instruções.

HI88713

Medidor de turvação
Em conformidade ISO 

O HI88713 baseia-se num avançado sistema ótico que garante resultados 
precisos, estabilidade a longo termo e minimiza a luz dispersa e interferências 
de cor. Compensa ainda as variações na intensidade do LED, limitando a 
necessidade de calibrações frequentes. 
As cuvetes redondas de 25 mm de diâmetro são fabricadas em vidro ótico 
especial, o que garante a reprodutibilidade e consistência da medição.

As medições de turvação podem ser efetuadas em quatro modos: de 0,00 a 
1000 FNU em modo FNU, de 10 a 4000 FAU em modo FAU, de 0,00 a 4000 NTU 
em modo rácio NTU e de 0,00 a 1000 NTU em modo não-rácio NTU.

Existem também unidades de medição alternativas EBC para os modos NTU. 
Dependendo da amostra medida e da precisão necessária, pode selecionar 
medição normal, medição continua ou medição média de sinal.

HI98703

Medidor de turvação 
Em conformidade com a EPA
Tecnologia Fast Tracker™, em conformidade com a EPA

• Calibração a quatro pontos

• Ligação ao PC via USB e RS232

• Registo de até 200 registos

• Funções BPL—em conformidade  
 com Boas Práticas Laboratoriais

• Mostrador retroiluminado

• Indicador da duração da pilha

Fast Tracker™— Sistema de Identificação de Tag
Instale facilmente as tags iButton® próximo dos seus pontos de amostragem 
para leituras iButton® rápidas. Cada tag contém, dentro do seu corpo de 
aço inox, um chip com um código de identificação único. Pode instalar uma 
quantidade praticamente ilimitada de tags.  

TURVAÇÃO

Também disponível o medidor HI98713 (gama 0.00 a 
1000 FNU) em conformidade com a norma ISO 7027.

Especificações
Gama 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 e 100 a 1000 NTU

Seleção de gama Automático

Resolução 0.01 NTU desde 0.00 a 9.99 NTU; 0.1 NTU desde 10.0 a 99.9 NTU;  
1 NTU desde 100 a 1000 NTU

Precisão 
(@25°C/77°F) ±2% da leitura mais 0,02 NTU

Reprodutibilidade ±1% da leitura ou 0.02 NTU, o que for maior

Método Método rácio nefelométrico (90°), rácio de luz dispersa e transmitida; 
adaptação do Método USEPA 180.1 e do Método Standard 2130 B

Modo de medição Normal, média, contínuo

Padrões de turvação <0.1, 15, 100 e 750 NTU

Calibração Calibração em 2, 3 ou 4 pontos

Como 
encomendar

O HI98703-02 é fornecido com cuvetes para amostra e tampas (5), 
HI98703-11 cuvetes para calibração, HI93703-58 óleo de silicone, 
pano para limpeza de cuvete, pilhas 1.5V AA, adaptador AC, manual de 
instruções e mala rígida para transporte.
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Um laboratório numa mochila 

Estojo para a qualidade da água Uma unidade completa para os professores, introduzindo os alunos a temas importantes das ciências 
ambientais. 

A mochila HI3817BP inclui:

• Estojo de testes para acidez, alcalinidade, dióxido de carbono, oxigénio dissolvido, dureza, nitrato e fosfato;

• HI98129 medidor de bolso para pH/EC/TDS/temperatura;

• Saqueta de solução pH 4, solução pH 7 e de solução 1413 μS/cm;

• Disco de Secchi para turvação;

• Guia do professor, procedimentos para testes em campo plastificados, transparências com resumo dos   
parâmetros, fichas de trabalho de atividade laboratorial e glossário de termos e vocabulário.

Backpack LabTM HI3817BP 

Uma unidade completa para os professores, introduzindo os alunos a testes químicos importantes para a 
qualidade e fertilidade do solo e relacionando-os com os princípios do metabolismo das plantas. 

A mochila HI3896BP inclui:

• Estojo de testes combinado para agricultura: azoto, fósforo, e potássio;

• HI98129 medidor de bolso para pH/EC/TDS/temperatura;

• Termómetro HI145;

• Saqueta de solução pH 4, solução pH 7 e de solução 1413 μS/cm; 

• Guia do professor, procedimentos para testes em campo plastificados, transparências com resumo dos   
parâmetros, fichas de trabalho de atividade laboratorial e glossário de termos e vocabulário.

Uma unidade completa para os professores, introduzindo os alunos a temas das ciências marinhas. 

A mochila HI3899BP inclui:

•Estojo de testes para acidez e alcalinidade, dióxido de carbono, oxigénio dissolvido, salinidade, nitratos e 
nitritos, fosfato e amónia: 

• HI98129 medidor de bolso para pH/EC/TDS/temperatura;

• Hidrómetro;

• Disco de Secchi para turvação;

• Guia do professor, procedimentos para testes em campo plastificados, transparências com resumo dos   
parâmetros, fichas de trabalho de atividade laboratorial e glossário de termos e vocabulário.

Backpack LabTM HI3896BP 

Backpack LabTM HI3899BP 

Os Backpack Lab™ são uma solução de testes completa concebida para os professores e para os alunos na área das 
ciências do ambiente. 

Estes estojos de testes portáteis foram pensados para que os professores rentabilizem as aulas, graças a uma série de 
atividades desenvolvidas especificamente para a aprendizagem através da experimentação. 

Todos os artigos necessários guardam-se convenientemente numa mochila, reduzindo a possibilidade de perder um artigo. 
Fácil de transportar,  esta mochila  é ideal para efetuar medições diretamente em campo. 

O professor conta com o apoio de um guia abrangente, que inclui informação detalhada sobre os parâmetros físico-
químicos e sobre as atividades de aprendizagem, que pode ser adaptada para satisfazer vários graus de ensino.  Os testes 
contêm instruções passo a passo para utilização em salas de aula assim como em campo.

Estojo para qualidade dos solos

Estojo para ciências marinhas

MULTIPARÂMETROS
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HI98131

Medidor Combo 
para pH/EC/TDS

 
 
 
O HI98131 é um medidor de bolso com proteção à água, que 
mede pH, condutividade (EC), sólidos totais dissolvidos (TDS) 
e temperatura com uma única sonda amplificada.

• Proteção à água

• Calibração rápida em pH e condutividade num só ponto, utilizando uma só solução. 

• Elétrodo de pH substituível com junção em tecido 
extraível para eliminar obstruções

HI9814

Medidor de  
pH/EC/TDS/Temperatura

O HI9814 é um medidor portátil e com proteção à água, que mede pH, 
condutividade (EC), sólidos totais dissolvidos (TDS) e temperatura com 
uma única sonda amplificada. 

• 3 sensores combinados 
numa única sonda robusta

• Calibração rápida

• Permite calibração de 
pH e condutividade num 
só ponto, utilizando 
uma só solução. 

• Caixa com proteção IP67 
concebida para suportar 
ambientes adversos 
 

• Fatores de conversão de EC 
para TDS selecionáveis: 0,5 
(FC 500) ou 0,7 (FC 700)

• Botão HOLD para fixar as 
leituras no mostrador

• Indicador de baixa 
carga de pilha

• Desligar automático

• Está disponível o elétrodo de 
pH/temperatura HI1294D 
para medição direta de pH 
em suportes de cultivo.

• Sonda digital Quick Connect 
• A sonda HI1285-7 possui 

um conector DIN Quick 
Connect assegura uma 
ligação com o medidor 
protegida da água.

Para uma lista de soluções e recomendadas
Consulte as páginas 118.

MULTIPARÂMETROS
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HI981420 • HI981421

Indicadores para hidroponia
Os indicadores GroLine HI981420 e HI981421 fornecem 24h de monitorização 
continua de pH, condutividade (EC e TDS) e temperatura em soluções 
nutritivas com uma única sonda amplificada. O HI981421 possui uma 
sonda em linha multiparâmetro que mede pH, EC e temperatura.

• 3 sensores combinados numa 
única sonda robusta

• Calibração rápida
• Permite calibração de pH e 

condutividade/TDS num só 
ponto, utilizando uma só solução. 

• Caixa com proteção IP65 concebida 
para suportar ambientes adversos

• Fatores de conversão de EC 
para TDS selecionáveis: 0,5 
(FC 500) ou 0,7 (FC 700)

• Alarmes mínimo e máximo 
com indicador LED.

• Registo de dados durante 30 dias 
• Registo a cada 15 minutos 

(minimo, máximo, média)

• Amplo mostrador LCD, 
com retroiluminação verde 
amiga das plantas

• Sensor de luz ambiente para ajuste 
automático da luminosidade do LCD

• Transferência de dados via USB C

HI981420 • HI981421 HI9814 HI98131 Combo
Gama de pH 0,00 a 14,00 pH; 

0,0 a 14,0 pH
-2,00 a 16,00 pH

±825 mV (pH-mV)
0,00 a 14,00 pH

Gama de EC 0,00 a 10,00 mS/cm 0,00 a 6,00 mS/cm 0,00 a 6,00 mS/cm

Gama de TDS 0 a 5000 ppm (FC 500);  
0 a 7000 ppm (FC 700)

0 a 3000 ppm (FC 500);  
0 a 3999 ppm (FC 700)

0 a 3000 ppm (FC 500);  
0 a 3999 ppm (FC 700)

Temperatura 0,0 a 60,0°C/ 
32,0 a 140,0°F

0,0 a 60,0°C/ 
32,0 a 140,0°F

0,0 a 60,0°C/ 
32,0 a 140,0°F

Calibração automática • • •

Compatível com Solução de calibração rápida Quick Cal * • • •

Compensação automática da temperatura • • •

Proteção à água IP65 • •

LCD retroiluminado com ajuste de luminosidade • — —

Junção de pH extraível • • •

Alarmes máximo/mínimo • — —

Registo de dados/Exportação de dados • — —

Função HOLD — • •

Desligar automático — • •

Elétrodo substituível • (DIN) • (Quick DIN) • (Cartucho)

Indicador de estabilidade — • •

MULTIPARÂMETROS
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HI98129 • HI98130

Medidores de  
pH/EC/TDS
• Proteção à água

• Calibração de pH automática em 1 ou 2 pontos

• ATC (Compensação automática da temperatura) 

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Botão HOLD para fixar as leituras no mostrador

• Fator de conversão TDS ajustável de 0.45 a 1.00 

O HI98129 e o HI98130 são medidores de bolso com 
proteção à água que oferecem medições de pH/EC/
TDS e temperatura de alta precisão num só medidor. 

Estes medidores possuem um elétrodo 
de pH substituível com um junção em 
tecido extraível, assim como elétrodo 
de EC/TDS em grafite. A junção em 
tecido extensível prolonga a vida do 
elétrodo e o elétrodo de pH substituível 
permite a substituição do elétrodo 
quando esgotado.

Especificações HI98129 HI98130 

pH

Gama 0.00 a 14.00 pH 0.00 a 14.00 pH

Resolução 0.01 pH 0.01 pH

Precisão ±0.05 pH ±0.05 pH

Condutividade

Gama 0 a 3999 µS/cm 0.00 a 20.00 mS/cm

Resolução 1 µS/cm 0.01 mS/cm

Precisão ±2% G.C. ±2% G.C.

TDS

Gama 0 a 2000 mg/L (ppm) 0.00 a 10.00 g/L (ppt)

Resolução 1 mg/L (ppm) 0.01 g/L (ppt)

Precisão ±2% G.C. ±2% G.C.

Temperatura

Gama 0.0 a 60.0°C/32.0 a 
140.0°F

0.0 a 60.0°C/32.0 a 
140.0°F

Resolução 0.1°C/0.1°F 0.1°C/0.1°F

Precisão ±0.5°C /±1°F ±0.5°C /±1°F

Especificações 
adicionais

Calibração EC/
TDS

Automática, um ponto  
a 1413 µS/cm  
ou 1382 mg/L (ppm)

Automática, um ponto 
a 12.88 mS/cm  
ou 6.44 g/L (ppt)

Calibração 
de pH

Automática, a 1 ou 2 pontos com 2 conjuntos de padrões 
standard (pH 4.01/ 7.01/10.01 ou pH 4.01/6.86/9.18)

Como 
encomendar

O HI98129 (Combo) e o  HI98130 (Combo) são fornecidos com  HI73127 
elétrodo de pH, HI73128 ferramenta de remoção de elétrodo, pilhas e 
manual de instruções.

• Calibre corretamente nas suas  
 saquetas de solução padrão

• Elétrodo de pH substituível 

HI991300 
Medidor de pH/EC/TDS 
gama baixa

Especificações gerais

pH

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

Resolução 0,01 pH; 0,1 pH

Precisão ±0,02 pH; ±0,1 pH

Calibração
Automática, a um ou dois pontos com dois conjuntos 
de padrões standard (pH 4,01/7,01/10,01 ou pH 
4,01/6,86/9,18)

mV

Gama ±825 mV (pH/mV)

Resolução 1 mV (pH/mV)

Precisão ±1 mV (pH/mV)

EC

Gama 0 a 3999 µS/cm

Resolução 1 µS/cm

Precisão ±2% GC

Calibração Automática, a um ponto em 1413 µS/cm

TDS

Gama 0 a 2000 ppm (mg/L)

Resolução 1 ppm (mg/L)

Precisão ±2% GC

Calibração Automática um ponto em: 1382 ppm (CONV=0,5), 1500 
ppm (CONV=0,7)

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; ±1°F

Compensação da temperatura pH: automática de 0 a 50ºC; EC/TDS:: automática
Coeficiente de correção de 
temperatura β selecionável de 0,0 a 2,4 %/ °C com incremento de 0,1

Fator de conversão de EC para TDS Selecionável de 0,45 a 1,00 com incrementos de 0,01

Desligar automático Selecionável pelo utilizador: após 8 min, 60 min, 
desativado

Grau de proteção IP IP67

Tipo/Vida da pilha 1,5V (3) AAA/cerca de 600 horas de uso contínuo

Como 
encomendar

O HI991300 é fornecido com sonda de pH/EC/temperatura HI12883, 
saqueta de solução de calibração pH 4,01 (1), saqueta de solução de 
calibração pH 7,01 (1), saqueta de solução de calibração 1413 μS/cm HI70031 
(1), saqueta de solução de completo 1382 ppm HI70032 (1), saqueta de 
solução de limpeza para elétrodo HI700601 (2), copo de 100 ml (1), pilhas, 
certificados de calibração do medidor e da sonda, manual de instruções e 
mala rígida para transporte.

O HI991300 foi concebido para medir pH, 
condutividade (EC), sólidos totais dissolvidos 
(TDS) e temperatura com uma sonda única. 
Todas as operações realizam-se através de duas 
teclas, desde a configuração até à calibração. 

A sonda pré-amplificada HI12883 possui um 
sensor fácil de limpar e uma junção em tecido 
que pode ser renovada para aumentar a vida 
da sonda. Para assegurar a proteção contra 
a interferência de ruído elétrico transiente, o 
HI12883 incorpora amplificador de estado sólido.

Entre as suas outras características configuráveis 
incluem-se diferentes fatores de TDS de 0,45 
a 1,00 e vários coeficientes de temperatura (β) 
de 0,0 a 2,4% para uma melhor consistência e 
reprodutibilidade. Os valores de reconhecimento 
dos padrões standard também são selecionáveis.
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Especificações gerais

pH

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

Resolução 0,01 pH; 0,1 pH

Precisão ±0,02 pH; ±0,1 pH

Calibração
Automática, a um ou dois pontos com dois conjuntos 
de padrões standard (pH 4,01/7,01/10,01 ou pH 
4,01/6,86/9,18)

mV

Gama ±825 mV (pH/mV)

Resolução 1 mV (pH/mV)

Precisão ±1 mV (pH/mV)

EC

Gama 0,00 a 20,00 mS/cm

Resolução 0,01 mS/cm

Precisão ±2% GC

Calibração Automática, um ponto a 12,88 mS/cm

TDS

Gama 0,00 a 10,00 ppt (g/L)

Resolução 0,01 ppt (g/L)

Precisão ±2% GC

Calibração Automática um ponto em: 6,44 ppt (CONV=0,5), 9,02 ppt 
(CONV=0,7)

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; ±1°F

Compensação da temperatura pH: automática de 0 a 50ºC; EC/TDS:: automática
Coeficiente de correção de 
temperatura β selecionável de 0,0 a 2,4 %/ °C com incrementos de 0,1

Fator de conversão de EC para TDS Selecionável de 0,45 a 1,00 com incrementos de 0,01

Desligar automático Selecionável pelo utilizador: após 8 min, 60 min, 
desativado

Grau de proteção IP IP67

Tipo/Vida da pilha 1,5V (3) AAA/cerca de 600 horas de uso contínuo

Como 
encomendar

O HI991301 é fornecido com sonda de pH/EC/temperatura HI12883, 
saqueta de solução de calibração pH 4,01 (1), saqueta de solução de 
calibração pH 7,01 (1), saqueta de solução de calibração 12,88 mS/cm (1), 
saqueta de solução de calibração 6,44 ppt (1), saqueta de solução de limpeza 
para elétrodo HI700601 (2), copo de 100 ml (1), pilhas, certificados de 
calibração do medidor e da sonda, manual de instruções e mala rígida para 
transporte.

HI991301 
Medidor de pH/EC/TDS 
gama alta
O HI991301 foi concebido para medir pH, 
condutividade (EC), sólidos totais dissolvidos 
(TDS) e temperatura com uma sonda única. 
Todas as operações realizam-se através de duas 
teclas, desde a configuração até à calibração. 

A sonda pré-amplificada HI12883 possui um 
sensor fácil de limpar e uma junção em tecido 
que pode ser renovada para aumentar a vida 
da sonda. Para assegurar a proteção contra 
a interferência de ruído elétrico transiente, o 
HI12883 incorpora amplificador de estado sólido.

