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A 1. MEDIDAS DE SEGURANÇA
•Os químicos contidos nos estojos de reagentes podem ser perigosos se impropriamente manuseados.
•Leia as Fichas de Dados de Segurança antes de realizar os testes.

•Equipamento de segurança: utilize protecção ocular e vestuário de protecção quando necessário, e siga as instruções 
atentamente.

•Derrame de reagentes: se ocorrer um derrame de reagente, limpe imediatamente e enxagúe com bastante água. Se o reagente 
entra em contacto com a pele, enxagúe bem a área afectada com água. Evite respirar os vapores emitidos.

•Eliminação de resíduos: para uma correcta eliminação dos estojos de reagentes e amostras reagidas, contacte uma empresa de 
tratamento de resíduos.

2. PRECISÃO E EXACTIDÃO
Precisão é o quão perto concordam uma com a outra medições 
repetidas. A Precisão é normalmente expressa como desvio 
padrão (SD). 
Exactidão é definida como a maior proximidade de um teste ao 
valor verdadeiro. 
Apesar de uma boa precisão sugerir uma boa exactidão, os 
valores precisos podem não ser exactos. A figura ao lado explica 
estas definições. 
Para cada método, a precisão é expressa na respectiva secção de 
medição.

PR
EC

IS
ÃO

 E
 E

XA
CT

ID
ÃO

3. MÉTODOS
3.1. SELECÇÃO DO MÉTODO
Para executar uma análise, tem de ser carregado um método. Estão disponíveis as seguintes opções no menu de métodos: FACTORY 
METHODS, USER METHODS, FAVORITE METHODS, e CREATE NEW.
Utilize a tecla  ou  para seleccionar métodos de fábrica.

Prima a tecla  para entrar no menu métodos de fábrica. 

Prima a tecla  para regressar ao ecrã principal.

Podem ser guardados até 150 métodos de fábrica no instrumento. O número de métodos serão apresentados no canto inferior 
esquerdo do ecrã. Utilize a tecla  ou  para navegar pelos método. 

Para visualizar os métodos ordenados por ID, prima a tecla VIEW.
Prima a tecla CFM para carregar o método seleccionado.
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M
ÉTODOS

Para ver a informação de encomenda ou assinalar um método como favorito, (se activado) prima a tecla .
Utilize  ou  para visualizar as opções disponíveis.
Para ver a informação de encomenda, prima a tecla CFM quando for apresentado "Ordering Info".

Para adicionar um método à lista de favoritos, prima a tecla CFM quando é apresentado "Set Favorite". Se o método já está 
assinalado como favorito, é apresentado "Clear Favorite" (Apagar favorito).

Prima a tecla  para regressar à lista de métodos.
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4. RECOLHA E MEDIÇÃO DE AMOSTRAS E REAGENTES
4.1. UTILIZAÇÃO CORRECTA DAS PIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUME FIXO
Para adicionar a quantidade exacta de amostra ou reagente líquido à cuvete ou tubo de ensaio, recomenda-se a utilização de uma 
pipeta automática ou volumétrica de classe A. A Hanna dispõe das seguintes pipetas de volume fixo: 

Utilização correcta das pipetas automáticas de volume fixo:
 (a) Encaixe a ponteira da pipeta. Prima o botão até à primeira paragem.
 (b) Mergulhe a ponteira da pipeta no líquido, a aproximadamente 2-3 mm. 
 (c) Solte lentamente o botão até voltar à posição original, aguarde 2 segundos.
 (d) Retire a pipeta do líquido.
 (e) Para dispensar o líquido, coloque a ponteira da pipeta na parede interior do recipiente.
 (f) Prima lentamente o botão até à primeira paragem.
 (g) Aguarde até ser dispensado todo o líquido.
 (h) Prima o botão até à segunda paragem. Isto permitirá que seja dispensado qualquer líquido remanescente.

4.2. UTILIZAÇÃO CORRECTA DA SERINGA
 (a) Empurre o êmbolo da seringa completamente e insira a ponteira na solução.
 (b) Puxe o êmbolo até que a parte inferior do vedante esteja exactamente na marca do 

volume desejado.
 (c) Retire a seringa e limpe o exterior da ponteira, assegure-se que não restam gotas 

suspensas na ponteira da seringa. 
 (d) Depois, mantendo a seringa numa posição vertical por cima da cuvete, empurre o êmbolo 

pela seringa, dispensando o volume desejado na cuvete.

4.3. UTILIZAÇÃO CORRECTA DO FRASCO CONTA-GOTAS
 (a) Para resultados reproduzíveis, bata com o conta-gotas várias vezes na mesa e limpe o exterior do doseador com um pano.
  (b) Enquanto doseia o reagente, mantenha o frasco conta-gotas sempre numa posição vertical.
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Código Volume
HI 731339 100µL
HI 731340 200µL
HI 731341 1000µL
HI 731342 2000µL
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4.4. UTILIZAÇÃO CORRECTA DA SAQUETA DE PÓ
 (a) Use uma tesoura para abrir a saqueta de pó
 (b) Separe as laterais da saqueta formando uma abertura
 (c) Verta o conteúdo da saqueta.

5. PREPARAÇÃO DA CUVETE
Para medições reproduzíveis, é muito importante uma mistura correcta. A técnica de mistura apropriada para cada método é indicada no 
procedimento do método.
 (a) Inverta a cuvete um par de vezes ou durante um tempo especificado: mantenha a cuvete na posição vertical. Vire a cuvete de cima 

para baixo e aguarde que toda a solução desça, depois volte-a para cima, na posição vertical, e aguarde que toda a solução flua para o 
fundo da cuvete. Isto é uma inversão. A velocidade correcta para esta técnica de mistura é 
10-15 inversões completas em 30 segundos.

 Esta técnica de mistura é indicada com “invert to mix” (inverta para misturar) e com o seguinte ícone:

  (b) Agitar a cuvete, mover a cuvete para cima e para baixo. O movimento pode ser cuidadoso ou vigoroso. Este método de mistura é 
indicado com “shake gently” (agite cuidadosamente) ou “shake vigorously” (agite vigorosamente), juntamente com um dos seguintes 
ícones:

De modo a evitar o derrame do reagente e obter medições mais precisas, primeiro feche a cuvete com a tampa plástica HDPE fornecida  e 
depois com a tampa exterior preta.
Sempre que a cuvete é colocada no suporte de medição, deve estar seca exteriormente e livre de impressões digitais, 
gordura ou sujidade. Antes de colocar a cuvete, limpe-a bem com um pano HI 731318 ou um pano sem pêlos. Agitar 
a cuvete pode gerar bolhas na amostra, provocando leituras mais elevadas. Para obter resultados precisos, remove 
tais bolhas agitando circularmente ou batendo cuidadosamente na cuvete. Não deixe que amostra repouse muito 
tempo após a adição de reagente. Para uma maior precisão, respeite os tempos descritos em cada método específico. 
É possível realizar múltiplas leituras seguidas, mas recomenda-se que faça uma nova leitura zero para cada amostra 
e que utilize a mesma cuvete para o zero e para a medição, sempre que possível. Deite a amostra fora imediatamente 
após realizar a leitura, ou o vidro pode ficar permanentemente manchado.

