
Medidor multiparâmetro para pH/EC/OPDO® com Bluetooth®



HI98494 Medidor portátil multiparâmetro 
para pH/EC/OPDO® com Bluetooth®
pH, ORP, EC, TDS, Resistividade, Salinidade, σ da Água do mar, Oxigénio 
Dissolvido, Pressão Atmosférica e Temperatura

• Conetividade Bluetooth
• Recupera dados com a aplicação Hanna Lab para enviar por e-mail 

ou permite o download para um dispositivo inteligente

• À prova de água
• Medidor com corpo robusto e com proteção à água IP67, sonda com proteção IP68

• Sonda digital
• Sonda digital com sensor de temperatura e três entradas para sensores de pH (ORP), EC e OD
• Sensores codificados por cor, substituíveis em campo
• Reconhecimento automático de sensores
• Protecção em aço inoxidável, com peso

• Função de calibração rápida

• Compensação automática da pressão atmosférica

• Compensação automática da temperatura

• Registo
• Armazena até 45.000 amostras
• Registo a pedido para guardar dados de medição

• BPL
• Os dados BPL fornecem informações das cinco calibrações anteriores, 

assegurando que se cumprem as Boas Práticas Laboratoriais

• Tecla HELP dedicada
• Com o premir de uma tecla, está disponível a ajuda específica no ecrã

• Ecrã LCD retroiluminado com teclas virtuais multifunções

• Teclado intuitivo
• Teclas dedicadas e virtuais

• USB tipo-C
• Ligação ao PC para transferência de dados em formato CSV
• Porta usada para carregar a bateria de lítio interna 

• Fonte de alimentação dual
• Medidor funciona com a bateria de lítio 
• Medidor passa automaticamente para pilhas alcalinas comuns 

como fonte de alimentação de reservaEscudo em aço 
inoxidável, com peso



Conetividade Bluetooth® 5.0
HI98494 permite a ligação sem fios a 
um dispositivo inteligente através da 
aplicação Hanna Lab. Usando a app, os 
lotes registados podem ser enviados por 
e-mail ou descarregados para visualização.

Fonte de alimentação dual 
Medidor funciona com a bateria de lítio. Quando 
a bateria recarregável está fraca, o medidor 
automaticamente carrega a partir de pilhas 
alcalinas 1.5 AA.

Calibração rápida
A calibração rápida permite uma rápida 
calibração em um único ponto para o pH, 
condutividade e oxigénio dissolvido. A opção de 
calibração standard está disponível incluindo o 
pH até três pontos, condutividade em um único 
ponto e o oxigénio dissolvido até dois pontos.

Registo de dados

HI98494 pode ser utilizado para o registo 
de uma única amostra ou para a medição 
contínua num intervalo especifico de tempo. 
Todos os registos tem a opção de gravação 
num lote nomeado e a capacidade de adicionar 
observações. Ambos ajudam a fornecer 
dados significativos, incluindo notas sobre as 
condições ambientais locais.  

Medições

O HI98494 permite a visualização de 1 a 12 
parâmetros no Ecrã LCD retroiluminado As 
medições de pH, EC e OD são automaticamente 
compensadas para variações de temperatura. 
As medições de oxigénio dissolvido são 
automaticamente compensadas para a pressão 
atmosférica e salinidade. 

Características

Dados BPL
A informação de calibração é capturada junto 
com a data e a hora em que foi realizada. A 
informação inclui os valores de calibração bem 
como outros valores que têm influência na 
medição. Os dados BPL são incluídos no registo 
de dados.



Bluetooth®
Utilizando a conexão Bluetooth os dados 
podem ser transferidos para um dispositivo 
inteligente para visualização ou partilhados 
como um e-mail.



Partilha
Os registos podem ser enviados como ficheiros 
.CSV ou .PDF quando enviados por e-mail.

BPL
Os dados GLP podem ser revistos para todos 
os parâmetros quando é efetuado o download 
dos dados registados para um dispositivo 
inteligente. 

Seleção de unidades
Ao rever os dados no dispositivo inteligente, 
existe uma opção para selecionar as 
unidades de medida a serem exibidas, 
independentemente da parametrização do 
medidor

Dados gráficos
Para análise de tendências, a App Hanna Lab 
permite a visualização de dados em forma de 
gráfico.

Compatibilidade Bluetooth e a App Hanna Lab



Sonda Quick Connect DIN à prova de água
O medidor conecta à sonda multiparâmetros através de um único 
conector à prova de água, tornando rápida e fácil a inserção e 
remoção da sonda. O medidor deteta automaticamente a sonda 
quando conectado. 

Transferência de dados e 
carregamento
A entrada USB Tipo-C permite facilmente 
a transferência de dados para cartão 
de memória, PC, ou outro dispositivo 
compatível e é usada para carregar a bateria 
interna de lítio.