Entre as suas outras características configuráveis 
incluem-se diferentes fatores de TDS de 0,45 
a 1,00 e vários coeficientes de temperatura (β) 
de 0,0 a 2,4% para uma melhor consistência e 
reprodutibilidade. Os valores de reconhecimento 
dos padrões standard também são selecionáveis.

HI98190 • HI98191

Medidores 
profissionais
pH/ORP/ISE

• CAL Check™

• Registo a pedido de 200 amostras 
 (HI98190) ou 300 amostras (HI98191)

• Calibração de pH até cinco pontos

• Até ±0.002 pH de precisão e  
 ±0.001 pH de resolução

• Mostrador LCD gráfico retroiluminado

• Tecla de ajuda dedicada

• Funções BPL—em conformidade BPL 

• Proteção à água IP67 para uso em campo

• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)

• Indicador da duração da pilha

• Ligação ao PC via USB com o software HI92000 e o cabo USB HI920015 

O HI98190 e o HI98191 são medidores portáteis com proteção IP67, desenhados 
para aplicações universais. O HI98190 mede pH/mV e temperatura, enquanto o 
HI98191 também inclui medições  ISE. Ideais para a utilização em campo, estes 
medidores vêm equipados com elétrodo de pH/temperatura com corpo em titânio.

Sensores e calibração ISE (HI98191)
O HI98191 possui 15 padrões diferentes de sensores ISE pré-programados no 
medidor.  Selecionando o sensor apropriado, atualizará automaticamente a carga 
de ião para a calibração de slope e pode ser calibrado em até cinco pontos, com 
a escolha de sete padrões standard e cinco padrões personalizados (escolha de 
unidades). Este medidor permite uma escolha alargada de unidades de medição 
(ppm, ppt, g/L, ppb, µg/L, mg/ml, M, mol/L, mmol/L, % w/v, utilizador).

Especificações HI98190/HI98191

pH

Gama -2.0 a 16.0; -2.00 a 16.00; -2.000 a 16.000
Resolução 0.1; 0.01; 0.001
Precisão ±0.01; ±0.002

Calibração
Calibração até cinco pontos, disponíveis sete soluções 
padrão (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) e cinco 
padrões personalizados

mV
Gama ±2000 mV
Resolução 0,1 mV
Precisão ±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 ±0.4°C; ±0.8°F

ISE

(HI98191 
apenas)

Gama Desde 1.00 E-⁷ a 9.99 E¹⁰ de concentração (escolha de 
unidades)

Resolução 3 dígitos 0.01; 0.1; 1; 10 de concentração

Precisão ±0.5% da leitura (iões monovalentes); ±1% da leitura 
(iões bivalentes)

Calibração Calibração em cinco pontos, seis soluções padrão (nas 
unidades selecionadas)

Como 
encomendar

O HI98190-01 (115V) e o HI98191-01 (115V) são fornecidos com elétrodo  
de pH HI12963 (HI98190-01), elétrodo de pH HI72911B (HI98191-01), 
HI70004M solução padrão pH 4.01 (230 ml), HI70007M solução padrão pH 
7.01 (230 ml), saqueta de solução de limpeza para agricultura, copo plástico 
de 100 ml (2),  HI92000 software para PC, HI920015 cabo micro USB, pilhas 
AA de 1.5V (4), instruções e mala rígida para transporte.
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HI98199 

Medidor de pH • EC • OD     
O HI98199 é um medidor versátil que monitoriza pH, EC e oxigénio dissolvido quando emparelhado com 
a respetiva sonda. O medidor é fornecido com a sonda de pH da Hanna e as sondas de EC e OD podem ser 
adquiridas em separado. Cada sonda digital possui conexão DIN Quick Connect e a mala de transporte 
fornecida com o medidor contém os acessórios necessários para realizar imediatamente medições de pH. 

Mostrador LCD gráfico retroiluminado 
O HI98199 possui um mostrador LCD gráfico retroiluminado com ajuda no ecrã e capacidade para apresentar 
múltiplos parâmetros em simultâneo. A utilização das teclas virtuais oferece uma interface de utilização 
intuitiva.

Proteção à água 
O HI98199 possui um corpo com proteção à água, em conformidade com a norma IP67, e pode suportar 
imersão na água até 1 metro por período máximo de 30 minutos. As sondas possuem grau de proteção IP68, 
para uma imersão contínua na água.

Sonda digital e reconhecimento automático de sensor 
As sondas de pH, EC e OD possuem um conector DIN Quick Connect, assegurando uma ligação com o medidor 
protegida da água. A sonda e o medidor reconhecem automaticamente os sensores ligados.

Registo de dados 
O HI98199 permite ao utilizador guardar até 45  000 amostras em registo contínuo ou a pedido, com 
intervalos de registo de 1 segundo até 3 horas.

Dados BPL 
O HI98199 inclui a função BPL que permite ao utilizador consultar os dados de calibração e a informação de 
expiração da calibração com o simples premir de uma tecla. Os dados de calibração incluem a data, hora e 
padrões utilizados para a calibração, assim como as características de slope.

Tecla de ajuda dedicada
A ajuda contextual está sempre disponível através de uma tecla dedicada. O ecrã apresenta mensagens de 
ajuda e orientações claras, para guiar os utilizadores através dos procedimentos de calibração, de uma forma 
rápida e simples. A informação de ajuda indicada é relativa à definição/opção que está a ser visualizada.

Ligação com o computador
Os dados registados podem ser transferidos para um computador com sistema operativo Windows através 
do cabo micro USB e do software Hanna compatível.

Versatilidade sempre que necessário.

pH
O HI98199 realiza medições de pH e de temperatura 
utilizando a sonda digital de pH incluída HI829113. 

Condutividade 
O HI98199 realiza a medição de condutividade, 
sólidos totais dissolvidos, resistividade, salinidade, σ 
da água do mar e temperatura quando emparelhado 
com a sonda digital de EC opcional HI763093. 

Oxigénio dissolvido
O HI98199 realiza medições de oxigénio dissolvido, 
pressão atmosférica e temperatura utilizando 
a sonda digital de OD opcional HI764103. 

Cada sonda transmite as leituras para o medidor, onde se podem visualizar e registar os dados.
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Cada sonda transmite as leituras para o medidor, onde se podem visualizar e registar os dados.

Especificações
pH/mV
(com sonda  de pH incluída)

Gama 0,00 a 14,00 pH/±600,0 mV

Resolução 0,01 pH/0,1 mV

Precisão ±0,02 pH/±0,5 mV

Calibração Automática num, dois, ou três pontos, com cinco padrões standard (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) ou um padrão personalizado

EC
(com sonda de EC)

Gama 0 a 200 mS/cm (EC absoluta até 400 mS/cm)

Resolução Manual: 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm; automática: 1 µS/cm desde 0 a 9999 µS/cm; 0,01 mS/cm desde 10,00 
 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm desde 100,0 a 400,0 mS/cm; 
mS/cm automático: 0,001 mS/cm desde 0,000 a 9,999 mS/cm;  0,01 mS/cm desde 10,00 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm desde 100,0 a 400,0 mS/cm

Precisão ±1% da leitura ou ±1 µS/cm,  o que for maior

Calibração Calibração automática a um ponto, com 6 soluções padrão (84 µS/cm, 
 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) ou ponto personalizado

TDS
(com sonda de EC)

Gama 0,0 a 400,0 ppt (g/L); (o valor máximo depende do fator de TDS)

Resolução Manual: 1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); 
Automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0,01 ppt (g/L) de 10,00 a 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) de 100,0 a 400,0 ppt (g/L); ppt (g/L) 
automática: 0,001 ppt (g/L) de 0,000 a 9,999 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L) de 10,00 a 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) de 100,0 a 400,0 ppt (g/L)

Precisão Precisão ±1% da leitura ou ±1 ppm (mg/L) o que for maior

Calibração Baseada na calibração de condutividade

Resistividade
(com sonda de EC)

Gama 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000,0 kΩ•cm; 0 a 1,0000 MΩ•cm

Resolução Dependente da leitura de resistividade

Calibração Baseada calibração de condutividade

Salinidade
(com sonda de EC)

Gama 0,00 a 70,00 PSU

Resolução 0,01 PSU

Precisão ±2% da leitura ou ±0,01 PSU, o que for maior

Calibração Baseada calibração de condutividade

σ da água do mar
(com sonda de EC)

Gama 0,0 a 50,0 σt, σ₀, σ₁₅

Resolução 0,1 σt, σ₀, σ₁₅

Precisão ±1 σt, σ₀, σ₁₅

Calibração Baseada calibração de condutividade

Oxigénio dissolvido
(com sonda de OD

Gama 0,0 a 500,0%; 0,00 a 50,00 ppm (mg/L)

Resolução 0,1%; 0,01 ppm (mg/L)

Precisão 0,0 a 300,0%: ± 1,5% da leitura  ou ± 1,0% o que for maior; 300,0 a 500,0%: ± 3% da leitura 0,00 a 30,00 ppm (mg/L): ± 1,5% da leitura ou ±0,10 
ppm (mg/L) o que for maior; 30,00 ppm (mg/L) a 50,00 ppm (mg/L): ±3% da leitura

Calibração Automática num ou dois pontos a 0, 100% ou um ponto personalizado

Pressão atmosférica
(com sonda de OD

Gama 450 a 850 mm Hg; 17,72 a 33,46 em Hg; 600,0 a 1133,2 mbar; 8,702 a 16,436 psi; 0,5921 a 1,1184 atm; 60,00 a 113.32 kPa

Resolução 0,1 mm Hg; 0,01 em Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa

Precisão ±3 mm Hg dentro de ±15°C da temperatura durante da calibração

Calibração Automática num ponto personalizado

Temperatura Gama -5,00 a 55,00°C; 23,00 a 131,00°F; 268,15 a 328,15K

Resolução 0,01°C; 0,01°F; 0,01K

Precisão ±0,15°C; ±0,27°F; ±0,15K

Calibração Automática num ponto personalizado

Especificações  
adicionais

Compensação da 
temperatura

Automática de -5 a 55°C (23 a 131°F)

Memória de registo 45 000 registos (registo contínuo ou registo a pedido de todos os parâmetros)

Intervalo de registo De 1 segundo até 3 horas

Ligação com o PC Via USB (com software Hanna para computador)

Ambiente de utilização 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% IP67

Tipo/Vida da pilha Pilhas de 1,5V AA (4)/cerca de 360 horas de uso contínuo sem retroiluminação (50 horas com retroiluminação)

Dimensões/Peso 185 x 93 x 35,2 mm /400 g

Como encomendar O HI98199 é fornecido com a sonda digital de pH HI829113 com cabo de 4 m, saquetas de solução de calibração de pH, software para computador, cabo micro USB, pilhas, 
certificado de qualidade e manual de instruções, tudo numa mala de transporte robusta.
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HI9829

Medidor multiparâmetro com GPS
pH/ORP/ISE, EC/TDS/Resistividade/Salinidade/ σ  de água do mar, 
turvação, OD, temperatura e pressão atmosférica

• Registo a partir do medidor ou sonda

• Fast Tracker™— Sistema de ID de tag

• Sensor Check™ - autorreconhecimento de todos os sensores

• Funções BPL

• Compatível com PC através de USB

• Ajuda ao utilizador no ecrã

• Mostrador LCD gráfico retroiluminado

• Corpo com proteção à água (IP67) 

Robusto e ideal para medições em campo
Robusto e fácil de utilizar, o HI9829 é o medidor ideal para as medições em campo de lagos, rios e 
mar. O medidor indica 1 a 12 parâmetros simultaneamente, entre até 14 parâmetros selecionáveis.

Combinado com uma das sondas da série HI76x9829, o HI9829 pode medir parâmetros da 
qualidade da água, tais como o pH, ORP, condutividade, turvação, temperatura, amónio, nitratos, 
iões de cloreto (como NH4+—N, NO3-—N ou Cl-), oxigénio dissolvido  (como % de saturação ou 
concentração), resistividade, TDS, salinidade, e a σ da água do mar. A pressão atmosférica é 
medida para a compensação de OD.

Sondas de registo autónomo
Após iniciar um registo, as sondas HI7629829 e HI7639829 podem registar parâmetros 
autonomamente, sem ligação adicional ao HI9829. Para recuperar as medições registadas, basta 
ligar a sonda de registo ao HI9829 ou a um PC. 

Características amigáveis
O HI9829 possui um LCD gráfico retroiluminado que escala os dígitos de modo a visualizar até 
12 parâmetros e permite a configuração total de cada parâmetro medido, em conjunto com a 
visualização de gráficos. A tecla HELP oferece ajuda sensível ao contexto. O teclado alfanumérico 
proporciona um modo prático de introduzir a  informação adicional necessária.

GPS (Sistema de posicionamento global)
O HI9829 com GPS possui um receptor GPS interno com 12 canais e antena, que calcula a sua 
posição para rastrear as localizações em conjunto com os dados de medição. O GPS rastreia a 
sua localização usando satélites num raio de 10m, de modo a estar seguro que volta ao mesmo 
exato local, para repetir as medições. As coordenadas de GPS podem ser indicadas no mostrador, 
em conjunto com outros 10 parâmetros de medição e são gravadas com os dados registados. 
Os utilizadores podem ligar-se a um software de rastreio de GPS, como o Google® Maps*, para 
visualizar as localizações onde se efetuaram as medições. A informação é indicada diretamente no 
mapa.

*Google™ é uma marca registada de Google™,inc.

A HANNA Instruments® não possui qualquer afiliação com o Google™.

A ferramenta ideal de monitorização
Os investigadores ligados ao setor das águas e os gestores 
ambientais utilizam programas de recolha de dados como 
parte da monitorização ambiental. Estes programas são 
desenvolvidos para revelar as alterações na água e no 
ambiente envolvente ao longo do tempo. São necessárias 
medições fiáveis para monitorizar estas alterações e 
perceber as contribuições das flutuações sazonais, 
climáticas, assim como as da poluição de origem humana. 
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Oxigénio 
dissolvido 

HI7609829-2  OD

Condutividade

HI7609829-3  EC

ou ou

HI7698296

Manga grande 
para sondas com                      
EC/Turvação

HI7698295 

Manga pequena para sondas 
sem EC/Turvação

pH

HI7609829-0  pH 
HI7609829-1  pH/ORP

ISE

HI7609829-10  ISE  amónio 
HI7609829-11  ISE cloreto 
HI7609829-12  ISE nitrato

Condutividade e turvação

HI7609829-4  EC/Turvação

Especificações HI7609829 HI7629829 HI7639829
Configuração 
suportada

Conector 1 pH, pH/ORP, ISE  amónio,  
ISE cloreto, ISE nitrato

pH, pH/ORP, ISE  amónio,  
ISE cloreto, ISE nitrato

pH, pH/ORP, ISE  amónio,  
ISE cloreto, ISE nitrato

Conector 2 Oxigénio dissolvido Oxigénio dissolvido Oxigénio dissolvido 

Conector 3 EC EC EC/Turvação

Atualizável Para a HI7619829, adicionando sensor de EC/
Turvação e manga de proteção longa

Para a HI7639829, adicionando sensor de EC/
Turvação e manga de proteção longa

—

Registo autónomo — Sim Sim

Intervalo de registo — 1 segundo a 3 horas 1 segundo a 3 horas

Interface com o 
computador

— USB (HI76982910) USB (HI76982910)

Memória — 140,000 medições (um único parâmetro registado); 35,000 medições (todos os parâmetros 
registados)

Tipo de pilha interna da 
sonda de registo

— 1.5V (4) AA alcalinas

Três sondas à escolha. Estas sondas digitais possuem gestão do sinal do sensor sem ruído, 
sem necessitar de sensores de pH pré-amplificados.

Sensores
A Hanna disponibiliza uma seleção de oito sensores para serem utilizados com as sondas 
inteligentes. A substituição dos sensores é rápida e fácil, através dos conectores tipo rosca e 
da sua codificação por cores. O HI9829 reconhece automaticamente a presença do sensor. 

Todos os sensores potenciométricos são de junção dupla e com enchimento a gel, para uma 
maior resistência a contaminações. Pode ser utilizado um sensor ISE no lugar do sensor de pH 
e esse é reconhecido automaticamente. É também indicado o pH em leituras mV, o que pode 
ser útil para o rastreio de problemas.