PREPARAÇÃO DA CUVETE

agite cuidadosamente agite vigorosamente
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Todos os tempos de reacção indicados neste manual são a 25 °C (77 °F). Modo geral, o tempo 
de reacção deve ser aumentado para temperaturas abaixo de 20 °C (68 °F), e aumentados para 
temperatura superiores a 25 °C (77 °F).

6. ADAPTADORES DE CUVETE
O espectrofotómetro iris HI 801 foi concebido para trabalhar com cinco cuvetes diferentes:
 •redonda com 22 mm
 •redonda com 16 mm
 •tubo de ensaio com 13 mm
 •quadrada com 10 mm
 •rectangular com 50 mm

O medidor é fornecido com três adaptadores de cuvetes:

Nota:  As cuvetes redonda com 22 mm e rectangular com 50 mm não necessitam de adaptador. As cuvetes podem ser 
inseridas directamente no medidor.

Para preparar o medidor para a utilização de adaptadores:
1. Abra a tampa do medidor.
2. Seleccione o adaptador de acordo com o tipo de cuvete necessário para o método seleccionado.
3. Insira o adaptador mantendo a marca no adaptador alinhada com a marca no medidor.

Adaptador para tubo de 
ensaio com 13 mm

Adaptador para cuvete com 
16 mm 

Adaptador para cuvete quadrada 
com 10 mm
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ADAPTADORES DE CUVETE4. Usando uma ligeira pressão, empurre o adaptador para baixo, até que atinja o fundo do suporte de do medidor.

5. O medidor está pronto a ser utilizado. Use sempre o adaptador de cuvetes para ambas as medições ZERO" e "READ" como especificado nas 
instruções dos parâmetros.

Nota: a tampa do medidor não pode ser fechada quando se utiliza o adaptador de cuvetes de 13 mm. Isto é normal, o próprio adaptador 
da cuvete bloqueará a luz externa.

AVISO: a utilização incorrecta dos adaptadores de cuvete pode causar danos irreversíveis ao medidor. Tenha sempre as seguintes precauções 
ao utilizar os adaptadores de cuvete.

 •Nunca use força excessiva para inserir o adaptador no suporte. A inserção da cuvete deve ser realizada com uma pressão ligeira. Se a cuvete 
não chega ao fundo, se existe resistência, ou se está a receber um erro de "pouca luz" durante a operação "ZERO", verifique novamente que as 
marcas de setas estão alinhadas entre o adaptador e o medidor.
•Nunca insira amostra/cuvetes quentes no adaptador de cuvetes. As amostras devem estar próximas da temperatura ambiente   
antes de serem inseridas no medidor/adaptador.
•Não tente fechar a tampa do suporte de medição quando utiliza o adaptador de cuvetes de 13 mm. 

7. TEMPORIZADORES
Cada método requer um procedimento de medição diferente.
Se um temporizador ou temporizadores são utilizados durante o procedimento de medição, a tecla  será visível no ecrã principal com o 
símbolo "TIMER" por cima. 
Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará a contagem 
decrescente. Para parar e reiniciar o temporizador, prima a tecla STOP.

TEM
PORIZADORES
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Se o método requer mais do que um temporizador. Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador e prima a tecla  
para seleccionar do temporizador 2 ao temporizador 5.

Quando o temporizador expirar, prima a tecla ZERO ou READ para continuar. Se o sinal sonoro do temporizador estiver activado, 
será emitido um longo sinal quando o temporizador atingir "00:00".

Nota: antes de uma medição, deve ser realizada uma medição zero. Siga as instruções no procedimento do método para a 
preparação da cuvete zero.

8. FÓRMULA QUÍMICA / CONVERSÃO DE UNIDADES
Os factores de conversão e as fórmulas químicas estão pré-programados no instrumento e são específicos para cada método 
(métodos de fábrica apenas). 
No ecrã principal, será visível a tecla  com o símbolo CHEM FORM por cima.
Prima a tecla  para ver a fórmula química predefinida.  
Se estiverem disponíveis fórmulas químicas adicionais, utilize a tecla  ou  para seleccionar uma nova fórmula. Os 
resultados serão convertidos automaticamente para a nova fórmula.
Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição com a fórmula química actualizada.
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10 ml

9. PROCEDIMENTOS DOS MÉTODOS
9.1. ALCALINIDADE

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 500 mg/L (como CaCO3)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±5 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Verde de bromocresol
ID de Método  #001

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 775S  Reagente de Alcalinidade  1 ml
HI 93755-53 Reagente de Remoção de Cloro 1 gota

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 775-26 Reagentes para 25 testes 
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Alcalinidade usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

Nota: Qualquer cloro presente na amostra interferirá com a leitura. Para remover a interferência 
de cloro, adicione uma gota de Reagente de Remoção de Cloro HI 93755-53 à amostra não 
reagida.

ALCALINIDADE
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• Adicione 1 ml de Reagente de Alcalinidade HI 775S à amostra, usando uma seringa de 1ml. 

• Volte a colocar a tampa e inverta 5 vezes.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de carbonato de cálcio (CaCO3).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.
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10 ml

9.2. ALCALINIDADE, MARINHA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 300 mg/L (como CaCO3)
Resolução   1 mg/L
Precisão   ±5 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete   22 mm de diâmetro
Método    Verde de bromocresol
ID de Método  #002

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 755S  Reagente de Alcalinidade  1 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 755-26 Reagentes para 25 testes 
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Alcalinidade Marinha usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 ml de Reagente de Alcalinidade HI 775S à amostra, usando uma seringa de 1mL.

ALCALINIDADE, M
ARINHA
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• Volte a colocar a tampa e inverta cuidadosamente 5 vezes.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de carbonato de cálcio (CaCO3).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para grau de dureza de carbonato (dKH).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.
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9.3. ALUMÍNIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama  0,00 a 1.00 mg/L (como Al3+)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão  ±0,04 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 530 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método aluminon.
ID de Método #003

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição  Quantidade
HI 93712A-0 Reagente de Alumínio A 1 saqueta
HI 93712B-0 Reagente de Alumínio B 1 saqueta
HI 93712C-0 Reagente de Alumínio C 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93712-01 Reagentes para 100 testes
HI 93712-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Alumínio usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 

página 6).