Conexão da Sonda à prova de 
água e USB Tipo-C



Tampas Óticas Inteligentes de Oxigénio Dissolvido
O sensor de oxigénio dissolvido ótico utiliza uma tampa inteligente que tem uma etiqueta RFID 
que armazena os coeficientes de calibração únicos para cada tampa. O RFID guarda informação 
sobre a idade da tampa e alerta o utilizador aquando da sua substituição.

Etiqueta RFID

Especificações da sonda HI7698494

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 m66

Dimensões (sem cabo) 342 mm (13.5”); 46 mm (1.8”) dia

Peso (sem sensores) 570 g

Especificações do cabo Cabo isolado multi condutor com membro 
interno de potência nominal para 68 kg, 
uso intermitente

Materiais em contacto com 
líquidos

Corpo ABS

Fios Nylon

Isolado ABS / 316 SS

Sonda de 
temperatura

316 SS

O-rings EPDM

Sensor multifunções
• Substituição rápida do sensor

• A troca de sensores é rápida e fácil com conectores do tipo parafuso 
substituíveis em campo, com código de cores para fácil identificação. 
Estes medidores reconhecem automaticamente os sensores.

Sonda multiparâmetro e Sensores

Especificações dos sensores HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-3 HI7698494-5

Descrição Sensor de pH Sensor pH/ORP Sensor EC Sensor OD ótico (luminescência 
quenching)

Tipo de medição pH, mV (pH) pH, mV (pH), ORP EC OD (% de saturação e 
concentração)

Gama de medição 0.00 a 13.00 pH / ±600.0 mV 0.00 a 13.00 pH / ±2000.0 mV 0.0 a 200.0 mS/cm;  
0.0 a 400 mS/cm (absoluta)

0.0 a 500.0 %;  
0.00 a 50.00 mg/L

Gama de temperatura -5 a 55°C -5 a 55°C -5 a 55°C -5 a 55°C

Codificado por 
cor

vermelho vermelho azul verde

Materiais Ponteira vidro (pH) vidro (pH); Pt (ORP) elétrodos em aço inoxidável 
AISI 316

polipropileno

Tipo vidro LT (baixa temperatura) LT (baixa temperatura) — —

Junção cerâmica cerâmica — —

Corpo PEI PEI ABS/epoxy ABS

Eletrólito gel gel — —

Referência dupla dupla — —

Solução de manutenção HI70300 (solução de 
armazenamento)

HI70300 (solução de 
armazenamento)

nenhuma nenhuma

Dimensões 10x10 mm 10x10 mm 10x10 mm 10x10 mm

Profundidade 20 m 20 m 20 m 20 m

Fácil remoção 
do sensor com 

chave sextavada
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Especificações HI98494

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 Calibração rápida automática um ponto usando HI9828-25
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 Manual 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 rápida automática um ponto usando HI9828-25 
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 Baseada calibração de condutividade

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 Baseada calibração de condutividade

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

Compensação utilizada para a compensação da salinidade OD

Água do mar σ 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

Gama 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L)

Resolução 0.1%; 0.01 ppm (mg/L)

Precisão ± 1.5% da leitura ± 0.01 mg/L ou 0.00 -20.00 mg/L
± 5% da leitura para 20.00 -50.00 mg/L
± 1.5% da leitura ±0.1% para 0.0-200.0%
± 5% da leitura para 200.0-500.0%

Calibração Calibração rápida automática em ar saturado de água
Calibração automática em um ou dois pontos a 100% e 0%
manual num ponto único utilizando um valor inserido pelo operador em % 
saturação ou mg/L

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 entre ±15°C da temperatura de 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 em intervalo ou
25.000 registos manuais de todos os parâmetros

Intervalo de registo de um segundo até 3 horas

Conectividade Bluetooth através da app Hanna Lab 
USB-C: Host – salva dados para cartão de memória – aparece como .MSD no PC

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

Tipo / Duração da pilha 1.5V AA pilhas (4); bateria de lítio (1) / mínimo 200 horas (AA, sem luz de 
fundo e BLE)
Mínimo 50 horas (bateria de lítio, sem luz de fundo e BLE)

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

Como encomendar todos os modelos são fornecidos com: 
sensor pH/ORP HI7698194-1, sensor EC HI7698194-3, pequena proteção da sonda HI7698295, 
sensor de OD HI7698494-5, solução quick cal HI9828-20, solução zero oxigénio, kit de manutenção da 
sonda HI76984942, cabo USB tipo-C HI920016, frasco calibração HI7698290, pilhas (4), certificado 
qualidade e manual de instruções em mala de transporte robusta com inserção personalizada.
HI98494 é fornecido com sonda multiparâmetros HI7698494/4 com cabo de 4 m (13’) 
HI98494/10 é fornecido com sonda multiparâmetros HI7698494/10 com cabo de 10 m (33’) 
HI98494/20 é fornecido com sonda multiparâmetro HI7698494/20 com cabo de 20 m (66’) 
HI98494/40 é fornecido com sonda multiparâmetro HI7698494/40 com cabo de 40 m (131’)

Acessórios HI710034 Capa protetora laranja em borracha

A designação e logotipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade de Bluetooth SIG, Inc.