• Registo por intervalo com longa duração da pilha

• Utilização em água doce,  água salobra ou água do mar

• Proteção à água IP 68

• Profundidade máxima de 20m

• Corpo em ABS com cabo isolado multi-  
 formato multicondutor

• Sensor de temperatura   
 incorporado

MULTIPARÂMETROS
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Especificações HI9829 HI9829 com GPS
Compensação da 
temperatura

Automática de -5 a 55°C (23 a 131°F) Automática de -5 a 55°C (23 a 131°F)

GPS — Receptor de 12 canais,  alcance de 10 m

Memória de registo 
do medidor

44,000 registos 44,000 registos

Intervalo de registo 1 segundo a 3 horas 1 segundo a 3 horas

FastTracker™ TAG ID Sim Sim

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100%

Fonte de energia Células C alcalinas de 1.5V (4) /células C carregáveis de 1.2V NiMH (4), USB, 
adaptador de 12V

Especificações
pH/mV da entrada de pH mV ORP  amónio-azoto Cloreto Nitrato- 

Azoto

Gama 0.00 a 14.00 pH/±600.0 mV ±2000.0 mV 0.02 a 200 ppm 
(como N)

0.6 a 200 ppm 0.62 a 200 ppm 
(como N)

Resolução 0.01 pH/0.1 mV 0.1 mV 0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm

Precisão ±0.02 pH/±0.5 mV ±1.0 mV ±5% da leitura ou 2 ppm, o que for maior

Calibração Automática em um, dois, ou três pontos, com cinco padrões memorizados  
(pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou um padrão personalizado

Automática num ponto 
personalizado

1 ou 2 ponto, 10 ppm e 100 ppm

Condutividade TDS Resistividade Salinidade Água do mar σ

Gama 0 a 200 mS/cm  
(EC absoluta até 400 mS/cm)

0 a 400000 mg/L ou ppm  
(o valor máximo depende do fator TDS)

0 a 999999 Ω•cm;  
0 a 1000.0 kΩ•cm;  
0 a 1.0000 MΩ•cm

0.00 a  
70.00 PSU

0 a 50.0 σt, σ0, σ15

Resolução Manual:  
1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm;  
0.1 mS/cm; 1 mS/cm;  
Automática:  
1 µS/cm desde 0 a 9999 µS/cm;  
0.01 mS/cm desde 10.00 a 99.99 mS/cm;  
0.1 mS/cm desde 100.0 a 400.0 mS/cm;  
Automática mS/cm:  
0.001 mS/cm desde 0.000 a 9.999 mS/
cm;  
0.01 mS/cm desde 10.00 a 99.99 mS/cm;  
0.1 mS/cm desde 100.0 a 400.0 mS/cm

Manual:  
1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt);  
0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt);  
Automática:  
1 mg/L (ppm) desde 0 a 9999 mg/L (ppm);  
0.01 g/L (ppt) desde 10.00 a 99.99 g/L (ppt);  
0.1 g/L (ppt) desde 100.0 a 400.0 g/L (ppt);  
Escalas de gama automática g/L (ppt) :  
0.001 g/L (ppt) desde 0.000 a 9.999 g/L 
(ppt); 0.01 g/L (ppt) desde 10.00 a 99.99 
g/L (ppt);  
0.1 g/L (ppt) desde 100.0 a 400.0 g/L (ppt)

Dependente da  
leitura de resistividade

0.01 PSU 0.1 σt, σ0, σ15

Precisão ±1% da leitura ou ±1 µS/cm,  
o que for maior

±1% da leitura ou ±1 mg/L, 
o que for maior

— ±2% da leitura ou 
±0.01 PSU, o que 
for maior

±1 σt, σ0, σ15

Calibração Automática num ponto com seis padrões 
memorizados (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 
5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 
111.8 mS/cm) ou ponto personalizado

Com base na calibração de condutividade ou salinidade Um ponto 
personalizado

Com base na calibração de 
condutividade ou salinidade

Turvação Oxigénio dissolvido Pressão Atm. Temperatura

Gama 0.0 a 99.9 FNU;  
100 a 1000 FNU

0.0 a 500.0%;  
0.00 a 50.00 ppm

450 a 850 mm Hg;   
17.72 a 33.46 em Hg;  
600.0 a 1133.2 mbar;  
8.702 a 16.436 psi;  
0.5921 a 1.1184 atm;  
60.00 a 113.32 kPa

-5.00 a 55.00°C;  
23.00 a 131.00°F;  
268.15 a 328.15K

Resolução 0.1 FNU desde 0.0 a 99.9 FNU;  
1 FNU desde 100 a 1000 FNU

0.1%; 0.01 ppm 0.1 mm Hg; 0.01 em Hg; 0.1 mbar;  
0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa

0.01°C; 0.01°F; 0.01K

Precisão ±0.3 FNU ou ±2% da leitura,  
o que for maior

0.0 a 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% 
o que for maior; 300.0 a 500.0%: ±3% da 
leitura; 0.00 a 30.00 ppm: ±1.5% da leitura 
ou 0.10 ppm, o que for maior; 30.00 ppm a 
50.00 ppm: ±3% da leitura

±3 mm Hg entre ±15°C 
da a temperatura  
durante da calibração

±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K

Calibração Automática em 1, 2 ou 3 pontos a 0, 20 e 
200 FNU, ou personalizado

Automática num ou dois pontos a 0, 100%  
ou um ponto personalizado

Automática num ponto personalizado Automática num ponto 
personalizado

MULTIPARÂMETROS
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Todos os Estojos HI9829 
incluem:
HI9829 medidor

HI710140 Mala rígida para transporte

HI710006/8 (230V)

Sonda Multiparâmetro (de acordo com a 
configuração)

HI7692892 Estojo de manutenção de 
sonda

HI929829 Software para computador

HI7698291 Cabo USB (PC para medidor)

HI710045 Cabo de alimentação

HI710046 Cabo para carregador isqueiro

HI7609829-1 pH/ORP sensor

HI7609829-2 Sensor galvânico para OD

HI7609829-3 Sensor para EC ou   
HI7609829-4 Sensor para EC/Turvação (de 
acordo com a configuração do estojo)

HI920005 iButton® com suporte (5 un.)

HI9828-25 Solução de calibração

Manual de Instruções

Componentes opcionais:

HI7609829-12 Sensor para nitrato

HI7609829-11 Sensor ISE para cloreto

HI7609829-10 Sensor ISE para  amónio

HI76998297 Célula de fluxo

HI76982910 Cabo USB, PC para sonda

W=
0 Medidor básico, sem GPS

1 Medidor com GPS

x=

0 Sonda básica sem turvação 

1 Sonda básica com turvação 

2 Sonda de registo autónomo, sem turvação

3 Sonda de registo autónomo, com turvação

Y=

04 Cabo com 4 metros de comprimento

10 Cabo com 10 metros de comprimento

20 Cabo com 20 metros de comprimento

Z= 2 230V

Como encomendar
Escolha abaixo  a configuração do medidor e sonda:

2HI9829 — w x y

HI7698291 HI7698294

Acessórios

Estojo de manutenção da sonda (incluído)
HI7698292 Estojo de manutenção da sonda que inclui HI7042S (solução eletrolítica 

para sensor de OD), o-rings para sensor de OD (5), pequena escova, O-rings 
para sonda (5) e seringa com gordura para lubrificar os O-rings.

Soluções de calibração rápida
HI9828-25 Solução de calibração rápida, 500 ml (incluído)

HI9828-27 Solução de calibração rápida, 1 galão (opcional)

Acessórios (incluídos)
HI929829 Software de aplicação para PC

HI7698291 Cabo USB, PC para medidor

HI710046 Cabo para carregador isqueiro

HI710140 Mala rígida para transporte

HI710045 Cabo de alimentação

HI7698290 Copo pequeno para calibração (dependendo do modelo escolhido)

HI7698293 Copo grande para calibração (dependendo do modelo escolhido)

HI7698295  Manga de proteção pequena (dependendo do modelo escolhido)

HI7698296  Manga de proteção grande  (dependendo do modelo escolhido)

HI920005 iButton® com suporte (5 un.)

Acessórios (opcionais)
HI7698294 Célula de fluxo pequena

HI7698297 Célula de fluxo grande, de descarga rápida

HI76982910 Cabo USB, PC para sonda

MULTIPARÂMETROS
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Especificações HI7698194

Entradas de sensor Três (pH ou pH/ORP, OD, EC)

Ambiente da amostra Doce, salobra, água do mar

Proteção à água IP68

Temperatura de funcionamento -5 a 55°C

Temperatura de armazenamento -20 a 70°C

Profundidade máxima 20 m (66’)

Dimensões (sem cabo) 342 mm (13.5”); 46 mm (1.8”) dia

Peso (sem sensores) 570 g

Especificações do cabo Cabo isolado multicondutor com membro interno 
de potência nominal para68 kg, uso intermitente

Materiais em contacto com líquidos

Corpo ABS

Fios Nylon

Isolado ABS / 316 SS
Sonda de 
temperatura 316 SS

O-rings EPDM

HI7698194-0 HI7698194-1
Sensor de pH Sensor pH/ORP

MULTIPARÂMETROS

HI7698194-2 HI7698194-3
Sensor OD Sensor EC

Sensor multifunções
• Substituição rápida do sensor

 · A substituição dos sensores é rápida e fácil,  
 através dos conectores tipo rosca e da sua  
 codificação por cores. Estes medidores 
 reconhecem automaticamente os sensores. 

HI98194

Medidor profissional multiparâmetro 
pH, ORP, EC, TDS, resistividade, salinidade, σ da água do mar, 
oxigénio dissolvido, pressão atmosférica e temperatura

• Proteção à água
 · Medidor com corpo robusto e com proteção à água IP67, sonda com proteção IP68

• Sonda digital 
 · Sonda digital com sensor de temperatura integral e duas portas para sensores de pH (ORP) e EC 

• Sensores codificados por cor, substituíveis em campo

• Reconhecimento automático de sensores

• Função de calibração rápida

• Compensação automática da temperatura

• Registo automático
 · Armazena até 45 000 amostras

• Registo a pedido
 · Guarde os dados de medição com o pressionar de uma tecla.

• BPL
 · Os dados BPL fornecem informações das cinco calibrações anteriores, assegurando que se  

 cumprem as Boas Práticas Laboratoriais

• Tecla HELP dedicada
 · Com o pressionar de uma tecla, está disponível a ajuda específica no ecrã

• Ecrã LCD retroiluminado com teclas virtuais multifunções

• Teclado intuitivo
 · Teclas dedicadas e virtuais

• Conetividade
 · Ligação ao PC através de  micro USB opto isolado,  com software Hanna

• Até 360 horas de autonomia
 · Alimentado por (4) pilhas de 1.5V AA
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Especificações

pH / mV

Gama 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV
Resolução 0.01 pH / 0.1 mV
Precisão ±0.02 pH / ±0.5 mV

Calibração Automática em um, dois, ou três pontos, com cinco padrões standard 
(pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou um padrão personalizado

ORP

Gama ±2000,0 mV
Resolução 0,1 mV
Precisão ±1,0 mV
Calibração Calibração automática a 1 ponto personalizado (mV relativo)

EC

Gama 0 a 200 mS/cm (EC absoluta até 400 mS/cm)

Resolução

Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm;  
0.1 mS/cm; 1 mS/cm;  
automática: 1 µS/cm desde 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm desde 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm desde 100.0 a 400.0 mS/cm; 
automática mS/cm: 0.001 mS/cm desde 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm desde 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm desde 100.0 a 400.0 mS/cm

Precisão ±1% da leitura ou ±1 µS/cm,  o que for maior

Calibração Calibração automática a um ponto, com 6 soluções padrão (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou ponto 
personalizado

TDS

Gama Gama 0.0 a 400,0 ppt (g/L); (o valor máximo depende do fator de  TDS)

Resolução

Manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L);  
automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L); automática ppt 
(g/L): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L);  
0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L)

Precisão Precisão ±1% da leitura ou ±1 ppm (mg/L) o que for maior

Calibração Com base na calibração de condutividade ou salinidade

Resistividade

Gama 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm

Resolução Dependente da leitura de resistividade

Calibração Com base na calibração de condutividade ou salinidade

Salinidade

Gama 0.00 a 70.00 PSU

Resolução 0.01 PSU
Precisão ±2% da leitura ou ±0.01 PSU, o que for maior
Calibração Baseada calibração de condutividade

σ da água do mar

Gama 0.0 a 50.0 σt, σ₀, σ₁₅

Resolução 0.1 σt, σ₀, σ₁₅

Precisão ±1 σt, σ₀, σ₁₅

Calibração Com base na calibração de condutividade ou salinidade

Oxigénio dissolvido

Gama 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L)

Resolução 0.1%; 0.01 ppm (mg/L)

Precisão 0.0 a 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 a 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% da leitura ou ±0.10 ppm 
(mg/L), o que for maior; 30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% da leitura

Calibração Automática em 1 ou 2 pontos a 0.100% ou num ponto personalizado

Pressão atmosférica

Gama 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 em Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa

Resolução 0.1 mm Hg; 0.01 em Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa

Precisão ±3 mm Hg dentro ±15°C da temperatura durante a calibração 

Calibração Automática num ponto personalizado

Temperatura

Gama -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K

Resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01K

Precisão ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K

Calibração Automática num ponto personalizado

Especificações  
adicionais

Compensação da 
temperatura Automática desde -5 a 55°C (23 a 131°F)

Memória de registo 45,000 registos (registo contínuo ou registo a pedido de todos os parâmetros)

Intervalo de registo De um segundo até 3 horas

Ligação com o PC Via USB (com software Hanna para PC)
Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% IP67

Tipo/Vida da pilha Pilhas 1.5V AA (4) / cerca de 360 horas de uso contínuo sem retroiluminação (50 horas com retroiluminação)

Dimensões / Peso  185 x 93 x 35.2 mm  / 400 g

MULTIPARÂMETROS
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Medidor multiparâmetro  
para pH, EC e OD
O edge® é um medidor multiparâmetro, com desenho 
compacto, medindo apenas 1,27 cm de espessura e 
pesando menos de 260 gramas. Com um ecrã LCD de 
5.5” e um teclado de toque capacitivo.

O edge® mede pH, condutividade e oxigénio dissolvido  
através dos seus exclusivos elétrodos 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 
desenho versátil do edge® permite que seja usado 
como um medidor portátil, em bancada ou montado 
em parede. O edge® simplifica a medição, configuração, 
calibração, diagnóstico, registo e transferência de dados 
para um computador ou para uma drive USB.

O edge® inclui a função CAL-CHECK™, exclusiva da 
Hanna, para o avisar se o elétrodo de pH que está a 
utilizar não se encontra limpo ou se os seus padrões 
foram contaminados durante a calibração. Adicionamos 
ainda o Sensor Check™, para sensores com matching 
pin. A função Sensor Check™ avisa quando o bolbo 
do pH está partido ou se a junção do elétrodo está 
obstruída.

• Ecrã LCD amplo e de fácil leitura
 · O edge® possui um ecrã LCD de 5.5” com um  

 ângulo de visão de 150°. 

• Mensagens de texto completas e claras
 · O edge® indica orientações no ecrã, por isso  

 não há necessidade de decifrar abreviações  
 confusas; estas mensagens claras guiam a  
 medição, de uma forma rápida e fácil.

• Desenho compacto
 · O edge® é incrivelmente fino e leve, com apenas  

 1,27 cm de espessura e menos que 260 gramas.

• Teclas de toque capacitivo
 · O edge® possui um teclado de toque capacitivo  

 que não se obstrui com resíduos de amostras.  
 Para uma navegação mais rápida, basta manter  
 pressionadas as teclas de setas.

• Modo básico
 · Em modo básico, o edge® oferece medições de  

 rotina, com funções e ecrã simplificados.

• BPL
 · Os dados da última calibração são guardados no  

 sensor: offset do elétrodo, slope, data, hora e  
 padrões.  Quando o sensor é ligado ao edge®, os  
 dados BPL são automaticamente transferidos.

• Registo de dados
 · O edge® permite guardar até 1000 registos 

 de dados (200 registos a pedido, 600 registos  
 por intervalo). Os conjuntos de dados registados  
 incluem leituras, dados BPL, data e hora.

• Duas portas USB
 · O edge® inclui uma porta USB para exportação de  

 dados com uma memória USB. Também inclui uma  
 porta micro USB para exportar ficheiros para  
 um PC e para carregamento de energia,  quando o  
 suporte não está disponível.

• Entrada de sonda de 3.5 mm
 · Ligar um elétrodo nunca foi tão simples, sem  

 alinhamentos, sem pinos partidos, basta apenas  
 ligar a ficha 3.5 mm e começar a trabalhar.

• Suporte de Bancada e de Elétrodo
 · O edge® é fornecido com suporte para bancada,  

 com suporte de elétrodos giratório e ajustável,  
 para recarregar e manter o edge® na posição  
 pretendida, com um ângulo de visão ótimo.

• Uma unidade portátil em campo
 · Graças ao seu desenho compacto, leveza e amplo  

 ecrã, o edge® é ideal para a utilização em campo .  
 Pode ser facilmente transportado numa mochila  
 ou pasta de trabalho.

• Suporte para montagem em parede
 · O suporte de parede incluído rentabiliza o  

 espaço na bancada e permite o carregamento do   
 edge® com o  adaptador AC. Ideal para aplicações  
 de monitorização em contínuo.

0
desperdício de 

espaço

1.27
cm de espessura 

250
gramas de peso

8
horas de 

autonomia

5,5
polegadas de ecrã

2
portas USB

Configurações3

• Simplesmente ligue cada sonda  
 através do jack de 3.5 mm.   
 Os elétrodos digitais   
 inteligentes são automaticamente  
 reconhecidos. 

MULTIPARÂMETROS
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pH
• Resolução selecionável de 0.01 a 0.001 pH

• Gama de -2.000 a 16.000 pH

• Precisão ±0.002 pH

• Registo de dados
 · Registo a pedido manual, registo manual por  

 estabilidade, registo por intervalo. 

• Compensação automática da temperatura

• Indicadores CAL Check™: 
 · Condição da sonda, tempo de resposta, 

 verificar padrão, limpar elétrodo.

• Indicadores Sensor Check™ 
 ·  Elétrodo partido, Junção obstruída.

• Dados BPL
 · Regista data, hora, offset, slope e padrões. 

• Calibração até 5 pontos 

• Rótulo de calibração no ecrã 
 · Identifica os padrões usados na atual calibração.

• Aviso de expiração da calibração

Condutividade
• Sonda em platina com quatro anéis

 · Abrange todas as gamas desde 0.00 μS/cm a  
 500 mS/cm (EC absoluta).

• Precisão 
 · ±1% da leitura (±0.05 µS/cm ou 1 dígito, o que  

 for maior).

• Calibração
 · Calibração de Offset (0 µS/cm) e de fator de  

 célula;
 · Escolha de 5 padrões.

• Gama automática ou seleção manual de gama

• Modos de leitura de EC, TDS e salinidade

• Compensação da temperatura
 · Automática
 · NoTC (absoluta).

• Dados BPL 
 · Regista data, hora, offset e 

 valor de constante de célula (K).