• Encha um copo graduado com 50 ml de amostra.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Alumínio A HI 93712A-0 e misture até completamente dissolvido.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Alumínio B HI 93712B-0 e misture até completamente dissolvido.

• Encha duas cuvetes com 10 ml de amostra (até à marca).

• Adicione uma embalagem de Reagente de Alumínio C HI 93712C-0 a uma cuvete (#1). 
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente até estar completamente dissolvido. Isto é o 
branco.

10 ml 10 ml
# 1 # 2

# 1
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• Coloque a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 minutos.

• Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a 
medição.

• Retire o branco e insira a segunda cuvete (#2) no instrumento e feche a tampa.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de alumínio (Al3+).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de óxido de alumínio (Al2O3).

# 2
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• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS 
As interferências podem ser causadas por:
Ferro acima de 20 mg/L
Alcalinidade acima de 1000 mg/L
Fosfato acima de 50 mg/L
O fluoreto deve estar ausente.
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9.4. AMÓNIA GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 3.00 mg/L (como NH3-N)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,04 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 425 nm 
Tipo de cuvete  16 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "ASTM Manual of Water and Environmental Technology", Método Nessler D1426.
ID de Método  #004

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93700A-0 Reagente de Amónia Gama Baixa A  4 gotas
HI 93700B-0 Reagente de Amónia Gama Baixa B  4 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93700-01 Reagentes para 100 testes
HI 93700-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Amónia GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 

página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

•Insira o adaptador da cuvete de 16 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de cuvete" 
(consulte a página 10).

•Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 4 gotas de HI 93700A-0 Reagente de Amónia Gama Baixa A. Volte a colocar 
a tampa e misture a solução.

10 ml
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• Adicione 4 gotas de Reagente de Amónia Gama Baixa B HI 93700B-0. Volte a colocar a 
tampa e misture a solução.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de azoto de amónia (NH3-N).

•Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de amónia (NH3) ou amónio 
(NH4

+).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Acetona, álcoois, aldeídos, glicina, dureza acima de 1 g/L, ferro, cloraminas orgânicas, sulfureto, várias aminas alifáticas e 
aromáticas.

AM
ÓNIA GAM

A BAIXA
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9.5. AMÓNIA GAMA BAIXA (CUVETE DE 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 3.00 mg/L (como NH3-N)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,10 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 425 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do "ASTM Manual of Water and Environmental Technology", Método Nessler D1426.
ID de Método  #005

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93764A-0 Cuvete de Reagente de Amónia Gama Baixa 1 cuvete
HI 93764-0 Reagente Nessler    4 gotas
*Identificação da cuvete de reagente: A LR, rótulo branco

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93764A-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Amónia GB (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"   

(consulte a página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de cuvete" 
(consulte a página 10).

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Amónia Gama Baixa HI 93764A-0.

• Adicione 5.0 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Coloque a cuvete no suporte.

• Pressione a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete.

• Retire a tampa e adicione 4 gotas de Reagente Nessler HI 93764-0.

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Coloque a cuvete no suporte.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de azoto de amónia (NH3-N).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de amónia (NH3) ou amónio (NH4
+).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Compostos orgânicos como: cloraminas, várias aminas alifáticas e aromáticas, glicina ou ureia acima de 10 ppm (para eliminar 
estas interferências é necessária a destilação).
Compostos orgânicos como: aldeídos, álcoois (ex.: etanol) ou acetona acima de 0,1%. (para eliminar estas interferências é 
necessária a destilação). Sulfureto: pode causar turvação. 
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10 ml

9.6. AMÓNIA GAMA MÉDIA 

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 10,00 mg/L (como NH3-N)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,05 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 425 nm 
Tipo de cuvete  16 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do "ASTM Manual of Water and Environmental Technology", Método Nessler D1426.
ID de Método  #006

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93715A-0 Reagente de Amónia Gama Média A  4 gotas
HI 93715B-0 Reagente de Amónia Gama Média B  4 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93715-01 Reagentes para 100 testes
HI 93715-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Amónia GM usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"  

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Insira o adaptador da cuvete de 16 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de cuvete" 
(consulte a página 10).

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 4 gotas de HI 93715A-0 Reagente de Amónia Gama Média A. Volte a colocar 
a tampa e misture a solução.
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• Adicione 4 gotas de HI 93715B-0 Reagente de Amónia Gama Média B. Volte a 
colocar a tampa e misture a solução.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de azoto de amónia (NH3-N).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de amónia (NH3) ou amónio (NH4
+).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Acetona, álcoois, aldeídos, glicina, dureza acima de 1 g/L, ferro, cloraminas orgânicas, sulfureto, várias aminas alifáticas e 
aromáticas.
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9.7. AMÓNIA GAMA ALTA 

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 100,0 mg/L (como NH4

+)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,5 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 425 nm 
Tipo de cuvete  16 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do "ASTM Manual of Water and Environmental Technology", Método Nessler D1426.
ID de Método  #007

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93733A-0 Reagente de Amónia Gama Alta A  4 gotas
HI 93733B-0 Reagente de Amónia Gama Alta B  9 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93733-01 Reagentes para 100 testes
HI 93733-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Amónia GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte 

a página 6).

Adicione 1 ml de amostra não reagida à cuvete, usando uma seringa de 1mL.

• Insira o adaptador da cuvete de 16 mm usando o procedimento descrito na secção 
"Adaptadores de cuvete" (consulte a página 10).

• Use a pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml com Reagente de Amónia 
Gama Alta B HI 93733B-0. Volte a colocar a tampa e misture a solução.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

1 ml
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• Adicione 4 gotas de HI 93733A-0 Reagente de Amónia Gama Alta A. Volte a colocar a 
tampa e misture a solução.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de amónio (NH4
+).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de azoto de amónia (NH3-N) ou 
amónia (NH3).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Acetona, álcoois, aldeídos, glicina, dureza acima de 1 g/L, ferro, cloraminas orgânicas, sulfureto, várias aminas alifáticas e 
aromáticas.
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9.8. AMÓNIA GAMA ALTA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 100,0 mg/L (como NH3-N)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±1.0 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 430 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do "ASTM Manual of Water and Environmental Technology", Método Nessler D1426.
ID de Método  #008

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93764B-0 Cuvete de Reagente de Amónia Gama Alta 1 cuvete
HI 93764-0 Reagente Nessler    4 gotas
*Identificação da cuvete de reagente: A HR, rótulo verde

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93764B-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Amónia GA (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de cuvete" 
(consulte a página 10).

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Amónia Gama Alta HI 93764B-0.

• Adicione 1.0 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Coloque a cuvete no suporte.

• Pressione a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.
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• Adicione 4 gotas de Reagente Nessler HI 93764-0.