• EC ajustável a fator de conversão TDS

• Coeficiente de correção de temperatura ajustável

Oxigénio dissolvido
• Sonda polarográfica tipo Clark com 
 membranas de fácil substituição 

 · Abrange todas as gamas, desde 0.00   
 a 45.00 mg/L (ppm); 0.0 a 300% de saturação  
 de oxigénio.

• Precisão ±1.5% gama completa 

• Calibração a um ou dois pontos (solução HI7040)  
 a 0% e 100% (ao ar)

• Compensação automática da temperatura 
 de 0 a 50 °C

• Dados BPL 
 · Data dos registos, hora, padrões de calibração,  

 valor de altitude e valor de salinidade.

• Compensação da altitude desde -500 a  
 4000 metros

• Compensação da salinidade de 0 a 40g/L

Especificações

pH

(edge® HI2020)

Gama Modo básico: -2.00 a 16.00 pH; ±1000.0 mV para pH  
modo standard: -2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH; ±1000.0 mV para pH

Resolução 0.01 pH; 0.001 pH; 0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.01 pH; ±0.002 pH; ±0.2 mV

Pontos de calibração 5 em modo standard; 3 em modo básico

Padrões de calibração Modo standard: 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 e dois padrões personalizáveis modo básico: 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01

EC

(edge® HI2030)

EC TDS Salinidade

Gama
0.00 a 29.99 µS/cm; 30.0 a 299.9 µS/cm; 300 
a 2999 µS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm;  até 500.0 
mS/cm (EC absoluta)**

0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L 
(ppm); 150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 
g/L; 15.0 a 100.0 g/L; até 400.0 g/L (TDS 
absoluto)**, com  fator de conversão de 0.80

0.0 a 400.0 % NaCl;  
0.01 a 42.00 PSU
0.0 a 80.0 g/L

Resolução 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm;  
0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/L; 0.1 g/L 
(fator TDS 0.80 ) 0.1 % NaCl; 0.01 PSU; .01 g/L

Precisão (@25°C/77°F) ±1% da leitura ±(0.5 µS ou 1 dígito, o que for 
maior)

±1% da leitura ±(0.03 ppm ou 1 dígito, o que 
for maior) ±1% da leitura

Calibração

1 ponto de calibração offset (0.00 µS/cm ao 
ar); 1 ponto de calibração slope em  padrão EC 
84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 
mS/cm, 80.0 mS/cm e 118.8 mS/cm

Através de calibração EC
1 ponto com  HI7037L padrão água do mar 
100% NaCl (outras escalas através de 
calibração EC)

Fator TDS 0.40 a 0.80

OD

(edge® HI2040)

Gama 0.00 a 45.00 ppm; 0.0 a 300.0 % de saturação

Resolução 0.01 ppm; 0.1 % de saturação

Precisão ± 1.5% da leitura ±1 dígito

Pontos de calibração Um ou dois pontos a 0% (solução HI7040)          
e 100% (ao ar)

Temperatura

Gama -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F

Resolução 0.1°C; 0.1°F

Precisão  ±0.2°C; ±0.4 °F

Como 
encomendar

O edge® está disponível em 3 configurações: pH, EC e OD
Todos os estojos incluem: edge®, suporte de bancada  com suporte de elétrodo, suporte para parede, cabo USB, adaptador de energia de 5 VDC, manual de instruções.
O HI2020-02 é um estojo para pH (230V) e inclui: HI11310 elétrodo de pH com corpo em vidro, de enchimento, com sensor de temperatura, 2 saquetas de solução padrão pH 4, 
2 saquetas de solução padrão pH 7, 2 saquetas de solução padrão pH 10, soluções de limpeza de elétrodos e certificado de qualidade.
O HI2030-02 é estojo para EC (230V) e inclui: HI763100 sonda de condutividade, 3 saquetas de padrão de condutividade 1413 μS/cm, 3 saquetas de padrão de condutividade 
12880 μS/cm e certificado de qualidade.
O HI2040-02  é estojo para OD (230V) e inclui: HI764080 elétrodo de oxigénio dissolvido , HI7041S  solução eletrolítica de enchimento, 2 membranas de OD, 2 o-rings, e 
certificado de qualidade.

*Leitura da temperatura não compensada.
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Especificações para turvação
Gama 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 e 100 a 1000 NTU

Resolução 0.01 NTU de 0.00 a 9.99 NTU; 0.1 NTU de 10.0 a 99.9 NTU; 1 NTU de 
100 a 1000 NTU

Precisão @25°C ±2% da leitura mais 0.02 NTU

Método Método rácio nefelométrico (90°), rácio de luz dispersa e transmitida; 
adaptação do Método USEPA 180.1 e do Método Standard 2130 B

Modo de medição Normal, média, contínuo

Padrões de turvação <0.1, 15, 100 e 750 NTU

Calibração Calibração em dois, três ou quatro pontos

Especificações para cloro livre e total

Gama Cl2 livre: 0.00 a 5.00 mg/L; Cl2 total: 0.00 a 5.00 mg/L

Resolução 0.01 mg/L desde 0.00 a 3.50 mg/L; 0.10 acima de 3.50 mg/L

Precisão @25°C ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L

Método Adaptação do Método USEPA 330.5 e do Método Standard 4500-Cl G. 
A reação entre o cloro e o reagente DPD provoca uma coloração rosa na 
amostra.

Padrões 1 mg/L cloro livre, 1 mg/L cloro total

Calibração Calibração a um ponto

Como 
encomendar

O HI93414-02 (230V) é fornecido com  cuvetes para amostra e tampas 
(5), cuvetes para calibração para turbidímetro, cuvetes para calibração 
para colorímetro, óleo de silicone, pano para limpeza de cuvetes, tesoura, 
pilhas, adaptador AC, manual de instruções e mala rígida para transporte.

HI93414

Medidor de  
turvação e cloro 
livre/total 
Tecnologia Fast Tracker™

• CAL Check™

• Calibração de turvação em 4 pontos

• USB e RS232 Ligação ao PC

• Registo de até 200 leituras

• iButton® Sistema de Identificação por Tag

• Seleção automática da gama de turvação

O HI93414 mede os parâmetros mais 
importantes da água potável: turvação e 
cloro livre/total. Desenhado para medições da 
qualidade da água, fornece medições fiáveis e 
leituras precisas em valores baixos de turvação 
e de cloro.  
O HI93414 está em conformidade com os 
requisitos da USEPA e dos Standard Methods, tanto para medições de turvação, 
como para medições colorimétricas.

Para aplicações avançadas em campo, o  HI93414 está equipado com o  Fast 
Tracker™—Sistema de Identificação por Tag (T.I.S.), o que torna a recolha e 
gestão de dados  mais simples do que nunca.  O Fast Tracker™ permite ao 
utilizador registar a hora e localização específica de uma  medição ou série de 
medições.

HI83414

Medidor de turvação e 
cloro livre/total

• CAL Check™

• Calibração de   
 turvação em  5 pontos

• Ligação ao PC através de USB

• Registo e consulta de até 200 medições

• Seleção automática da gama de turvação

O HI83414 combina com sucesso medições turbidimétricas e colorimétricas 
para testar os parâmetros mais importantes da água potável: turvação e 
cloro livre/total. O medidor foi desenvolvido especialmente para medições da 
qualidade da água, proporcionando medições fiáveis e leituras precisas em 
valores baixos de turvação e de cloro. O HI83414 cumpre e excede os requisitos 
da USEPA e dos Standard Methods, tanto para medições de turvação, como para 
medições colorimétricas.

Especificações para turvação
Modo não-
rácio

Gama 0.00 a 9.99; 10.0 a 40.0 NTU;   0.0 a 99.9; 100 a 268 Nephelos; 
0.00 a 9.80 EBC

Resolução 0.01; 0.1 NTU;  0.1; 1 Nephelos;  0.01 EBC

Modo rácio Gama 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 4000 NTU; 0.0 a 99.9; 100 a 26800 
Nephelos; 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 980 EBC

Resolução 0.01; 0.1; 1 NTU;  0.1; 1 Nephelos;  0.01; 0.1, 1 EBC

Precisão  
@25°C/77°F

±2% da leitura mais 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC); ±5% da 
leitura acima de 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC)

Método Método nefelométrico (90°) ou Método Rácio Nefelométrico (90° 
e 180°), adaptação do Método USEPA 108.1 e do Método Standard 
2130 B

Modo de medição Normal, média, contínuo

Padrões de turvação <0.1, 15, 100, 750 e 2000 NTU

Calibração Calibração em dois, três, quatro ou cinco pontos

Especificações para cloro livre e total

Gama Cl2 livre: 0.00 a 5.00 mg/L (ppm); Cl2 total: 0.00 a 5.00 mg/L (ppm)

Resolução 0.01 mg/L (ppm) desde 0.00 a 3.50 mg/L (ppm) ; 0.10 acima de 3.50 
mg/L (ppm)

Precisão @25°C/77°F ±0.02 mg/L @ 1.99 mg/L 

Método Adaptação do Método USEPA 330.5 e do Método Standard 4500-Cl 
G.

Padrões 1.00 mg/L cloro livre/Total

Calibração Calibração a um ponto

Como encomendar O HI83414-02 (230V) é fornecido com cuvetes para amostra e 
tampas (5), HI83414-11 cuvetes para calibração para turbidímetro 
e colorímetro, HI93703-58 óleo de silicone, pano para limpeza de 
cuvetes, tesoura, cabo de alimentação e manual de instruções.
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• CAL Check™ e lembrete de calibração

• Calibração de pH e ISE em 5 pontos

• Compensação automática ou manual da temperatura

• Funções BPL—em conformidade com Boas Práticas Laboratoriais

• Registo de 100 lotes com 10,000 registos/lote

• Orientações e tutoriais no ecrã

• Podem ser guardados e consultados até 10 perfis de utilizador

• Registo Automático, a pedido e AutoHOLD

• Compatibilidade com o PC através da ligação USB com o software HI92000

• Teclado de toque capacitivo

• Dois canais
 · Os dois canais de medição do 

 HI5522 e do HI5521 são isolados      
 para eliminar o ruído e instabilidade. 

• Modo ISE (HI5522) equipado com quatro métodos incrementais

• 1 canal para pH/ORP/ISE (HI5522) e 1 canal para EC/TDS/Resistividade

• Indica até dois canais ao mesmo tempo

• Função HOLD para fixar as leituras no mostrador 

O HI5521 e o HI5522 são medidores laboratoriais de bancada com oito 
parâmetros de medição: pH, ORP (Potencial de oxidação redução), ISE (HI5522 
apenas), condutividade, resistividade, TDS, salinidade e temperatura.

CAL Check™
O sistema de diagnóstico Calibration Check™, exclusivo da Hanna, assegura 
leituras de pH precisas, alertando o utilizador sobre potenciais problemas 
durante o processo de calibração. O sistema Calibration Check™ elimina as 
leituras erradas derivadas de elétrodos de pH sujos ou defeituosos ou de 
soluções padrão de pH contaminadas utilizadas durante a calibração. Após 
o processo de calibração, a condição do elétrodo é avaliada e é indicado ao 
utilizador o estado geral do elétrodo de pH.

Especificações HI5521/HI5522

pH

Gama -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, até cinco pontos de calibração, 
oito soluções padrão standard e cinco padrões 
personalizáveis

mV

Gama ±2000 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão ±0.2 mV ±1 LSD

ISE 
(HI5522 apenas)

Gama 1 x 10-⁶ até 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 em cinco pontos, 5 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 (sem sonda)

Condutividade

Gama
0.000 a 9.999 µS/cm; 10.00 a 99.99 µS/cm;  
100.0 a 999.9 µS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm;  
10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 1000.0 mS/cm

Resolução 0.001 µS/cm; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 
0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Precisão ±1% da leitura (±0.01 µS/cm)

Tipo de calibração Reconhecimento automático de padrões, calibração de  
padrões personalizados a um ponto/multiponto

TDS

Gama
0.000 a 9.999 ppm; 10.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999.9 
ppm; 1.000 a 9.999 ppt; 10.00 a 99.99 ppt; 100.0 a 
400.0 ppt TDS atual (com 1.00 fator)

Resolução 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 
0.1 ppt

Precisão ±1% da leitura (±0.01 ppm)

Resistividade

Gama
1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 kΩ•cm;  
10.0 a 99.9 kΩ•cm; 100 a 999 kΩ•cm; 1.00 a 9.99 
MΩ•cm;  10.0 a 100.0 MΩ•cm

Resolução 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 kΩ•cm; 0.1 kΩ•cm; 1 kΩ•cm; 
0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm

Precisão ±2% da leitura (±1 Ohm x cm)

Calibração Nenhuma

Salinidade

Gama
Escala prática: 0.00 a 42.00 psu; escala de água do 
mar natural: 0.00 a 80.00 ppt; escala de percentagem: 
0.0 a 400.0%

Resolução 0.01 para escala prática/escala de água do mar 
natural; 0.1% para escala de percentagem

Precisão ±1% da leitura

Calibração Escala de percentagem—1 ponto (com padrão HI7037)

Como 
encomendar

O HI5521-02 e o HI5522-02 são fornecidos com HI76312 sonda 
de condutividade/TDS, HI1131B elétrodo de pH, HI7662-T sonda de 
temperatura, HI70004 saqueta de solução padrão pH 4.01, HI70007 
saqueta de solução padrão pH 7.01, HI700661 saqueta de solução para 
limpeza de elétrodo (2), HI7071S solução eletrolítica (30 ml), HI76404N 
suporte para elétrodo, adaptador de 12 VDC e manual de instruções.

HI5521 • HI5522

Medidores laboratoriais
pH/ORP/ISE e EC/TDS/Resistividade/Salinidade e temperatura
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• • Até 7 parâmetros de medição

• • Dois canais de entrada: pH/ORP/ISE e EC/TDS/Resistividade/NaCl

• • Até 5 pontos de calibração pH com 7 padrões e 2 padrões personalizados

• • Gama automática de EC/TDS, gama manual e bloqueio de gama

• • Função HOLD para fixar as leituras no mostrador

• • Compensação automática da Temperatura (pH e EC) 

O HI2550 é um medidor de bancada multiparâmetro robusto e altamente preciso 
que mede  pH/ORP/ISE/condutividade/TDS/salinidade e temperatura com 
capacidade de registo de dados e porta USB para ligação a um computador.

O HI2550 é um  medidor com dois canais que permite medir pH, ORP e ISE num 
canal e EC,  TDS e salinidade, no outro.  
As leituras de pH e EC podem ser compensadas manual ou automaticamente 
pelas variações da temperatura com a sonda de temperatura HI7662 
separadamente, ou através do sensor de temperatura incorporado na sonda de 
condutividade no canal dois.

Como medidor de pH, o HI2550 pode calibrar-se até cinco pontos com uma 
seleção de sete padrões memorizados ou dois padrões personalizados.

Como medidor de EC/TDS/salinidade, o HI2550 pode ser calibrado num ponto 
para compensação e num ponto para slope com uma opção de seis padrões de 
condutividade.  
A % de NaCl é calibrada num só ponto a 100% com o padrão de salinidade 
opcional HI7037.  
Os dados de calibração podem ser consultados a qualquer momento através da 
tecla GPL, acedendo a informações que incluem a data, hora, padrões utilizados, 
offset e slope, constante de célula e fator de célula.

 

Especificações
Gama pH -2,0 a 16,0 pH; -2,00 a 16,00 pH; -2,000 a 16,000 

pH

ISE e ORP ±999,9 mV (ISE e ORP); ±2000 mV (ISE e ORP), 
EC 0,00 a 29,99 µS/cm; 30,0 a 299,9 µS/cm; 300 
a 2999

EC 0,00 a 29,99; 30,0 a 299,9; 300 a 2999 µS/cm; 
3,00 a 29,99 mS/cm; 30,0 a 200,0 mS/cm; até 
500,0 mS/cm EC real*

TDS 0 a 14,99; 15,0 a 149,9; 150 a 1499 ppm; 1,50 a 
14,99 g/L;15,0 100,0 g/L; até 400,0 g/L TDS real** 
(com fator 0,80)

NaCl 0,0 a 400,0% NaCl

º C -20,0 a 120,0ºC (gama de pH e EC)

Resolução pH/ORP 0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH

ISE e ORP 0,1 mV (±999,9 mV); 1 mV (± 2000 mV)

TDS 0,01 ppm; 0,1 ppm; 1 ppm; 0,01 g/L, 0,1 g/L

NaCl 0,1% NaCl

º C 0,1ºC

Precisão (@20ºC) pH ±0,01 pH; 0,002 pH

ISE e ORP ±0,2 mV (±999,9 mV); ±1 mV (±2000 mV)

EC ±1% da leitura; (±0,05 µS/cm ou 1 dígito, o que 
for maior)

TDS ±1% da leitura (±0,03 ppm ou 1 dígito, o que for 
maior)

NaCl ±1% da leitura

Offset mV relativo ±2000 mV

Calibração (pH) Até 5 pontos de calibração com 7 padrões disponíveis (pH 1,68, 4,01, 
6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) e 2 padrões personalizados

Calibração (EC) Calibração a dois pontos; calibração slope a um ponto; seis padrões 
disponíveis: 84,0, 1413 µS/cm; 5,00, 12,88, 80,0, 111,8 mS/cm; offset 
a um ponto: 0,00 µS/cm

Calibração (NaCl) Automática a 1 ponto com solução de calibração HI7037L (opcional)

Compensação da 
temperatura

Manual ou automática, -20,0 a 120,0ºC para gama pH; -20,0 a 
120,0ºC para gama EC (pode ser desligada para medições de valores 
de EC e TDS reais)

Coeficiente de 
temperatura de EC

0,00 a 6,00%/ °C (EC e TDS apenas); valor por defeito: 1,90%/ °C

Fator TDS 0,40 a 0,80; valor por defeito: 0,50

Elétrodo de pH HI1131B (incluído)

Sonda de EC HI76310 (incluída)

Sonda de °C HI7662 (incluída)

Ligação ao PC USB opto isolada

Registo de dados 200 amostras

Intervalo de registo 500 registos, 5,10,30, seg., e 1,2,5,10,15,30,60,120,180 min em 
registo por estabilidade (“StAb”)

Impedância de entrada 1012Ohm

Fonte de energia Adaptador de 12 VDC (incluído)

Ambiente de utilização 0 a 50 °C; HR Máx. 95%

Dimensões/Peso 235 x 218 x 108 mm / 1,3 Kg/ Estojo com suporte de elétrodo 2,1 Kg

Como 
encomendar

O HI2250-02 (230V) é fornecido com o elétrodo combinado com o 
corpo em vidro HI1131B, sonda de condutividade/TDS HI76310, sonda 
de temperatura HI7662, suporte de elétrodo HI76404N, solução de 
calibração HI70004 (20 ml) e HI70007 (20 ml), solução eletrolítica 
HI7071S, adaptador 12 VDC e manual de Instruções.

HI2550

Medidor de bancada
pH/ORP/ISE/EC/TDS/NaCL
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HI9913-2

Controlador proporcional de   
pH e condutividade de parede

Especificações 

Gama De 0.00 a 14.00 pH; de 0.00 a 10.00 mS/cm

Resolução 0.01 pH; 0.01 mS/cm

Precisão ±0.02 pH; ±2% da gama completa

Impedância de 
entrada

1012 Ohm

Calibração Manual em 2 pontos para pH e a 2 pontos para EC, com parafuso no painel 
frontal

Pontos de definição Selecionáveis de 4.00 a 7.00 pH e de 0.00 a 6.00 mS/cm

Compensação da 
temperatura (EC)

Automática de 0 a 50 °C com ß de 2%/°C

Controlo proporcional Bandas reguláveis de 0.00 a 2.00 pH e de 0.00 a 2.00 mS/cm, 2 ciclos 
distintos de 0 a 90 segundos.

Contacto de 
dosagem EC

2 contactos de alimentação para dosagem proporcional pH e EC (240V) 
Máx.. 2A, 1.000.000 batidas, ativados respetivamente se pH > que o 
ponto de definição e se mS < que o ponto de definição.

Relé para alarme 1, ativado se o pH varia do ponto de definição em mais que um valor 
selecionável, entre 0.5 e 2.5 pH, ou com temporizador para sobredosagem 
pH (regulável de 1 a 10 minutos); ou se a condutividade varia do ponto de 
definição em mais que um valor selecionável, entre 0.5 e 2.5 mS/cm, ou 
com temporizador para sobredosagem EC (regulável de 1 a 10 minutos) 
(isolado, Máx. 2A-240V, carga resistiva, 1.000.000 batidas)

Fonte de energia 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz

Ambiente De -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sem condensação)

Dimensões/Peso 221 x 181 x 90 mm/1.6 kg

O HI9913 é um controlador para instalação em parede, que reúne num só 
instrumento o controlo de pH e de condutividade, para as soluções fertilizantes na 
hidroponia, com dosagem proporcional. Este tipo de dosagem, permite optimizar o 
consumo de fertilizantes, regulando com precisão, os valores da banda proporcional 
(de 0 a 2.0 pH e de 0 a 2.0 mS/cm) e do ciclo (de 0 a 90 segundos). A dosagem ativa-
se, quando a medição de pH ou a de condutividade estão, respetivamente, acima e 
abaixo do correspondente ponto de definição. 

O HI9913 possui um conector DIN para sonda EC, com sensor de temperatura, um 
conector BNC e entrada diferencial para elétrodo de pH, e pode accionar e alimentar 
diretamente as distintas bombas ou eletroválvulas

Série BL 

Bombas doseadoras Blackstone 
Para dosagem química

As bombas Blackstone foram projetadas com um único controlo para a saída da 
bomba. O controlo externo defluxo de dosagem (potenciómetro) na parte frontal da 
bomba, permite-lhe ajustar a percentagem de fluxo desde 0% a 100% da máxima 
capacidade de dosagem. Esta característica elimina a necessidade de se preocupar 
com o comprimento da batida e definições de energia. Um indicador LED liga-se cada 
vez que se inicia uma batida. Isto permite o utilizador aceder à distância ao número de 
batidas. 

Os modelos de bombas Blackstone incluem diferentes capacidades de dosagem de 
acordo com as suas necessidades. Cada bomba é fornecida com válvulas de descarga 
e de sucção, tubagem em polietileno e pesos cerâmicos. 
Estas bombas podem ser instaladas em superfícies planas horizontais (como 
pavimentos ou prateleiras) ou verticais (como paredes, reservatórios ou máquinas), 
possuindo já as furações necessárias. 

Especificações
Fonte de energia 220/240V 50/60 Hz

Dimensões 165 x 194 x 121 mm

Peso Cerca de 3 kg

Corpo da bomba Polipropileno reforçado

Potência máxima absorvida Cerca de 200W 

Grau de proteção IP65

Ambiente De 32 a 122°F (0 a 50°C); máx. HR 95% sem condensação

Materiais Cabeça de bomba em PPRFV, diafragma e vedante de válvulas em 
PTFE, válvulas esféricas de vidro e O-rings em FPM/FKM

Ferragem Altura máxima de ferragem: 1.5 m

Modelos

Código
Capacidade máxima
Litros/hora

Pressão de trabalho
Bar

Frequência de 
dosagem
Batidas/minuto

Com membrana grande

BL20 18.3 0.5 120

BL15 15.2 1 120

BL10 10.8 3 120

BL7 7.6 3 120

Com membrana pequena

BL5 5.0 7 120

BL3 2.9 8 120

BL1.5 1.5 13 120

MULTIPARÂMETROS
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Série HI8001

Sistema computorizado de 
controlo para bancadas de 
fertirrigação

Especificações
Gama de pH 0 a 14 pH

Gama de EC (mS/cm) 0.0 - 10.0

Acumulação radiação solar 0-2000 W/m2

Resolução 0.1 pH; 0.1 mS/cm; 1 W/m2

Precisão de pH (@20 ºC) ± 0.05 pH

Precisão de EC (@20 ºC) ± 0.07 mS/cm

Acumulação radiação solar ± 0.7 W/m2

Entradas de pH 2

Entradas de EC 3

Sensores de temperatura -

Radiação solar 1

Sensor de velocidade do vento -

Controlo do alternador -

Controlo da pilha do motor -

Reservatórios de fertilizante 4

Reservatórios ácido/base 1

Controlos de nível dos reservatórios 5 + 1

Pressostatos diferenciais 2

Conta-litros 1

Paragens temporárias 1

Paragens condicionadas 1

Saídas 1 alarme, 8 e 16 válvulas setores, 2 filtros, 1 bomba, 1 
agitador

Eletroválvulas 4 + 1

Eletroválvulas motorizadas -

Programas disponíveis 10

Prioridade de programas 5 níveis

Modalidade de programação Através do teclado da central ou através de um 
computador remoto, com software compatível com 
Windows®

Início do programa Controlo tempo/volume, horário (de 1 a 5 níveis de 
prioridade e até 99 repetições por programa, radiação 
solar acumulada, baixo nível de reservatórios ou 
manual, diferença de temperatura (anti geada).

Fonte de energia 230V; 50/60Hz

Ambiente de utilização De 0 a 50 ºC; HR máx. 85% (sem condensação)

Dimensões / Peso 178 x 260 x 115 mm / 3.4 kg

A família de controladores HI8000, disponível para controlo de 8 ou 16 setores, 
define-se pela sua simplicidade de programação e eficácia de funcionamento, 
disponíveis para controlo de 8 ou 16 setores. Oferecem o controlo da acidez na água 
de irrigação, através da leitura contínua do pH, através de elétrodos instalados 
na linha de fertirrigação, da dosagem de 4 fertilizantes, graças ao controlo da 
condutividade e ao emprego de 4 eletroválvulas independentes. 

A garantia de uma correta leitura é dada pelo duplo controlo de pH e EC, usado quer 
para as águas em entrada, quer em saída. 

A central dispõe de dez programas de fertirrigação, cada um dos quais 
independente e autónomo, quer pelo valor de pH/EC, quer pelo número de 
setores em que age. A ativação de cada programa pode efetuar-se manualmente, 
temporizada, através da radiação solar ou com ativação externa (máximo de 5 
entradas adicionais). 

A unidade de fertirrigação permite ainda a limpeza dos filtros e o controlo da bomba 
principal de um modo totalmente automático. 

Como encomendar Cada modelo da série HI8000 é fornecido com 
instruções

HI8001-0100D Controlador de fertirrigação com prioridade para pH e EC, 
montagem em painel, 8 setores, 230V

HI8001-0200D Controlador de fertirrigação com prioridade para pH e EC, 
montagem em painel, 16 setores, 230V

HI8001-0300D Controlador de fertirrigação com prioridade para pH e EC, 
montagem em painel, 24 setores, 230V

HI8001-0400D Controlador de fertirrigação com prioridade para pH e EC, 
montagem em painel, 32 setores, 230V

Acessório necessário

HI98143-22 Transmissor de pH / EC
Transmissor de pH e condutividade, com saída isolada 4-20mA
Concebido para receber sinais, diretamente e em simultâneo, do 
elétrodo de pH e da sonda de condutividade. 

MULTIPARÂMETROS
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Especificações
Gama pH 0,00 a 14,00 pH

Redox ±2000 mV

Temperatura -5,0 a 105,0 °C

Resolução pH 0,01 pH

Redox 1 mV

Temperatura 0,1 °C

Precisão pH ±0,05 pH

Redox ±5 mV

Temperatura ±1 °C

Calibração de pH Automática, em 2 pontos

Compensação da temperatura Automática de -5,0 a 105,0 °C

Alarmes Máximo e mínimo, reguláveis independentemente para cada parâmetro

Regulação de pH Proporcional, com ponto predeterminado regulável e banda  proporcional. Arranque retardado e proteção de 
sobredosagem

Regulação redox Proporcional, com ponto predeterminado regulável e banda  proporcional. Arranque retardado e proteção de 
sobredosagem

Registo Medições (pH, redox, temperatura)
Eventos (erros, alarmes, cortes de alimentação)

Controlo da bomba Manual, de 0,5 a 3,5 L/h para cada bomba

Alarmes As funções de programação e calibração são protegidas por palavra-passe

Ligação USB

BPL pH/Redox/ °C

Fonte de energia Adaptador de voltagem 220 V

Dimensões /peso 245 x 188 x 55 mm/1700 g

• Medições precisas e fiáveis; 

• Simples e rápido de instalar; 

• Bombas peristálticas silenciosas com 
débitos reguláveis (de 0,5 a 3,5 L/h) ; 

• Dosagem proporcional, abrandamento 
da dosagem assim que se alcança o 
ponto determinado; 

• Arranque retardado programável para o 
controlo de pH e redox 
tempos de espera antes de iniciar o 
controlo, para assegurar-se que o pH ou 
o redox estão estáveis); 

• Tempo máximo de dosagem programá-
vel em função da dimensão da piscina; 

• Amplo mostrador LCD retroiluminado, 
com indicação simultânea  pH /redox/°C; 

• Configuração do sistema protegida por 
palavra-passe; 

• Registo automático das medições a cada 
10 segundos; 

• Porta USB para recuperar os dados 
registados; 

• Calibração automática 
a calibração é rejeitada se o desvio do 
elétrodo é demasiado grande;

• Função BPL 
registo dos valores dos elétrodos  
(offset e slope) e dos últimos dados de 
calibração; 

• Visualização do histórico de calibração e 
do estado do elétrodo de pH; 

• Saída analógica para o controlo do 
débito; 

• LEDs multicoloridos 
indicam se o sistema está em modo de 
medição/dosagem/alarme; 

• Elétrodo digital combinado de pH/redox, 
com sensor de temperatura incorporado 
e entrada diferencial; 

• Rosca de ¾”, sensor em platina 

• Tomadas em carga 50 mm 

• Alarmes de máximo e mínimo para cada 
parâmetro 
evitam uma sobredosagem dos produtos 
químicos; 

• Dosagem inteligente 
enquanto o pH não estabilizar, o cloro 
não é injetado, de modo a evitar toda a 
libertação gasosa de Cl2.

HI1036-1802
Elétrodo combinado digital para pH/redox, 
com sensor de temperatura incorporado e 
entrada diferencial
• Instalação, calibração e substituição 

simples e rápidas
• Não sujeito a interferências de cabos 

ou correntes parasitas
• Medições estáveis
• Longa duração
• Medição da temperatura da água

BL121

Sistema automático de medição e dosagem 
para pH e cloro 

BL121-10 Controlador mural para pH/cloro
BL121-20 Controlador mural para pH/cloro com célula de 
fluxo, pré-montado em painel

Modelos disponíveis

MULTIPARÂMETROS
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PCA320 • PCA330 • PCA340

Analisadores de cloro, pH, ORP e temperatura

O cloro, é o desinfetante mais comum utilizado no tratamento de águas, na 
potabilização, na depuração e nas piscinas. 

A Hanna Instruments, junto com a gama de fotómetros portáteis para 
medição do cloro, propõe, para o controlo de processo, os analisadores para 
cloro livre e total, pH, ORP e temperatura da série PCA. 

Estão disponíveis três modelos:

PCA340 – Analisador de cloro, pH e temperatura com 2 saídas analógicas.
PCA330 – Analisador de cloro, pH, ORP e temperatura com 1 saída analógica.
PCA320 – Analisador de cloro, pH e temperatura com 1 saída analógica.

Os analisadores da Série PCA incluem funções como:
• Medição automática de cloro, medição de ORP e temperatura, 
• Método DPD para a medição de cloro,
• Regulação de dosagem de cloro e pH, 
• Períodos de amostragem selecionáveis, 
• Diagnóstico do colorímetro,
• Relé de alarme, 
• Relé de erro,
• Mensagens de aviso,
• Indicação de nível baixo reagentes,
• Registo de dados,
• Dados BPL,
• Comunicação de dados através de rede GSM,
• Interface amigável, 
• Comunicação de série através de RS485, 
• Saída de gravador, 
• Saída de dosagem 4-20 mA ,
• Caixa Nema 4X.

Para a análise de cloro o método baseia-se numa adaptação do método 
DPD 330.5 recomendado pela EPA (Agência de Proteção Ambiental dos 
EUA). 

A Série PCA também utiliza o elétrodo de pH amplificado HI1005 com um 
sensor de temperatura pt100 incorporado e com matching pin para a medi-
ção de pH e temperatura.  
 
 
 

 
 
O amplificador incorporado e o matching oferecem um desempenho excep-
cional contra qualquer ruído elétrico gerado por bombas e motores.

MULTIPARÂMETROS
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Reagentes e acessórios

HI1005 Elétrodo de pH amplificado com matching pin e Pt100 (apenas para PCA320/330)

HI2008 Elétrodo de ORP amplificado com matching pin (apenas para PCA330)

HI70431 Conjunto de reagentes de cloro livre para PCA, recomendado para medições a 
longo prazo, 500 ml (2) + 6 g de pó

HI70430 Conjunto de reagentes de cloro total para PCA, recomendado para medições a 
longo prazo, 500 ml (2) + 6 g de pó

HI7004L Solução padrão pH 4.01, 500 ml

HI7007L Solução padrão pH 7.01, 500 ml

HI7010L Solução padrão pH 10.01, 500 ml

HI7020L Solução de teste 200 -275 mV, 500 ml

HI7091L Solução de pré-tratamento redutor, 500 ml

HI7092L Solução de pré-tratamento oxidante, 500 ml

HI70300L Solução de armazenamento, 500 ml

HI7061L Solução de limpeza para elétrodos, 500 ml

HI92500 Software compatível com o Windows®

MULTIPARÂMETROS

Especificações PCA320 PCA330 PCA340

Cloro livre e total

Gama 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) 0.00 a 5.00 mg/L (ppm)

Resolução 0,01 mg/L (ppm) 0,01 mg/L (ppm) 0,01 mg/L (ppm)

Precisão ±8% da leitura ou ±0,05 mg/L, 
o que for maior

±8% da leitura ou ±0,05 mg/L, 
o que for maior

±8% da leitura ou ±0,05 mg/L, 
o que for maior

pH

Gama 0.00 a 14.00 pH 0.00 a 14.00 pH 0.00 a 14.00 pH

Resolução 0.01 pH 0.01 pH 0.01 pH

Precisão ±0.05 pH ±0.05 pH ±0.05 pH

ORP

Gama — 0 a 2000 mV —

Resolução — 1 mV —

Precisão — ±1 mV —

Temperatura

Gama 5.0 a 75.0 °C (41 a 167 °F) 5.0 a 75.0 °C (41 a 167 °F) 5.0 a 75.0 °C (41 a 167 °F)

Resolução 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Precisão ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C

Especificações  
adicionais

Calibração de cloro Um ponto

Taxa de amostragem de cloro Ajustável de 3 a 90 minutos

Dosagem de cloro Proporcional

Delta de cloro Selecionável de 0.1 a 5 mg/L (ppm)

Calibração de pH Em um ou dois pontos ou calibração em linha

Taxa de amostragem de pH Ajustável de 3 a 120 segundos

Dosagem de pH ON/OFF ou proporcional, relé ou saída 4-20mA

Delta de pH Selecionável de 0.1 a 2 pH (histerese ajustável de 0.05 a 2 pH)

Saída de gravador 4-20mA, 0-20mA

Ligação com o PC Porta RS485, isolada galvanicamente

Velocidade de comunicação 1200, 2400, 4800, 9600 bps

Memória de registo Até 3500 registos

Relé de alarme Contacto SPDT com 5A, 230V de carga resistiva

Relé de dosagem Contacto SPDT com 5A, 230V de carga resistiva

Erro de sistema Contacto SPDT com 5A, 230V de carga resistiva

Pressão de entrada 0.07 a 4 bar sem regulador de pressão externa (para pressão que ultrapasse os 4 bars, é necessário um regulador de pressão 
externa)

Fluxo da amostra 100 a 300 ml/min

Temperatura da amostra 5 a 40°C (41 a 104°F)

Ligação de entrada/saída da amostra Encaixe NPT macho de 12mm (1/2”)

Ligação de escoamento Conector entalhado de 10mm (3/8”)

Idiomas Espanhol, Inglês, Italiano, Português

Fonte de energia 230 VCA ±10%; 50/60 Hz; 20 VA

Caixa externa Norma NEMA-4X, fibra de vidro poliéster moldada com janela em Lexan transparente

Dimensões /Peso 318 x 267 x 159 mm/5 kg sem reagentes

Como encomendar

Cada modelo da Série PCA300 é fornecido com frascos de reagentes (1 indicador e 1 solução padrão), tampas para frascos de reagentes (2), 5 un. de composto de pó DPD, 
tubagem e instruções de utilização.  