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Coloque a cuvete no suporte.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de azoto de amónia (NH3-N).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de amónia (NH3) ou amónio 
(NH4

+).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Compostos orgânicos como: cloraminas, várias aminas alifáticas e aromáticas, glicina ou ureia acima de 100 ppm; para eliminar 
estas interferências é necessária a destilação.
Compostos orgânicos como: aldeídos, álcoois (ex.: etanol) ou acetona acima de 1%; para eliminar estas interferências é necessária a 
destilação. 
Sulfureto: pode causar turvação.
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9.9. BROMO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 10,00 mg/L (como Br2)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,08 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição, método DPD
ID de Método  #009

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93716-0 Reagente de Bromo   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93716-01 Reagentes para 100 testes
HI 93716-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Bromo usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 

página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Bromo HI 93716-0. Volte a colocar a tampa 
e agite cuidadosamente durante cerca de 20 segundos, para dissolver grande parte do 
reagente.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de bromo (Br2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: 
Cloro, Iodo, Ozono, formas oxidadas de Crómio e Manganês.
Em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a amostra durante aproximadamente 1 minutos após adicionar o 
reagente.
Em caso de água com alcalinidade superior a 300 mg/L CaCO3 ou acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra poderá 
desenvolver-se apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente. Para resolver isto, neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.
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9.10. CÁLCIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 400 mg/L (como Ca2+)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±10 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método Oxalato.
ID de Método  #010

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
-  Reagente Padrão   4 gotas
HI 93752A-Ca Reagente de Cálcio A  7 ml
HI 93752B-Ca Reagente de Cálcio V  1 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 937521-01 Reagentes para 50 testes
HI 937521-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cálcio usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 

página 6).

Adicione 3 ml de amostra não reagida à cuvete, usando uma seringa de 5mL.

• Use a pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml com Reagente de Cálcio A 
HI 93752A-Ca.

• Adicione 4 gotas de Reagente Padrão. 

3 ml de 
amostra

CÁ
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IO
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CÁLCIO• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 ml de Reagente de Cálcio HI 93752B à amostra, usando uma seringa de 1mL. 
Inverta a cuvete 10 vezes para misturar (cerca de 15 segundos).

• Volte a colocar a cuvete no suporte.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos.
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•Inverta a cuvete 10 vezes para misturar (cerca de 15 segundos).

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de cálcio (Ca2+).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Acidez (como CaCO3) acima de 1000 mg/L
Alcalinidade (como CaCO3) acima de 1000 mg/L
Magnésio (Mg2+) acima de 400 mg/L

CÁ
LC

IO
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9.11. CÁLCIO, MARINHO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   200 a 600 mg/L (como Ca2+)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm 
Tipo de cuvete  16 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método Zincon.
ID de Método  #011

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição  Quantidade
HI 7581  Reagente de Cálcio A 1 ml
HI 7582  Reagente de Cálcio B  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 758-26 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Seleccione o método Cálcio Marinho usando o procedimento descrito na secção 
"Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Adicione 1 ml de Reagente de Cálcio A HI 7581 à amostra, usando uma 
seringa de 1mL.

• Insira o adaptador da cuvete de 16 mm usando o procedimento descrito na 
secção "Adaptadores de cuvete" (consulte a página 10).

• Use a pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml com água 
desionizada e volte a colocar a tampa. Inverta 5 vezes para misturar.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

CÁLCIO, M
ARINHO

10 ml
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• Use a micropipeta HI 731339 para adicionar 0,1 ml de amostra à cuvete.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Cálcio B HI 7582. Volte a colocar a tampa 
e agite vigorosamente durante 15 segundos ou até que o pó esteja completamente 
dissolvido. Permita que as bolhas de ar se dissipem antes de realizar uma leitura, 
aguardando 15 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla Read para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de cálcio (Ca2+).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.
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CLORETO

10 ml

9.12. CLORETO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 20,0 mg/L (como Cl-)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,5 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 455 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do método Tiocianato de mercúrio (II).
ID de Método  #012

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição   Quantidade
HI 93753A-0 Reagente de Cloreto A  1 ml
HI 93753B-0 Reagente de Cloreto B  1 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93753-01 Reagentes para 100 testes
HI 93753-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha uma cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha outra cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

Notas: •Para amostras com baixa concentração de iões, enxagúe uma cuvete algumas vezes com a 
amostra, antes de a encher com 10 ml de amostra.

 •Para resultados com a máxima precisão, utilize duas pipetas graduadas para adicionar exactamente 10 ml de água 
desionizada e 10 ml de amostras às cuvetes.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Cloro A HI 93753A-0 à amostra, usando uma seringa 
de 1mL.

• Volte a colocar as tampas e misture cada cuvete invertendo-as durante, aproximadamente, 30 
segundos.

#1

10 ml
#2

#1 #2
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• Adicione 0,5 ml de Reagente de Cloro B HI 93753B-0 à amostra, usando uma seringa 
de 1mL.

• Volte a colocar as tampas e misture cada cuvete invertendo-as durante, aproximadamente, 30 
segundos.

• Coloque a primeira cuvete com a água desionizada (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

• Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Volte a colocar a segunda cuvete (#2), com amostra reagida, no suporte e feche a tampa.

#1 #2

#1

#2
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CLORETO
• Prima a tecla READ para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de cloro (Cl-).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Para amostras alcalinas, neutralize antes de adicionar os reagentes. Após a adição de reagentes, o pH da amostra deve ser de cerca 
de 2.
Amostras intensamente coloridas podem causar interferência, por isso devem ser adequadamente tratadas antes de realizar o teste. A 
matéria suspensa em grandes quantidades deve ser removida através de filtragem prévia.
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9.13. DIÓXIDO DE CLORO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 2,00 mg/L (como ClO2)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,10 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do método Vermelho de Clorofenol.
ID de Método  #013

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI I93738A-0 Reagente de Dióxido de Cloro A  0,5 ml
HI 93738B-0 Reagente de Dióxido de Cloro B  1 saqueta
HI 93738C-0 Reagente de Dióxido de Cloro C  0,5 ml
HI 93738D-0 Reagente de Dióxido de Cloro D  0,5 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93738-01 Reagentes para 100 testes
HI 93738-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Dióxido de Cloro usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha dois tubos de ensaio de mistura (#1 & #2) até à marca de 25 ml com a 
amostra.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dióxido de Cloro A HI 93738A-
0 a cada cilindro (#1 & #2), usando uma seringa de 1mL, 
tape-os e inverta várias vezes para misturar.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Dióxido de Cloro B HI 93738B-0 a 
um dos dois tubos de mistura (#1), tape e inverta várias vezes até estar 
completamente dissolvido. Isto é o branco.