PCA320-2 Analisador de cloro livre e total, controlo de 
pH, temperatura com 1 saída analógica (230V); 

PCA330-2 Analisador de cloro, pH, ORP e temperatura 
com 1 saída analógica (230V);

PCA340-2 Analisador de cloro, pH e temperatura com 
2 saídas analógicas (230V); 
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HI801

Espectrofotómetro de luz visível
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 ótico 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

Criação de métodos assistida
O HI801 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 os métodos frequentemente utilizados prontos a utilizar.

Métodos pré-programados
Estão pré-programados mais de 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 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 HI801 oferece uma autonomia de cerca de 
3000 medições. 

ESPECTROFOTOMETRIA
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Estes são alguns dos parâmetros essenciais que o iris realiza, 
dentro da sua capacidade de análise de cerca de 80 testes diferentes.

Especificações
Modo de funcionamento Transmitância (%), absorbância e concentração

Resolução do comprimento de onda 1 nm

Luz dispersa <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 HI801-02 (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.

Acetaldeído

Ácido acético

Álcool

Amino nitrogénio alfa

Arginina (NFA)

Botrytis (fungo)

Ácido cítrico

Cor

Cobre

Diacetil

Flavonóides

Frutose

Glucose

Glicerol

Iodo

Ferro

Laccase

Ácido lático

Ácido málico

Azoto

Não flavonoides

Fenóis

Prolina

Proteínas

Açúcares redutores

Oxidantes residuais

Ácido sórbico

Dióxido de enxofre

Tanino (total)

Ácido tartárico

Terpenos

Ureia

ESPECTROFOTOMETRIA
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HI931 • HI932

Tituladores potenciométricos 
(pH/mV/ISE)

O titulador potenciométrico HI931 fornece uma velocidade e resultados 
incríveis para uma maior produtividade. Titule para uma variedade de 
medições, incluindo ácidos, bases, redox e iões específicos. 

 
Sem atualizações de programação adicional após a compra, pode 
começar a medir imediatamente.

Esta nova geração de tituladores apresenta-se com dimensões 
mais reduzidas para que possa utilizar ao máximo o espaço do seu 
laboratório. O seu corpo selado foi concebido especificamente para 
resistir à entrada de poeiras e de líquidos por derrame e o seu amplo 
mostrador permite visualizar toda a informação necessária durante a 
realização das análises.

Com um suporte que permite colocar o elétrodo em ângulo e 
um agitador removível, as titulações de volumes pequenos não 
representam um problema. Além disso, permite suportar mais elétrodos 
e tubos, mas também é mais fácil reposicionar o suporte do elétrodo 
graças ao novo design do botão de bloqueio e do disco rotativo do 
suporte.

A nossa bomba de dosagem de 40 000 passos é capaz de dosear 
volumes de titulante extremamente reduzidos para o ajudar a atingir 
um ponto final muito preciso, oferecendo uma maior consistência. 
Adicione um segundo quadro analógico, bomba peristáltica e bureta 
para potenciar a usabilidade e a versatilidade.

O sistema de buretas permutáveis Clip Lock™ ajuda-o a trocar 
convenientemente de reagente, para que não se tenha de preocupar 
com contaminações cruzadas.

Um algoritmo de dosagem dinâmica possibilita resultados de titulação 
precisos e a tempo, providenciado maiores doses no início de uma 
titulação e doses mais reduzidas quando se aproxima do ponto final de 
titulação.

Eleve os seus padrões de titulação

O HI931 e o HI932 oferecem uma velocidade e resultados incríveis 
para uma maior produtividade. Titule para uma variedade de 
medições, incluindo ácidos, bases, redox e iões específicos. Sem 
atualizações de programação adicional após a compra, pode 
começar a medir imediatamente.

Sistema de substituição de buretas  
Clip-Lock™
Com este sistema,  apenas necessita de alguns segundos para trocar as buretas dos reagentes 
e realizar uma titulação diferente. Sem necessitar de purgar, limpar e voltar a encher.

TITULAÇÃO
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Especificações
Gama de pH -2,000 a 20,000 pH; -2,00 a 20,00 pH; -2,0 a 20,0 pH

Resolução de pH 0,001 pH; 0,01 pH; 0,1 pH

Precisão de pH ±0,001 pH

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

Compensação da temperatura no pH Automática de -5,0 a 105,0°C

Gama de mV — 2000.0 a 2000,0 mV

Resolução de mV 0,1 mV

Precisão de mV ±0,1 mV

Calibração mV Offset de ponto único

Gama ISE 1 x 10⁻⁶ a 9,99 x 10¹⁰ de concentração

Resolução ISE 1; 0,1; 0,01 de concentração

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

Calibração ISE Automática, calibração até 5 pontos, 7 soluções padrão fixas standard disponíveis (seleção de 
concentração de 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000) e 5 soluções padrão personalizadas.

Gama de temperatura -5,0 a 105,0°C; 23,0 a 221,0°F; 268,2 a 378,2K

Resolução de temperatura 0,1°C; 0,1°F; 0,1K

Precisão de temperatura ±0,1°C; ±0,2°F; ±0,1K, excluindo erro de sonda

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

O HI931 é fornecido com um quadro analógico para pH/ORP/ISE; não permite aumentar. 
O HI932 é fornecido com um quadro analógico e pode ser atualizado para 2 quadros.

Titulações potenciométricas Ácido/base (modo pH ou mV), redox, precipitação, complexométrica, não aquosa, iões seletivos, 
argentométrica

Unidades de medição Especificáveis pelo utilizador, para adequação aos requisitos de cálculo

Métodos do titulador Até 100 métodos (standard e definidos pelo utilizador)

Determinação de ponto final Único ponto de equivalência (1ª ou 2ª derivada) ou valor de pH/mV fixo

Capacidade da bomba de dosagem Uma incluída, pode ser aumentado para duas

Taxa de fluxo Selecionável pelo utilizador de 0.1 ml/min a 2 x volumes de bureta/min

Agitador programável Agitador tipo hélice, 200 a 500 rpm, resolução de 100 rpm

Bureta Uma bureta de 25 ml incluída

Capacidade da bureta 5, 10, 25 , e 50 ml (deteção automática)

Resolução da bureta 1/40000

Resolução de volume apresentada 0,001 ml

Precisão de dosagem ±0,1% do volume total da bureta

Métodos interligados Não disponível

Retro titulações Não disponível

Armazenamento de gráficos e 
gráficos em tempo real

Curva de titulação de volume mV ou volume pH, curva de 1ª derivada ou curva de 2ª derivada, modo pH, 
modo mV ou modo ISE: valores de concentração/pH/mV versus hora

Conformidade BPL Armazenamento de dados do instrumento e possibilidade de impressão

Compatível com Autosampler Não disponível

Memória de registo Até 100 titulações e relatórios pH/mV/ISE

Conetividade Compatibilidade com pen USB para transferência de métodos e relatórios

RS232 para balança analítica

Porta paralela para impressora

Ecrã Mostrador LCD a cores retroiluminado de 5,7 polegadas (320 x 240 pixeis)

Fonte de energia 100-240 VAC: modelos;"-01", ficha EUA (tipo A); modelos "-02", ficha europeia (tipo C)

Ambiente de utilização Em funcionamento: 10 a 40 °C; até 95% HR

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: -20 a 70 °C; até 95% HR

Dimensões 315 x 205 x 375 mm

Peso Cerca de 4,3 kg com 1 bomba, agitador e sensores

Como encomendar O titulador HI931C1-02 inclui um quadro analógico, braço agitador hélice, bureta em vidro de 25 ml, 
bomba de dosagem, sensor de temperatura, cabo USB, pen USB e software para computador. 
O titulador HI932C1-02 inclui dois quadros analógicos, braço agitador hélice, bureta em vidro de 25 ml, 
bomba de dosagem, sensor de temperatura, cabo USB, pen USB e software para computador.

• Transferência de dados sem esforço
 · Transferência de métodos de 

titulação, relatórios e atualização de 
software  através de porta USB. Fácil 
conversão de métodos de titulação 
para um formato LIMS .

• Suporte de elétrodo otimizado
 · Este suporte para elétrodos pode 

alojar em simultâneo até 3 elétrodos, 4 
tubos e uma sonda de temperatura. 
O suporte apresenta-se em ângulo e 
o agitador é removível para aceder a 
titulações de volumes mais reduzidos 
sem problemas. 

 
Não necessita de retirar e voltar a 
colocar os elétrodos, obtenha o melhor 
alinhamento para a sua titulação 
através da rotação do suporte.
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HI933

Titulador volumétrico 
Karl Fischer
Para determinação de humidade

• Sistema de fornecimento preciso de titulante
 · Bomba de dosagem de pistão, com capacidade 

para 40,000 passos.
 · Precisão de 0.1%.
 · Fornece um mínimo de 0.125 µL de titulante.
 · Seringa em vidro de alta precisão de base 5-mL, 

tubagem da bureta em PTFE, e isolamento 
do tubo em poliuretano (isolamento térmico, 
bloqueio de luz).

 · O sistema Clip-Lock para a troca de buretas 
permite a substituição das buretas em alguns 
segundos apenas.

• Sistema de solvente Isolado
 · Mude para solvente fresco numa questão de 

segundos sem abrir a célula de titulação.
 · Minimiza a exposição à humidade ambiente,  

 reduzindo o consumo de titulante e de tempo.
 · A tubagem de solvente em PTFE é resistente 

aos solventes e titulantes agressivos KF.

• Bureta com ponteira anti difusão
 · Dispensa titulante em zonas de grande  

 turbulência, assegura uma rápida reação.
 · Evita difusão indesejada do titulante no solvente.

• Agitador magnético incorporado
 · Agitador magnético automático incorporado, 

ajustável a 200-2000 RPM.
 · Resposta ótico para controlo 

 automático da velocidade.
 · Agitador externo opcional disponível.

• Dessecante reconhecível visualmente
 · Um dessecante em gel de sílica colorido previne  

 a entrada da humidade ambiente   
 no sistema de solvente selado mantendo o  
 funcionamento em pleno do titulador.
 · A alteração da cor do dessecante indica quando a  

 sua capacidade de absorção esgotou.

• Utilização de até 100 métodos de titulação  
 (padrão e personalizáveis) 

• Dosagem dinâmica com pré-dispensação opcional
 · Titulação mais rápida sem sacrificar a precisão.

• Resultados indicados diretamente nas unidades  
 selecionadas

• O gráfico de titulação pode ser visualizado no  
 mostrador ou guardado como imagem bitmap

• Suporte multilíngua

• Incorporação em programa de gestão de dados  
 BPL existente

 · Regista todas as informações BPL necessárias 
com cada amostra, como a identificação da 
amostra, nome da empresa e operador, data, 
hora, ID do elétrodo e informação de calibração.

• Compatível com a maior parte das marcas de  
 reagentes Karl Fischer

• Mistura correta de titulante e analito
 · Sistema de agitação magnética digital com  

 resposta ótica.
 · Célula de titulação cónica para facilitar a  

 mistura numa vasta gama de volumes.
 · Dispensa de titulante para cima assegura  

 uma rápida reação.

• Deteção precisa e flexível do ponto final da  
 titulação

 · Elétrodo de polarização com pino duplo em  
 platina para deteção bi voltamétrica.
 · A média de sinal reduz o barulho.
 · Critérios de ponto final selecionáveis:   

persistência mV fixa, paragem de deriva   
relativa, ou paragem absoluta de deriva.

• Entrada para pen USB

 · Transferência de métodos, relatórios e gráficos 
para um PC ou outro sistema de titulação HI933.

 · Software atualizável.

• Interface para balança
 · Aquisição automática de massa de amostra  

 através do interface de série RS232.

• Fácil de utilizar
 · Interface amigável.
 · Ecrãs de ajuda sensíveis ao contexto.
 · Funções de autodiagnóstico para dispositivos 

  externos incluindo bombas de dosagem, bureta  
 e agitador.

• Ideal para indústria alimentar e de bebidas,  
 nutracêutica e de químicos

Mede de 100 ppm a 100% do conteúdo de água
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Gestão de dados Versátil
• O sistema de titulação da Série HI900 pode ser  
 facilmente incorporado num programa de gestão  
 de dados BPL existente

 · Registe todas as informações BPL necessárias 
com cada amostra, tal como identificação da 
amostra, nome da empresa e operador, data, 
hora, códigos de ID do elétrodo e informação 
de calibração.

• Os dados podem ser transferidos para uma pen  
 USB ou para o PC, com o software da Hanna  
 HI900PC

• A porta USB permite uma fácil transferência de  
 métodos, relatórios e atualizações de software,  
 através de uma pen USB

• Os utilizadores podem imprimir relatórios de  
 análise diretamente do titulador

• Para uma maior versatilidade, pode ainda acoplar  
 um monitor externo e um teclado

Especificações

Titulação

Gama 100 ppm a 100%

Resolução 1 ppm (0.0001%)

Unidades de resultado %, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/ml, µg/ml, mg/pc, µg/pc

Tipo de amostra Líquido ou sólido

Determinação

Acondicionamento pré-
titulação Automático

Correção de deriva de 
fundo Automática ou valor selecionável

Critérios de ponto final Persistência mV fixa, paragem de deriva relativa, ou paragem absoluta de deriva

Dosagem Dinâmica com  taxa de pré-dispensação opcional

Estatística de resultado Média, desvio padrão

Sistema de 
substituição de 
buretas Clip-Lock™

Resolução da bomba de 
dosagem 1/40000 do volume da bureta (0.125 µL por dose)  com bureta de 5 ml

Precisão da bomba de 
dosagem ±0.1% do volume total da bureta

Seringa Seringa de precisão de 5 ml, em vidro fosco e êmbolo em PTFE

Válvula Motorizada 3 vias, material PTFE para contacto com líquidos

Tubos PTFE com bloqueio de luz e isolamento térmico

Ponteira de dispensação Vidro, posição fixa, anti difusão

Recipiente de titulação Cónico com volume de funcionamento entre 50-150 ml
Sistema manuseamento 
de solvente Sistema isolado com bomba de ar com diafragma integrado

Elétrodo

Tipo HI76320D Elétrodo de polarização com duplo pino de platina

Ligação BNC

Corrente de polarização 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 µA

Gama de voltagem 2 mV a 1000 mV

Resolução de voltagem 0,1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1 %

Agitador

Tipo Agitador digital magnético, regulado oticamente

Velocidade 200-2000 rpm

Resolução 100 rpm

Armazenamento
Métodos Até 100 métodos (padrão e do utilizador)

Relatórios Até 100 relatórios de titulação completos e relatórios de taxa de deriva

Especificações 
adicionais

Periféricos PC (USB Standard B); flash drive (USB Standard A);balança analítica (ficha DB-9); 
impressora (Ficha DB-25); teclado  (mini DIN de 6 pinos)

Idiomas Inglês, Espanhol, Francês, Português

Energia 100-240 Vac, 50/60 Hz/0.5 Amps

Temperatura de utilização 10 a 40 °C (50 a 104 °F); até 80 % de HR

Temperatura de 
armazenamento 20 a 70 °C (-4 a 158 °F); até 95 % de HR

Dimensões/Peso 315 x 205 x 375 mm/aprox.. 4.3 kg com 1 bomba, agitador e sensores

Como 
encomendar

O HI933-02 é fornecido com HI76320 elétrodo de platina com pino duplo, bomba de dosagem, conjunto de 
bureta de 5 ml com tubagem, conjunto de titulação com recipiente de titulação, topos de ligação às garrafas e 
todos os ajustes, (4) cartuchos com dessecante, barra de agitação, garrafa de despejo, chave calibração, cabo 
USB, adaptador de energia, aplicação HI900PC, pen USB, certificado de qualidade, relatório de conformidade 
da bureta ISO 8655 e manual de instruções.

Sistema de substituição de buretas 
Clip-Lock™
O sistema de troca de buretas Clip-Lock™ previne 
contaminações cruzadas enquanto reduz a perda 
de tempo e de reagentes. A bureta simplesmente 
desliza, de forma a realizar uma troca rápida, 
retirando também as tubagens de titulante de uma 
forma simples.

• Relatórios personalizáveis
 · Os relatórios de titulação são completamente 

personalizáveis.
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HI934

Titulador   
coulométrico   
Karl Fischer
Para determinação de humidade
O titulador coulométrico Karl Fischer HI934, para 
amostras com baixo conteúdo de humidade, 
combina um sistema de elevada precisão de 
dosagem dinâmica de iodo gerada eletricamente 
com agitação magnética regulada oticamente, 
uma sofisticada determinação do ponto final e 
algoritmos de suporte para correção de desvio 
de derivada.

O HI934 aplica uma corrente DC pulsada para 
gerar o titulante, deteta o ponto final e realiza 
todos os cálculos necessários automaticamente.