# 1
# 2

25 ml25 ml

# 1 # 2 #1 & #2

# 1
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DIÓXIDO DE CLORO
• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dióxido de Cloro C HI 93738C-0 a cada tubo de mistura (#1 & #2), usando uma seringa de 1 

ml, tape e inverta várias vezes para misturar.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dióxido de Cloro D HI 93738D-0 a cada tubo de mistura (#1 & #2), usando uma seringa de 1 
ml, tape e inverta várias vezes para misturar. O tubo #2 é a amostra reagida.

• Encha a cuvete (#1) com 10 ml do branco (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque o branco (#1) no suporte e feche a tampa. 

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml da amostra reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

# 1 # 2

#1 & #2

# 1 # 2

# 1
10 ml

#1 & #2

# 1

# 2

10 ml
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• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de dióxido de cloro (ClO2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Recomenda-se a análise das amostras de dióxido de cloro imediatamente após a colheita. As amostras de dióxido de cloro devem 
ser guardadas numa garrafa de vidro escuro, com o mínimo de espaço vazio. Devem ser evitados o aquecimento excessivo (acima de 
25ºC), a agitação e a exposição à luz.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por oxidantes fortes
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9.14. CLORO LIVRE GAMA ULTRA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,000 a 0,500 mg/L (como Cl2)
Resolução  0,001 mg/L
Precisão   ±0,020 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do Método EPA, método 330,5
ID de Método  #014

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição     Quantidade
HI 95762-0 Reagente de Cloro Livre Gama Ultra Baixa  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 95762-01 Reagentes para 100 testes
HI 95762-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro Livre GUB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição. 

• Retire a cuvete.

• Adicione o conteúdo de uma embalagem de Reagente de Cloro Livre HI 95762-0.   
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente, durante 20 segundos.

10 ml

CLORO LIVRE GAM
A ULTRA BAIXA
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minuto.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados N mg/L de cloro (Cl2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Alcalinidade: acima de 1,000 mg/L CaCO3 se estiver presente como bicarbonato (HCO3, pH da amostra < 8.3); acima de 
25 mg/L CaCO3 se estiver presente como carbonato (CO3

2-, pH da amostra > 9.0). Em ambos os casos, não desenvolverá 
fiavelmente a quantidade total de cor ou pode desvanecer rapidamente (erro negativo). Para resolver isto, neutralize a amostra com 
HCI diluído.
Acidez: acima de 150 mg/L CaCO3. Pode não desenvolver a quantidade total de cor ou pode desvanecer rapidamente (erro negativo). 
Para resolver isto, neutralize a amostra com NaOH diluído.
Dureza: em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a amostra durante aproximadamente 2 minutos após 
adicionar o reagente em pó.
Bromo (Br2), Dióxido de Cloreto (ClO2), Iodo I2), Manganês e Crómio Oxidado, Ozono (O3): erro positivo.
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9.15. CLORO, LIVRE GB (REAGENTE EM PÓ)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método EPA, método 330,5
ID de Método  #015

REAGENTES NECESSÁRIOS
PÓ:
Código  Descrição   Quantidade
HI 93701-0 Reagente de Cloro Livre   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93701-01 Reagentes para 100 testes (em pó)
HI 93701-03 Reagentes para 300 testes (em pó)
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro Livre GB (PÓ) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione o conteúdo de uma embalagem de Reagente de Cloro Livre HI 93701-0. 
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente, durante 20 segundos. 

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minuto.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

Nota: Caso pretenda obter ambos os valores de cloro livre e total, esses têm que ser medidos separadamente, com amostras 
frescas, seguindo o procedimento correspondente.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: 
Bromo, Iodo, Ozono, formas oxidadas de Crómio e Manganês. Em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a 
amostra durante aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente em pó.
Se a água usada para este procedimento possui um valor de alcalinidade superior a 250 mg/L CaCO3 ou acidez superior a 150 
mg/L CaCO3, a cor da amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente. Para resolver isto, 
neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.
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9.16. CLORO, LIVRE GB (REAGENTE LÍQUIDO)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do Método EPA, método 330,5
ID de Método  #016

REAGENTES NECESSÁRIOS
LÍQUIDO:
Código  Descrição   Quantidade
HI 93701A-F Reagente de Cloro Livre A  3 gotas
HI 93701B-F Reagente de Cloro Livre B  3 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93701-F Reagentes para 300 testes (líquido)
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro Livre GB (PÓ) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

10 ml

CLORO, LIVRE GB (LÍQUIDO)
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• Numa cuvete vazia, adicione 3 gotas de Reagente de Cloro Livre A HI 93701A-F   
e 3 gotas de Reagente de Cloro Livre B HI 93701B-F.

• Agite circularmente para misturar.

• Adicione 10 ml de amostra não reagida. Volte a colocar a tampa e    
agite cuidadosamente.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minuto.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).
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CLORO, LIVRE GB (LÍQUIDO)
• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: 
Bromo, Iodo, Ozono, formas oxidadas de Crómio e Manganês. 
Em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a amostra durante aproximadamente 2 minutos após adicionar o 
reagente em pó.
Se a água usada para este procedimento possui um valor de alcalinidade superior a 250 mg/L CaCO3 ou acidez superior a 150mg/L.
CaCO3, ta cor da amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente.
Para resolver isto, neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.
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9.17. CLORO, LIVRE GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 10,00 mg/L (como Cl2)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do Método EPA, método 330,5
ID de Método  #017

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93701-0 Reagente de Cloro Livre   1 saqueta
HI 93734B-0 Reagente de Cloro Livre e Total  5 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93734-01 Reagentes para 100 testes
HI 93734-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro Livre GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Adicione à cuvete 5 ml de reagente HI 93734B-0.

• Encha a cuvete até à marca de 10 ml com 5 ml de amostra não reagida e volte a 
colocar a tampa. Agite cuidadosamente durante alguns segundos.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

10 ml
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• Adicione o conteúdo de uma embalagem de Reagente de Cloro Livre HI 93701-0. 
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente, durante 20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minuto.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.
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As interferências podem ser causadas por:
Alcalinidade: acima de 1,000 mg/L CaCO3 se estiver presente como bicarbonato (HCO3, pH da amostra < 8.3); acima de 25 mg/L 
CaCO3 se estiver presente como carbonato (CO3

2-, pH da amostra > 9.0). Em ambos os casos, não desenvolverá fiavelmente a 
quantidade total de cor ou pode desvanecer rapidamente (erro negativo). Para resolver isto, neutralize a amostra com HCI diluído.
Acidez: acima de 150 mg/L CaCO3. Pode não desenvolver a quantidade total de cor ou pode desvanecer rapidamente (erro negativo). 
Para resolver isto, neutralize a amostra com NaOH diluído.
Dureza: em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a amostra durante aproximadamente 2 minutos após 
adicionar o reagente em pó.
Bromo (Br2), Dióxido de Cloreto (ClO2), Iodo I2), Manganês e Crómio Oxidado, Ozono (O3): erro positivo.
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9.18. CLORO TOTAL GAMA ULTRA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,000 a 0,500 mg/L (como Cl2)
Resolução  0,001 mg/L
Precisão   ±0,020 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do Método EPA, método 330,5
ID de Método  #018