O poderoso software do HI934 e menus 
intuitivos são facilmente navegáveis no 
amplo monitor LCD, tornando mais simples a 
visualização dos resultados. Escolha entre os 
métodos incluídos ou desenvolva um método 
personalizado para quase todo o tipo de 
aplicações ou amostras. 

• Sistema de dosagem de precisão com geração  
 de iodo em quantidades extremamente   
 reduzidas

 · Corrente pulsada 400 mA.

• Filtro molecular dessecante
 · Ajuda a manter baixas taxas de deriva 

dentro da célula de titulação , ao mesmo 
tempo que previne o ingresso da humidade 
ambiente no sistema de solvente selado 
mantendo o funcionamento pleno do 
titulador.

• Agitador magnético incorporado
 · Agitador magnético automático 

incorporado, ajustável a 200-2000 RPM.
 · Resposta ótica para controlo 

automático da velocidade.

• Sistema de solvente isolado
 · Mude para reagentes fresco em segundos, 

sem abrir o recipiente de titulação.
 · Minimiza exposição à humidade ambiente.
 · Os tubos PTFE são resistentes 

a químicos KF agressivos.
 · Suporte de tubo isolado para recolha do  

 tubo  PTFE após trocar o reagente.

•   Utilização de 100 métodos de titulação  
(padrão e personalizáveis)

• Resultados diretamente nas unidades   
 definidas

• Os gráficos de titulação podem ser   
 visualizados no ecrã e guardados   
 como imagem e transferidos para   
 um PC ou imprimidos

• Entrada para pen USB
 · Transferência de métodos, relatórios e 

gráficos para um PC ou outro sistema de 
titulação

 · Software atualizável.

• Incorporação em programa de gestão de dados  
 BPL: 

 · Registe todas as informações BPL 
necessárias com cada amostra, como 
identificação da amostra, nome da 
empresa e operador, data, hora, ID do 
elétrodo e informação de calibração.

• Mistura correta de reagente e amostra
 · Sistema de agitação magnética digital com  

 resposta ótica.
 · Velocidade de agitação ajustável 

 para facilitar a mistura. 
 
 

• Deteção precisa e flexível do ponto final da  
 titulação

 · Elétrodo de polarização com pino duplo 
em platina para deteção bi voltamétrica do 
ponto final.

• Interface para balança
 · Aquisição automática de massa de   

 amostra através do interface de série   
 RS232.

• Fácil de utilizar
 · Interface amigável.
 · Ecrãs de ajuda contextuais.

Mede de 1 ppm a 5% do conteúdo de água
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• Gerador com diafragma
 · O ânodo/anólito e cátodo/católito são separados 

por um diafragma de vidro.
 · Previne que o iodo gerado pelo ânodo seja 

reduzido a iodeto no cátodo.
 · Ideal para conteúdos extremamente baixos 

de H2O, requisitos de alta precisão, compostos 
azotados, amostras facilmente reduzidas.

• Gerador sem diafragma
 · Usa um reagente Karl Fischer fácil de   

 substituir.
 · Taxas de deriva inferiores e mais estáveis.
 · Limpeza facilitada da célula geradora.

Gestão de dados versátil
• O HI902C pode ser facilmente incorporado num  
 programa de gestão de dados BPL existente 

 · Registe todas as informações BPL necessárias 
com cada amostra, tal como identificação da 
amostra, nome da empresa e operador, data, 
hora, códigos de ID do elétrodo e informação de 
calibração.

• Os dados podem ser transferidos para uma pen  
 USB ou para o PC, com o software da Hanna  
 HI900PC

• A porta USB permite uma fácil transferência de  
 métodos, relatórios e atualizações de software,  
 através de uma pen USB

• Os utilizadores podem imprimir relatórios de  
 análise diretamente do titulador, usando   
uma impressora paralela standard

• Para uma maior versatilidade, pode ainda acoplar  
 um monitor externo e um teclado.

Especificações

Titulação

Gama 1 ppm a 5%

Resolução 0.1ppm (0.0001%)

Unidades de resultado %, ppm, ppt, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/ml, µg/ml, mg Br/100g,  
g Br/100g, mg Br, g Br

Tipo de amostra Líquido ou sólido* (dissolução/extração externa)

Recipiente de titulação Volume de funcionamento entre  100 – 200 ml
Sistema de 
manuseamento de 
Reagente

Sistema isolado com bomba de ar com diafragma integrado e adaptador para o 
copo

Elétrodo gerador

Configuração Com diafragma ou sem diafragma

Controlo de corrente Automático ou fixo (400 mA)

Deteção de tipo de 
elétrodo Automático

Determinação

Acondicionamento pré-
titulação Automático

Correção de deriva de 
fundo Automática; valor selecionável

Critérios de ponto final Persistência mV fixa, paragem de deriva relativa, ou paragem absoluta de deriva

Dosagem Dinâmica com três configurações de velocidade

Estatística de resultado Média, desvio padrão

Detetor de elétrodo

Tipo/Ligação Elétrodo de polarização com duplo pino de platina/ conector BNC

Corrente de polarização 1, 2, 5,  ou 10 µA

Gama de voltagem 2 mV a 1100 mV

Resolução de voltagem 0,1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1%

Especificações 
adicionais

Periféricos PC (USB Standard B); flash drive (USB Standard A); balança analítica (ficha DB-9); 
impressora (Ficha DB-25); teclado  (mini DIN de 6 pinos)

Idiomas Inglês, Espanhol, Francês, Português

Energia 100-240 Vac, 50/60 Hz/0.5 Amps

Temperatura de 
utilização 10 a 40 °C (50 a 104 °F); até 80 % de HR

Temperatura de 
armazenamento 20 a 70 °C (-4 a 158 °F); até 95 % de HR

Dimensões/Peso 315 x 205 x 400 mm/aprox.. 4.3 kg com agitador e sensores

Como 
encomendar

O  HI934D-02 (com diafragma), e o HI934-02 (230V) são fornecidos com elétrodo de pH com pino 
duplo em platina, conjunto de bomba de ar, conjunto de copo de titulação (copo em vidro, acessório 
vedante de porta, tampa porta de amostra e septo, barra de agitação, dessecante, cartuxo dessecante, 
suportes), suporte de copo com adaptador, parafuso de bloqueio de bomba com cabeça plástica, conjunto 
de frasco de reagente (tampa para frasco, dessecante, cartuxo dessecante, suportes, tubos (silicone 
e PTFE), conjunto de garrafa de despejo (garrafa de despejo, tampa, dessecante, cartuxo dessecante, 
suportes, tubos (silicone e  PTFE), chave de calibração, adaptador de troca de reagente, lubrificante para 
juntas, elétrodo gerador Karl Fischer (cabo de elétrodo gerador removível), cabo USB, dispositivo de 
armazenamento USB, aplicação de software HI900 PC, adaptador de energia, certificado de qualidade e 
dossier com manual de instruções.

Humidade nos alimentos
O conteúdo de humidade regula a longevidade dos alimentos e a sua medição é importante quer 
no produto, quer nos materiais de embalagem. A monitorização regular do conteúdo de humidade 
assegura a eficiência e a qualidade ótima em alimentos processados. A Hanna dispõe de tituladores 
Karl Fischer para a determinação de humidade em produtos alimentares e bebidas. O titulador 
volumétrico Karl Fischer HI933 destina-se a amostras com até 100% de água e o titulador 
coulométrico Karl Fischer HI934 destina-se a amostras com um conteúdo de água inferior a 5%. 
Com um tempo médio por teste inferior a 5 minutos, os tituladores Karl Fischer oferecem a solução 
adequada para testes internos de controlo de qualidade, eliminando os custos e tempos de espera 
associados a resultados laboratoriais externos. Os tituladores Karl Fischer são capazes de determinar 
o conteúdo de humidade em produtos alimentares de um modo rápido, preciso e eficiente.

Parâmetro
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HI922

Autosampler
Automatização de até 18 amostras

O Autosampler HI922 é um sistema automático de manuseamento de amostras de 
titulação, desenhado para a utilização com o sistema de titulação potenciométrica  
HI932. Este sistema de alta qualidade, torna a titulação de múltiplas amostras rápida 
e fácil.  

Com o Autosampler, podem ser realizadas até 18 amostras consecutivamente. O 
Autosampler HI922 funciona diretamente com o HI932C para aceder aos métodos 
de titulação. Uma vez estabelecido um método, o utilizador pode personalizar 
a sequência de automação das suas amostras para esse método. Os nomes e 
dimensões das amostras podem ser personalizados ou autopreenchidos com 
valores predefinidos. Uma vez completada a sequência do Autosampler, ficam 
disponíveis dois relatórios para revisão: um relatório de sequência, com uma tabela 
discriminando cada nome de amostra, posição do copo, dimensão da amostra e 
resultado do tabuleiro, e um relatório de titulação detalhado para cada amostra 
individual, incluindo o gráfico dos dados de titulação.

• Deteção precisa e flexível do ponto final da titulação, com o Titulador   
 potenciométrico HI902C

• Automação de até 18 amostras por tabuleiro
 · Estão disponíveis tabuleiros para 16 e 18 amostras, de acordo com o tamanho 

de copo requerido. 
 · O tabuleiro de 16 amostras aloja 16 copos de 150 ml.
 · O tabuleiro de 18 amostras aloja 18 copos de 100 ml.  

• Encoder absoluto no tabuleiro de amostras 
 · O Autosampler sabe sempre em que posição está o tabuleiro 

 sem necessidade de reposicionar ou calibrar.

• Função de enxaguamento de elétrodo
 · Pode-se designar até 3 copos por tabuleiro para enxaguamentos de elétrodo 

por submersão; um enxaguamento primário, um secundário e um terciário.

• Adição automática de reagentes ou água desionizada ao copo da amostra através  
 de bomba peristáltica

• Painel de controlo incorporado para operação manual dos motores e das bombas

• Agitador magnético incorporado ou agitador de hélice externo opcional

• Interface para leitor de código de barras, para rastreio simplificado das amostras
 · Interface USB para leitor de código de barras, para um rastreio simplificado das  

 amostras.

• RFID incorporada em cada tabuleiro, comunica o número de série do tabuleiro e o  
 número de copos que aloja

• Feixe infravermelhos ótico deteta a presença ou ausência de copos no tabuleiro
 · Assegura que o Autosampler não avança com a titulação se faltar um copo.

• Interface USB
 · Para utilizar com leitor de código de barras.
 · Software atualizável.

• Os tabuleiros de amostras são produzidos em materiais quimicamente   
 resistentes, são removíveis, fáceis de limpar e compatíveis com lavagem em  
 máquinas de lavar louça

• O suporte de elétrodos pode alojar 3 elétrodos de 12 mm, 1 sensor de   
 temperatura, 1 tubo de aspiração e 5 tubos multiusos (adição de reagente,  
 dosagem de bureta)

 · Permite alternar entre métodos sem ter de fisicamente trocar os elétrodos.

• Progresso em tempo real da sequência e resultados são indicados no ecrã do HI902

• Bombas peristálticas integradas (até 3)

• Função de nivelação de amostra
 · Nivelação automática para uma preparação rápida de  amostras volumétricas.

• Função de remoção de resíduos
 · Aspiração de amostras analisadas para um recipiente de resíduos.

Especificações HI922

Encaixes do suporte

3 x elétrodos de 12-mm

1 sensor de temperatura

1 tubo de aspiração

5 encaixes multiuso (tubos de titulante/reagente)

1 agitador de hélice

Sensor de temperatura HI7662-A (incluído)

Agitadores
Agitador magnético incorporado

Agitador com hélice (opcional)

Bombas peristálticas 
Podem ser instaladas até 3

Instalar nos encaixes  N.º 1, 2, 3

Bomba membrana 
(para limpeza) Instalar no encaixe N.º 4

Tabuleiros

16 copos  x  150 ml  (HI920-11660)

18 copos  x  100 ml  (HI920-11853)
RFID incorporada que transmite o tipo e o número de série do tabuleiro 
para o Autosampler

Copos 

Copos de vidro pequenos, formato ASTM
HI920-060 (150 ml), copos plásticos que se adequam ao tabuleiro 
HI920-11660
HI920-060 (100 ml), copos plásticos que se adequam ao tabuleiro 
HI920-11660

Painel de controlo

Teclas para a operação manual do tabuleiro

Operação manual das bombas peristálticas ou diagrama

Ecrã de 2 linhas, com retroiluminação e com informação de estado
Leitor de código de 
barras

Compatível com leitores de códigos de barra com entrada USB, usado 
para adicionador nomes de amostra

Gravação de relatórios Até 40 tabuleiros de amostras. (ex.: 720 relatórios para um tabuleiro de 18 
copos)

Como 
encomendar

x=
1 Tabuleiro para 16 

amostras

2 Tabuleiro para 18 
amostras

y=

0 Sem bomba peristáltica
1 Uma bomba peristáltica
2 Duas bombas peristálticas
3 Três bombas peristálticas

HI922 — x y
Escolha a configuração do seu Autosampler:
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Especificações
Velocidade máxima de 
agitação

1 litro (0.26 galões)

Gama de velocidade 
mínima

100 rpm

Gama de velocidade 
máxima

1000 rpm

Material de revestimento Plástico ABS 

Como encomendar O HI190M é fornecido com micro barra de agitação e manual de 
instruções.

Acessórios HI731319 Micro barra de agitação magnética (10)

HI190M

Mini agitador magnético
• Pequeno e compacto

 · As suas dimensões compactas permitem ao utilizador maximizar a eficiência no seu  
 espaço de bancada.

• Segurança
 · A função Speedsafe™ limita a velocidade máxima para  1000 rpm, mesmo que a  

 carga seja subitamente removida.

• Concebido para durar
 · O corpo em ABS do HI190M resiste aos químicos mais agressivos no laboratório.

O mini agitador magnético HI190M incorpora controlos eletrónicos que permitem ao 
utilizador regular a velocidade com uma maior precisão. 

Frequentemente, no laboratório, uma amostra é removida do agitador antes de 
reduzir a velocidade. Isto pode originar a que o motor de equipamentos convencionais 
acelere até se destruir. Isto não é um problema com os agitadores magnéticos Hanna. 
Na realidade, o mecanismo interno Speedsafe™  assegurará que nunca é excedida a 
velocidade máxima.

Especificações
Velocidade máxima de 
agitação

2.5 litros (0.66 galões)

Gama de velocidade 
mínima

100 rpm

Gama de velocidade 
máxima

800 a 1000 rpm

Material de revestimento Aço inox AISI 316 

Como encomendar O HI300N-1 é fornecido com micro barra de agitação e manual de 
instruções.

Acessórios HI731320 Barra de agitação magnética (10)

HI300N

Agitador magnético resistente
• Segurança

 · A função Speedsafe™ limita a velocidade máxima para  1000 rpm, mesmo que a  
 carga seja subitamente removida.

• Concebido para durar
 · O corpo em aço inox do HI300N resiste aos químicos mais agressivos no   

laboratório.

 
O HI300N pode agitar até 2.5 litros de líquido, o que o torna perfeito para a 
utilização em laboratório.  

Os controlos eletrónicos incorporados no HI300N permitem ao utilizador regular 
a velocidade com maior precisão.  
Com o Speedsafe™ da Hanna, um limitador assegurará que nunca é excedida a 
velocidade máxima.

AGITAÇÃO MAGNÉTICA



114     |          |     Catálogo Hanna Instruments     |     www.hanna.pt

Especificações HI181 • HI180
Capacidade máxima de 
agitação 1 litro (0.26 galões)

Gama de velocidade mínima 100 rpm

Gama de velocidade máxima 1000 rpm

Fonte de energia 110/115 VAC ou 220/240 VAC, 
50/60 Hz

Categoria de 
instalação II

Material de revestimento Plástico ABS

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F) ;  
HR máx. 95%

Dimensões 137 mm (dia) x 51 mm (h)

Peso 640 g

Acessórios HI731319  Micro barra de 
agitação magnética (10)

HI181 • HI180

Mini agitadores  
magnéticos compactos
Disponíveis com ou sem suporte de 
elétrodo amovível

• Suporte para elétrodo
 · A série HI181 possui um suporte de elétrodo  

 que se encaixa na base do agitador.

• Forma arredondada

• Desenho dinâmico
 · Fáceis de utilizar, estes compactos agitadores  

 necessitam de pouco espaço e são facilmente  
 reconhecíveis em bancadas com muitos  
 instrumentos

• Concebidos para durar
 · O seu corpo resistente a químicos, resiste a  

 danos devidos a derrames acidentais 

A maioria dos agitadores são produzidos com 
componentes de aço e alumínio. Essas unidades 
são normalmente muito grandes e pesadas para 
bancadas de laboratório com espaço limitado.  
Os modelos HI181 e HI180 da Hanna, são 
compactos, leves e económicos.

Frequentemente, no laboratório, uma amostra é 
removida do agitador antes de reduzir a velocidade. 
Normalmente, isto pode originar a que o motor 
acelere até se destruir. Os mini agitadores da Hanna 
incorporam controlos eletrónicos que permitem 
ao utilizador regular a velocidade com uma maior 
precisão. Para além do controlo de velocidade, o 
mecanismo interno Speedsafe™ assegurará que 
nunca é excedida a máxima velocidade.  
Ambos os modelos de mini agitadores estão 
disponíveis em onze cores. As variadas cores 
permitem uma identificação fácil da amostra à 
distância.

Speedsafe™

AGITAÇÃO MAGNÉTICA
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HI181 Como encomendar
Todos os modelos incluem suporte de elétrodo amovível, micro barra de agitação e instruções

HI180 Como encomendar
Todos os modelos incluem micro barra de agitação e instruções

HI181J-2 Mini agitador 
carvão (230V)

HI180J-2 Mini agitador 
carvão (230V)

HI181I-2 Mini agitador 
marfim (230V)

HI180I-2 Mini agitador 
marfim (230V)

HI181C-2 Mini agitador 
azul glaciar(230V)

HI180C-2 Mini agitador 
azul  glaciar(230V)

HI181E-2 Mini agitador 
verde (230V)

HI180E-2 Mini agitador 
verde (230V)

HI181A-2 Mini agitador 
amarelo (230V)

HI180A-2 Mini agitador 
amarelo (230V)

HI181W-2 Mini agitador 
branco ártico (230V)

HI180W-2 Mini agitador 
branco ártico (230V)

HI181F-2 Mini agitador 
azul (230V)

HI180F-2 Mini agitador 
azul (230V)

HI181M-2 Mini agitador 
azul  glaciar(230V)

HI180M-2 Mini agitador 
azul  glaciar(230V)

HI181K-2 Mini agitador 
laranja (230V)

HI180K-2 Mini agitador 
laranja (230V)

HI181L-2 Mini agitador 
lavanda (230V)

HI180L-2 Mini agitador 
lavanda (230V)

HI181-2 Mini agitador 
preto (230V)

HI180-2 Mini agitador 
preto (230V)

AGITAÇÃO MAGNÉTICA
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Valor de pH @25°C Código Tamanho Embalagem
4,01 HI5004 500 ml Frasco

4,01 HI5004-01 1 L Frasco

4,01 HI5004-R 500 ml Frasco, codificado por cor

4,01 HI5004-R08 1 G (3.78 L) (2) Frasco, codificado por cor

7,01 HI5007 500 ml Frasco

7,01 HI5007-01 1 L Frasco

7,01 HI5007-G 500 ml Frasco, codificado por cor

7,01 HI5007-G08 1 G (3.78 L) (2) Frasco, codificado por cor

10,01 HI5010 500 ml Frasco

10,01 HI5010-01 1 L Frasco

10,01 HI5010-V 500 ml Frasco, codificado por cor

10,01 HI5010-V08 1 G (3.78 L) (2) Frasco, codificado por cor

Série HI5000

Soluções técnicas para   
calibração de pH
Medições precisas
Para obter medições de pH precisas e válidas, o medidor de pH e o elétrodo de 
pH devem ser calibrados num mínimo de 2 pontos diferentes, próximo de um 
valor da amostra a testar.

Soluções técnicas (±0.01 pH) para cada ponto 
da escala de pH
Esta gama completa de soluções padrão oferece uma maior precisão para 
medições de pH em áreas específicas de aplicação, como na monitorização do 
pH em mosto e vinho. Esta linha inclui vinte soluções, iniciando num valor de 
pH 1.00 até pH 13.00 com uma precisão de ±0.01 pH, cobrindo, assim, todos os 
pontos da escala de pH.

Certificado de análise
Estas soluções são dedicadas àquelas aplicações que requerem uma 
monitorização de pH extremamente precisas, e  são fornecidas com um 
certificado de análise preparado em comparação contra padrões NIST.

Codificação por cor
Estão também disponíveis frascos de solução, codificados por cor, de acordo 
com o valor padrão de calibração: HI5004-R (Vermelho), HI5007-G (Verde) e 
HI5010-V (Violeta).

Série HI7000

Soluções padrão para    
calibração de pH
Todas as soluções de pH indicam o número de lote, data de expiração e tabela de 
correlação entre pH e temperatura. 

Solução padrão 4.01 pH @ 25°C
Este valor padrão é amplamente utilizado em instalações de purificação de água, 
na indústria alimentar e em aplicações onde  o pH seja ligeiramente ácido.

Solução padrão 7.01 pH @ 25°C
O padrão pH 7.01 é o mais utilizado entre todas as soluções padrão. Por este 
motivo, preparamos este padrão em vários tamanhos, de modo a satisfazer as 
variadas necessidades de aplicação. 

Solução padrão 8.20 e 8.30 pH @ 25°C
Para aumentar a precisão da sua medição, a Hanna oferece soluções padrão de 
8.20 pH e 8.30 pH. 

Solução padrão 10.01 pH @ 25°C
A solução padrão pH 10.01 é amplamente usada para calibrar equipamentos 
utilizados para analisar amostras básicas.

Valor de pH @25°C Código Tamanho Embalagem
4,01 HI7004/1G 1  galão (3.78 L) Frasco

4,01 HI7004/1L 1 L Frasco

4,01 HI7004L 500 ml Frasco

7,01 HI7007/1G 1  galão (3.78 L) Frasco

7,01 HI7007/1L 1 L Frasco

7,01 HI7007L 500 ml Frasco

8,20 HI70082M 230 ml Frasco

8,30 HI70083M 230 ml Frasco

10,01 HI7010/1G 1  galão (3.78 L) Frasco

10,01 HI7010/1L 1 L Frasco

10,01 HI7010L 500 ml Frasco

SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO
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Código Descrição Tamanho Emb.

HI70300L
Solução de 
armazenamento 
de elétrodo

500 ml Frasco

Soluções de limpeza geral, armazenamento e enchimento

Soluções de limpeza específicas 
Limpeza específica para um desempenho ótimo do sensor 
 
Em muitas aplicações, os elétrodos ficam contaminados através do uso e fornecem 
resultados pouco precisos. Uma vez que estes contaminantes não podem ser 
removidos durante o uso normal, são necessárias soluções de limpeza específicas. 

A Hanna preparou uma linha completa de soluções de limpeza e desinfeção que 
eliminam as impurezas e resíduos que permanecem nas superfícies dos elétrodos 
quando mergulhados em amostras especiais, como vinho, mosto, óleo, solo, soluções 
industriais, gordura, algas e laticínios. 
 A nossa série de soluções de limpeza assegura a máxima eficiência e precisão dos 
seus sensores, quando utilizados para a aplicação designada. 

Código Descrição Tamanho Embalagem

HI70630L
Solução de limpeza ácida para óleos 
e gorduras de carne (indústria 
alimentar)

500 ml Frasco

HI70631L
Solução de limpeza alcalina para 
óleos e gorduras de carne (indústria 
alimentar)

500 ml Frasco

HI70635L Solução de limpeza para resíduos de 
vinho (produção de vinhos) 500 ml Frasco

HI70636L Solução de limpeza para manchas de 
vinho (produção de vinhos) 500 ml Frasco

HI70640L Solução de limpeza para resíduos de 
leite (indústria alimentar) 500 ml Frasco

HI70641L
Solução de limpeza e desinfeção 
para resíduos de laticínios (indústria 
alimentar)

500 ml Frasco

HI70642L Solução de limpeza para resíduos de 
queijo (indústria alimentar) 500 ml Frasco

Código Aplicação Tamanho Emb.
HI7061L Uso geral 500 ml Frasco

HI7073L Proteínas 500 ml Frasco

HI7077L Óleos/gordura 500 ml Frasco

Código Descrição Tamanho Emb.

HI7071
Solução 
eletrolítica, 3.5M 
KCl + AgCl

30 ml (4) Frasco

HI7072
Solução 
eletrolítica, 1M 
KNO3

30 ml (4) Frasco

HI7082
Solução 
eletrolítica, 3.5M 
KCl

30 ml (4) Frasco

Soluções de limpeza 
de elétrodos para uso 
geral
Limpe a junção líquida dos seus elétrodos uma vez 
por dia, ou pelo menos uma vez por semana, de 
modo a prevenir a obstrução da junção e manter a 
precisão. Mergulhe o elétrodo na correta solução de 
limpeza durante pelo menos 15-20 minutos.

Soluções de 
armazenamento de 
elétrodos
Para minimizar a obstrução da junção e assegurar 
um tempo de resposta rápido, mantenha sempre 
o bolbo de vidro e a junção do seu elétrodo de pH 
Armazene o elétrodo com algumas gotas de solução 
de armazenagem HI70300 ou solução padrão pH 4 
ou pH 7 na tampa de proteção.

Soluções de 
enchimento de 
elétrodos
Deve ser verificado o nível de eletrólito em elétrodos 
de enchimento antes de realizar uma medição. Se o 
nível está baixo, deve-se encher com a correta solução 
eletrolítica, para um adequado desempenho do 
elétrodo. Esta manutenção simples ajuda a garantir uma 
adequada pressão e promove a eficiência dos elétrodos 
de enchimento.

SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO
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Soluções para  
oxigénio dissolvido 
Manutenção do sensor 

Para manter o desempenho da sua sonda de OD, 
é crucial manter o sensor ativo com uma manutenção regular. 

Valor Código Embalagem
Solução Zero Oxigénio HI7040M Frasco de 230 ml

Solução Zero Oxigénio HI7040L Frasco de 500 ml

Padrões de EC
Solução de calibração 12880 µS/cm

A solução de calibração 12880 µS/cm (12.88 mS/cm)  
é muito utilizada para assegurar o correto desempenho 
dos medidores de condutividade com uma gama superior 
 a 10 mS/cm. 

Solução de calibração 1413 µS/cm                                                                         
A solução de calibração 1413 µS/cm é apropriada para uso geral. 

Solução de calibração 84 µS/cm

Esta solução de condutividade 84 µS/cm torna possível calibrar 
instrumentos com uma gama de condutividade até 200 µS/cm,  
na medição de água pura ou destilada.

Código Valor EC@25ºC Embalagem
HI7030L 12880 µS/cm Frasco de 500 ml

HI7031L 1413 µS/cm Frasco de 500 ml

HI7033L 84 µS/cm Frasco de 500 ml

Soluções de titulação

Código Descrição
HI70424 Padrão amino-propanol, 25 ml 

HI70427 Solução HNO3 (1.5 M), 500 ml

HI70428 Solução NaOH (0.25 N), 1 L 

HI70448 Solução AgNO3, 0.02 M, 1 L

HI70449 Solução EDTA, 0.02 M, 1 L

HI70456 Solução NaOH (0.1 N), 1 L

HI70458 Solução H2SO4 (0.01 M), 1 L

HI70463 Solução HCl (0.1 N), 1 L

HI84531-50 Solução titulante para gama baixa, 120 ml

HI84531-51 Solução titulante para gama alta, 120 ml

HI84531-55 Padrão de calibração de bomba  para gama alta 
e baixa, 230 ml

Soluções de calibração
Código Descrição                          Embalagem
HI5036-012 Solução de calibração rápida para medidores de pH 

e EC Groline
Frasco de 120 ml

HI5036-023 Solução de calibração rápida para medidores de pH 
e EC Groline

Frasco de 230 ml

HI50036P Solução de calibração rápida para medidores de pH 
e EC Groline

Saquetas de 20 ml (25)

HI7004-012 Padrão pH7 GroLine (precisão +/- 0.02 pH), em caixa 
e com certificado de análise

Frasco de 120 ml

HI7004-023 Padrão pH4 GroLine (precisão +/- 0.02 pH), em caixa 
e com certificado de análise

Frasco de 230 ml

HI7007-012 Padrão pH4 GroLine (precisão +/- 0.02 pH), em caixa 
e com certificado de análise

Frasco de 120 ml

HI7007-023 Padrão pH7 GroLine (precisão +/- 0.02 pH), em caixa 
e com certificado de análise

Frasco de 230 ml

HI7010-012 Padrão pH10 GroLine (precisão +/- 0.02 pH), em 
caixa e com certificado de análise

Frasco de 120 ml

HI7010-023 Padrão pH10 GroLine (precisão +/- 0.02 pH), em 
caixa e com certificado de análise

Frasco de 230 ml

HI70300-012 Solução de armazenamento GroLine para elétrodos 
de pH, em caixa

Frasco de 120 ml

HI70300-023 Solução de armazenamento GroLine para elétrodos 
de pH, em caixa

Frasco de 230 ml

Código Descrição                Embalagem
HI7031-012 Solução de calibração GroLine 1,413 uS, 120 ml, 

em caixa e com certificado de análise
Frasco de 120 ml

HI7031-023 Solução de calibração GroLine 1,413 uS, em caixa 
e com certificado de análise

Frasco de 230 ml

HI7039-012 Solução de calibração GroLine 5,000 uS,  em 
caixa e com certificado de análise

Frasco de 120 ml

HI7039-023 Solução de calibração GroLine 5,000 uS, em caixa 
e com certificado de análise

Frasco de 230 ml

HI7061-012 Solução de limpeza GroLine para elétrodos de 
pH, em caixa

Frasco de 120 ml

HI7061-023 Solução de limpeza GroLine para elétrodos de 
pH, em caixa

Frasco de 230 ml

Soluções de teste ORP
As soluções padrão ORP permitem ao utilizador testar 
a precisão dos elétrodos ORP. 

Código Descrição Embalagem
HI7021L Solução de teste ORP @240 mV (@20°C) Frasco de 500 ml

HI7022L Solução de teste ORP @470 mV (@20°C) Frasco de 500 ml

SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO
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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. 

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 realiza-
ção de medições de concentração em vez de medições de atividade. Nalguns casos 
as soluções ISA ajustam o pH e eliminam os efeitos matriz.

Para ISE de nitrato 

Código Descrição Embalagem
HI4013-00 ISA para ISEs de nitrato Frasco de 500 ml

HI4013-01 Padrão de nitrato 0.1 M Frasco de 500 ml

HI4013-02 Padrão de nitrato 100 mg/L (ppm)  (como N) Frasco de 500 ml

HI4013-03 Padrão de nitrato 1000 mg/L (ppm)  (como N) Frasco de 500 ml

HI7078 Solução eletrolítica, 0.5M (NH4)2 SO4 Frasco de 30 ml (4) 

HI4013-06 ISA supressora de interferência de nitrato Frasco de 500 ml

HI4013-53 Embalagem de 3 módulos de nitrato para meia célula

HI4113-53 Embalagem de 3 módulos de nitrato para combinado

Para ISE de prata/sulfito

Código Descrição Embalagem
HI4000-00 ISA para ISEs de haleto Frasco de 500 ml

HI4015-00 SAOB  (Padrão antioxidante de sulfito) Frasco de 500 ml + 18 g      
(2 componentes)

HI4015-01 Padrão de prata 0.1 M Frasco de 500 ml

HI7072 Solução eletrolítica, 1 M KNO3 Frasco de 30 ml (4) 

HI4000-70 Tira de polimento para haleto

Para ISE de cálcio

Código Descrição Embalagem
HI4004-00 ISA para ISEs de cálcio Frasco de 500 ml

HI4004-01 Padrão de cálcio 0.1 M Frasco de 500 ml

HI7082 Solução eletrolítica 3.5M KCL para elétrodos de 
junção dupla

Frasco de 30 ml (4)

HI4004-45 Solução de acondicionamento e armazenagem 
para ISEs de cálcio

Frasco de 500 ml

HI4004-51 Módulo de cálcio para meia célula 

HI4104-51 Módulo de cálcio para combinado

Para ISE de amónia

Código Descrição Embalagem
HI4001-00 ISA alcalina para amónia e  ISEs para cianeto Frasco de 500 ml

HI4001-01 Padrão de amónia 0.1 M Frasco de 500 ml

HI4001-02 Padrão de 100 mg/L (ppm) de amónia (como N) Frasco de 500 ml

HI4001-03 Padrão de 1000 mg/L (ppm) de amónia (como N) Frasco de 500 ml

HI4001-40 Solução de enchimento de amónia Frasco de 30 ml (4) 

HI4001-45 Solução de acondicionamento e armazenagem 
para HI4101

500 ml

HI4000-47 Padrões pH 4 e pH 7 com base de cloreto.  
Usar para verificar o vidro interno do elétrodo 
dos sensores a gás.

10 saquetas de cada  
e 2 copos

HI4000-52 Tampa de membrana de sensor a gás para amónia

HI4001-51 Estojo de membranas para amónia (20 largas)

HI4000-51 Sensor interno de pH de substituição para sensor de  amónia

Para ISE de cloreto

Código Descrição Embalagem
HI4000-00 ISA para ISE de haleto Frasco de 500 ml

HI4007-01 Padrão de cloreto 0.1 M Frasco de 500 ml

HI4007-02 Padrão de cloreto 100 mg/L (ppm) Frasco de 500 ml

HI4007-03 Padrão de cloreto 1000 mg/L (ppm) Frasco de 500 ml

HI7072 Solução eletrolítica, 1 M KNO3 Frasco de 30 ml (4) 

HI4000-70 Tira de polimento para haleto

Para ISE de fluoreto

Código Descrição Embalagem
HI4010-00 TISAB II para ISEs de fluoreto Frasco de 500 ml

HI4010-05 TISAB II para ISEs  de fluoreto 1 galão

HI4010-06 Concentrado TISAB III para ISEs de fluoreto Frasco de 500 ml

HI4010-01 Padrão de fluoreto 0.1 M Frasco de 500 ml

HI4010-02 Padrão de fluoreto 100 mg/L (ppm)  Frasco de 500 ml

HI4010-03 Padrão de fluoreto 1000 mg/L (ppm) Frasco de 500 ml

HI7075 Solução eletrolítica, 1.7M KNO
3
 e 0.7M KCl Frasco de 30 ml (4) 

HI4010-10 Padrão de fluoreto 10 mg/L (ppm) pré-misturado 
com TISAB II

Frasco de 500 ml

HI4010-11 Padrão de fluoreto 1 mg/L (ppm)  pré-misturado 
com TISAB II

Frasco de 500 ml

HI4010-12 Padrão de fluoreto 2 mg/L (ppm) pré-misturado 
com TISAB II

Frasco de 500 ml

HI4010-30 Estojo com 4 frascos de: HI4010-10,  
HI4010-11 e HI4010-00

1 frasco de 500 ml de cada

HI4110-51 Módulo de fluoreto para elétrodo combinado

Para ISE de cianeto

Código Descrição Embalagem
HI4001-00 ISA alcalina para ISEs de amónia e caneto Frasco de 500 ml

HI7072 Solução eletrolítica, 1 M KNO3 Frasco de 30 ml (4) 

HI4000-70 Tira de polimento para haleto

Acessórios e soluções de ajuste de força iónica para ISE

SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO
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