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição     Quantidade
HI 95761-0 Reagente de Cloro Total Gama Ultra Baixa   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 95761-01 Reagentes para 100 testes
HI 95761-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro Total GUB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Cloro Total HI 95761-0. Volte a colocar a tampa e 
agite cuidadosamente, durante 20 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Alcalinidade: acima de 1,000 mg/L CaCO3 se estiver presente como bicarbonato (HCO3, pH da amostra < 8.3); acima de 25 mg/L 
CaCO3 se estiver presente como carbonato (CO3

2-, pH da amostra > 9.0). Em ambos os casos, não desenvolverá fiavelmente a 
quantidade total de cor ou pode desvanecer rapidamente (erro negativo). Para resolver isto, neutralize a amostra com HCI diluído.
Acidez: acima de 150 mg/L CaCO3. Pode não desenvolver a quantidade total de cor ou pode desvanecer rapidamente (erro negativo). 
Para resolver isto, neutralize a amostra com NaOH diluído.
Dureza: em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a amostra durante aproximadamente 2 minutos após 
adicionar o reagente em pó.
Bromo (B2), Ozono (O3) e Dióxido de Cloro (ClO2): erro positivo.
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9.19. CLORO, TOTAL GB (REAGENTE EM PÓ)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do Método EPA, método 330,5
ID de Método  #019

REAGENTES NECESSÁRIOS
PÓ:
Código  Descrição   Quantidade
HI 93711-0 Reagente de Cloro Total  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93711-01 Reagentes para 100 testes (em pó)
HI 93711-03 Reagentes para 300 testes (em pó)
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro Total GB (PÓ) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Cloro Total HI 93711-0 Volte a colocar a tampa e agite 
cuidadosamente, durante cerca de 20 segundos. 

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

Nota: Caso pretenda obter ambos os valores de cloro livre e total, esses têm que ser medidos separadamente, com amostras 
não reagidas, seguindo o procedimento correspondente.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: 
Bromo, Iodo, Ozono, formas oxidadas de Crómio e Manganês. Em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a 
amostra durante aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente em pó.
Se a água usada para este procedimento possui um valor de alcalinidade superior a 250 mg/L CaCO3 ou acidez superior a  
150 mg/L CaCO3, a cor da amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente. Para resolver isto, 
neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.
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9.20. CLORO, TOTAL GB (REAGENTE LÍQUIDO)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método EPA, método 330,5
ID de Método  #020

REAGENTES NECESSÁRIOS
LÍQUIDO:
Código  Descrição   Quantidade
HI 93701A-T Reagente de Cloro Total A  3 gotas
HI 93701B-T Reagente de Cloro Total B  3 gotas
HI 93701C-T Reagente de Cloro Total C  1 gota

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93701-T Reagentes para 300 testes (líquido)
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro Total GB (LÍQUIDO) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 

6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

10 ml
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• Numa cuvete vazia adicione 3 gotas de Reagente de Cloro Total A HI 93701A-T, 3 
gotas de Reagente de Cloro Total B HI 93701B-T, e 1 gota de Reagente de Cloro 
Total C HI 93701C-T. Agite circular e cuidadosamente, para misturar.

• Adicione 10 ml de amostra não reagida. Volte a colocar a tampa e agite 
cuidadosamente.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

CL
OR

O,
 TO

TA
L G

AM
A 

BA
IX

A 
(L

ÍQ
UI

DO
)

10 ml
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Nota: Caso pretenda obter ambos os valores de cloro livre e total, esses têm que ser medidos separadamente, com amostras 
não reagidas, seguindo o procedimento correspondente.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Bromo, Iodo, Ozono, formas oxidadas de Crómio e Manganês. Em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a 
amostra durante aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente em pó.
Se a água usada para este procedimento possui um valor de alcalinidade superior a 250 mg/L CaCO3 ou acidez superior a 150 
mg/L CaCO3, a cor da amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente. Para resolver isto, 
neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.
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9.21. CLORO, TOTAL GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 10,00 mg/L (como Cl2)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do Método EPA, método 330,5
ID de Método  #021

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93701-0 Reagente de Cloro Livre    1 saqueta
HI 93734B-0 Reagente de Cloro Livre e Total  5 ml
HI 93734C-0 Reagente de Cloro Total    3 gotas
CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93734-01 Reagentes para 100 testes
HI 93734-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro Total GUA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Adicione à cuvete 5 ml de reagente HI 93734B-0.

• Encha a cuvete até à marca de 10 ml com 5 ml de amostra não reagida e volte a 
colocar a tampa. Agite cuidadosamente durante alguns segundos.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

10 ml
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• Retire a cuvete.

• Adicione 3 gotas de reagente HI 93734C-0 cada cuvete.

• Adicione o conteúdo de uma embalagem de Reagente de Cloro Livre HI 93701-0.  
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente, durante 20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.
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As interferências podem ser causadas por:
Alcalinidade: acima de 1,000 mg/L CaCO3 se estiver presente como bicarbonato (HCO3, pH da amostra < 8.3); acima de 25 mg/L 
CaCO3 se estiver presente como carbonato (CO3

2-, pH da amostra > 9.0). Em ambos os casos, não desenvolverá fiavelmente a 
quantidade total de cor ou pode desvanecer rapidamente (erro negativo). Para resolver isto, neutralize a amostra com HCI diluído.
Acidez: acima de 150 mg/L CaCO3. Pode não desenvolver a quantidade total de cor ou pode desvanecer rapidamente (erro negativo). 
Para resolver isto, neutralize a amostra com NaOH diluído.
Dureza: em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a amostra durante aproximadamente 2 minutos após 
adicionar o reagente em pó. Bromo (B2), Ozono (O3) e Dióxido de Cloro (ClO2): erro positivo.
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9.22. CLORO TOTAL GAMA ULTRA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 500 mg/L (como Cl2)
Resolução  1 mg/L 
Precisão   ±3 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20ª Edição,   
   método 4500-Cl.
ID de Método  #022

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição     Quantidade
HI 95771A-0 Reagente de Cloro Total Gama Ultra Alta A  1 saqueta
HI 95771B-0 Reagente de Cloro Total Gama Ultra Alta   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 95771-01 Reagentes para 100 testes
HI 95771-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cloro Total GUA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de HI 95771A-0 Reagente Cloro Total Gama Ultra Alta A e 
uma saqueta de HI 95771B-0Reagente Cloro Total Gama Ultra Alta B. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente durante 20 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

Nota: Após 1 minuto, inverta a cuvete 5 vezes.

•Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Bromo (Br2), Manganês Oxidado, Crómio, Dióxido de Cloro (ClO2), Ozono (O3) e Iodo (I2).
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9.23. CRÓMIO (VI) GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 300 µg/L (como Cr (VI))
Resolução  1 µg/L
Precisão   ±10 µg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 535 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "ASTM Manual of Water and Environmental Technology",     
   Método Difenilcarbohidrazida D1687.
ID de Método  #023

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93749-0 Reagente de Crómio (VI) Gama Baixa   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93749-01 Reagentes para 100 testes
HI 93749-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Crómio (VI) GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Crómio (VI) Gama Baixa HI 93749-0. 
Volte a colocar a tampa e agite vigorosamente durante cerca de 10 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 6 minutos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em µg/L crómio (Cr6+).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para µg/L de cromato (CrO4
2-) ou dicromato 

(Cr2O7
2-).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: 
Vanádio acima de 1 ppm. No entanto, aguardar 10 minutos antes da leitura elimina a interferência. 
Ferro acima de 1 ppm. Os iões de mercúrio provocam uma ligeira inibição da reacção. 
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9.24. CRÓMIO (VI) GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 1000 µg/L (como Cr (VI))
Resolução  1 µg/L
Precisão   ±5 µg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 535 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do "ASTM Manual of Water and Environmental Technology",     
   Método Difenilcarbohidrazida D1687-92.
ID de Método  #024

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição    Quantidade
HI 93723-0 Reagente de Crómio (VI) Gama Alta  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93723-01 Reagentes para 100 testes
HI 93723-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Crómio (VI) GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Crómio (VI) Gama Alta HI 93723-0. Volte a 
colocar a tampa e agite vigorosamente durante cerca de 10 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 6 minutos.

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em µg/L crómio (Cr6+).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para µg/L de cromato (CrO4
2-) ou dicromato 

(Cr2O7
2-).

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: 
Vanádio acima de 1 ppm. No entanto, aguardar 10 minutos antes da leitura elimina a interferência. Ferro acima de 1 ppm.
Os iões de mercúrio provocam uma ligeira inibição da reacção. 
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9.25. CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 mm EPA)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 150 mg/L (como O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±5 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método USEPA 410,4 aprovado para a determinação de CQO em águas de superfície e  
   águas residuais.
ID de Método  #025

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição    Quantidade
HI 93754A-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Baixa  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada    2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO A, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93754A-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO 
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 

resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete de branco 
mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma medição mais precisa, 
realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam de ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reactor da HANNA® HI 839800 a 150 °C (302 °F).Recomenda-se a utilização do escudo 
de protecção opcional HI 740217.

 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Baixa HI 93754A-0.

• Adicione 2.0 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2.0 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes 
num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

 AVISO: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.
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• Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reactor. Aguarde cerca de 20 minutos para que as cuvetes 
arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois coloque-as na prateleira de 
arrefecimento de cuvetes.

 AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. Não as agite nem inverta, as 
amostras podem-se tornar turvas,

• Seleccione o método CQO GB EPA (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de 
Método" (consulte a página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de 
cuvete" (consulte a página 10).

• Coloque a cuvete do branco (#1) no suporte.

• Pressione a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de oxigénio (O2).

# 1

# 2
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• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

• Prima a tecla  para ver a fórmula química..

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L.
As amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas.

CARÊNCIA QUÍM
ICA DE OXIGÉNIO GAM

A BAIXA (CUVETE DE 13 M
M

 EPA) 
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9.26. CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA BAIXA ISENTO DE MERCÚRIO (CUVETE DE 13 MM) 

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 150 mg/L (como O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±5 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Dicromato Isento de Mercúrio 
ID de Método  #026

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93754D-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Baixa  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada    2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO D, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93754D-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO 
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete de branco 
mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma medição mais precisa, 
realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam de ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reactor da HANNA®HI 839800 a 150 °C (302 °F).Recomenda-se a utilização do escudo de protecção opcional 
HI 740217.

 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e 
gerar uma atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Baixa HI 93754D-0.

• Adicione 2.0 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2.0 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes 
num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

 AVISO: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.
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• Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reactor. Aguarde cerca de 20 minutos para que as cuvetes 
arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois coloque-as na prateleira de 
arrefecimento de cuvetes.

 AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente.  
Não as agite nem inverta, as amostras podem-se tornar turvas,

• Seleccione o método CQO GB Isento de Hg (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 
página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de 
cuvete" (consulte a página 10).

• Coloque a cuvete do branco (#1) no suporte.

• Pressione a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de oxigénio (O2).

# 1

# 2
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• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L.
As amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas.
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9.27. CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 150 mg/L (como O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±5 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro 
Método   Dicromato ISO
ID de Método  #027

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93754F-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Baixa  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada    2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO F, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93754F-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO 
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete de branco 
mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma medição mais precisa, 
realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam de ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reactor da HANNA® HI 839800 a 150 °C (302 °F).Recomenda-se a utilização do escudo de protecção opcional 
HI 740217.

 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar 
uma atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Baixa HI 93754F-0.

• Adicione 2.0 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2.0 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes 
num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

 AVISO: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.
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• Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reactor. Aguarde cerca de 20 minutos para que as 
cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois coloque-as na prateleira de 
arrefecimento de cuvetes.

 AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. Não as agite nem inverta, as 
amostras podem-se tornar turvas.

• Seleccione o método CQO GB ISO (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de 
Método" (consulte a página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de 
cuvete" (consulte a página 10).

• Coloque a cuvete do branco (#1) no suporte.

• Pressione a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de oxigénio (O2).

# 1

# 2
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• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L.
As amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas.

CARÊNCIA QUÍM
ICA DE OXIGÉNIO GAM

A BAIXA (CUVETE DE 13 M
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9.28. CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA MÉDIA EPA (CUVETE DE 13 MM)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 1500 mg/L (como O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±15 mg/L ou ±3% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete  13mm de diâmetro 
Método   Adaptação do método USEPA 410,4 aprovado para a determinação de CQO em águas de superfície e  
   águas residuais.
ID de Método  #028

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93754B-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Média  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada    2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO B, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93754B-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 

resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete de branco 
mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma medição mais precisa, 
realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam de ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reactor HANNA® HI 839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização 
da protecção de segurança HI 740217.

 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma 
atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Média HI 93754B-0.

• Adicione 2.0 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2.0 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes 
num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

 AVISO: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.
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• Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reactor. Aguarde cerca de 20 minutos para que as 
cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois coloque-as na prateleira de 
arrefecimento de cuvetes.

 AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. Não as agite nem inverta, as 
amostras podem-se tornar turvas.

• Seleccione o método CQO GM EPA (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de 
Método" (consulte a página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de 
cuvete" (consulte a página 10).

• Coloque a cuvete do branco no suporte.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a 
medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de oxigénio (O2).

# 1

# 2
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• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L.
As amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas.
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9.29. CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA MÉDIA ISENTO DE MERCÚRIO (CUVETE DE 13 MM)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 1500 mg/L (como O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±15 mg/L ou ±3% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro 
Método   Dicromato Isento de Mercúrio
ID de Método  #029

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93754E-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Média  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada    2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO E, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93754E-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete de branco 
mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma medição mais precisa, 
realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam de ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reactor HANNA® HI 839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização 
da protecção de segurança HI 740217.

 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma 
atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Média HI 93754E-0.

• Adicione 2.0 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2.0 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes 
num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

 AVISO: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.
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) • Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reactor. Aguarde cerca de 20 minutos para que as 
cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois coloque-as na prateleira de 
arrefecimento de cuvetes.

 AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. Não as agite nem inverta, as 
amostras podem-se tornar turvas,

• Seleccione o método CQO GM Isento de Hg (13 mm) usando o procedimento descrito na secção 
"Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de 
cuvete" (consulte a página 10).

• Coloque a cuvete do branco no suporte.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de oxigénio (O2).

# 1

# 2
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• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L.
As amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas.
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9.30. CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA MÉDIA ISO (CUVETE DE 13 MM)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 1500 mg/L (como O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±15 mg/L ou ±3% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro 
Método   Dicromato ISO
ID de Método  #030

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93754G-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Média  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada   2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO G, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93754G-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete de branco 
mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma medição mais precisa, 
realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam de ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reactor HANNA® HI 839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização 
da protecção de segurança HI 740217.

 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma 
atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Média HI 93754G-0.

• Adicione 2.0 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2.0 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes 
num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

 AVISO: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.
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• Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reactor. Aguarde cerca de 20 minutos para que as 
cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois coloque-as na prateleira de 
arrefecimento de cuvetes.

 AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. Não as agite nem inverta, as 
amostras podem-se tornar turvas.

• Seleccione o método CQO GM ISO (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 
6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de 
cuvete" (consulte a página 10).

• Coloque a cuvete do branco no suporte.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de oxigénio (O2).

# 1

# 2
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• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L.
As amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas.
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9.31. CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA ALTA EPA (CUVETE DE 13 MM)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 15000 mg/L (como O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±150 mg/L ou ±2% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método USEPA 410,4 aprovado para a determinação de CQO em águas de superfície e  
   águas residuais.
ID de Método  #031

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93754C-0 Cuvete de Reagente CQO Gama Alta  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada    0,2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO C, rótulo verde

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93754C-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 

resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete de branco 
mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma medição mais precisa, 
realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam de ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reactor HANNA® HI 839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da 
protecção de segurança HI 740217.

 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma 
atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Alta HI 93754C-0.

• Adicione 0,2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 0,2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes 
num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

 AVISO: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.
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• Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reactor. Aguarde cerca de 20 minutos para que as cuvetes 
arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois coloque-as na prateleira de 
arrefecimento de cuvetes.

 AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. Não as agite nem inverta, as 
amostras podem-se tornar turvas,

• Seleccione o método CQO GA EPA (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 
6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de 
cuvete" (consulte a página 10).

• Coloque a cuvete do branco (#1) no suporte.

• Pressione a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de oxigénio (O2).

# 1

# 2
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• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cloreto (Cl¯) acima de 20000 mg/L.
As amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas.
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9.32. COR DA ÁGUA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 500 PCU (Unidades Platina-Cobalto)
Resolução  1 PCU
Precisão   ±10 PCU, ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 460 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª edição,   
   método colorimétrico Platina-Cobalto.
ID de Método  #032

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS
Membrana de 0,45 µm para medição da cor verdadeira.
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Seleccione o método Cor da Água usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a primeira cuvete (#1) até à marca, com água desionizada e volte a colocar a tampa. 

• Coloque o branco (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a 
medição.

• Retire a cuvete.

• Encha a segunda cuvete (#2) até à marca, com amostra não filtrada e volte a colocar a 
tampa. Esta é a cor aparente.

• Filtre 10 ml de amostra através de um filtro com uma membrana de 0,45 µm na terceira 
cuvete (#3),   até à marca de 10 ml e volte a colocar a tampa. Esta é a cor 
verdadeira.

10 ml

# 1

10 ml

# 2

# 3
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COR DA ÁGUA

• Volte a colocar a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa do instrumento.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O medidor indica o valor da cor aparente em Unidades Platina-Cobalto (PCU).

• Remova a cuvete de cor aparente (#2) do instrumento, insira a cuvete de cor verdadeira (#3) no 
instrumento e feche a tampa.

• Prima a tecla Read para iniciar a leitura. O medidor indica a cor verdadeira em Unidades Platina-Cobalto (PCU).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

# 2

# 3
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9.33. COBRE GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 1500 µg/L (como Cu)
Resolução  1 µg/L
Precisão   ±10 µg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método EPA.
ID de Método  #033

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 95747-0 Reagente de Cobre Gama Baixa   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 95747-01 Reagentes para 100 testes
HI 95747-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cobre GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"  (consulte 

a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Cobre Gama Baixa HI 95747-0. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente durante cerca de 15 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml

CO
BR

E 
GA

M
A 

BA
IX

A



93

COBRE GAM
A BAIXA

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 45 segundos.

•  Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O medidor indica os resultados em µg/L de cobre (Cu).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Prata, Cianeto.
Para amostras que ultrapassem a capacidade de padronização do reagente (cerca de 6.8 pH), o pH deve ser ajustado entre 6 e 8. 
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9.34. COBRE GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama  0,00 a 5,00 mg/L (como Cu)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão  ±0,02 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 560 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método EPA.
ID de Método #034

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93702-0 Reagente de Cobre Gama Alta 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93702-01 Reagentes para 100 testes
HI 93702-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cobre GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 

página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Cobre Gama Alta HI 93702-0. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente durante cerca de 15 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 45 segundos.

•  Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O medidor indica os resultados em mg/L de cobre (Cu).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Prata, Cianeto.
Para amostras que ultrapassem a capacidade de padronização do reagente (cerca de 6.8 pH), o pH deve ser ajustado entre 6 e 8.
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9.35. CIANETO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,000 a 0,200 mg/L (como CN-)
Resolução  0,001 mg/L
Precisão   ±0,005 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Piridina-pirazolona
ID de Método  #035

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93714A-0 Reagente de Cianeto A  1 colher
HI 93714B-0 Reagente de Cianeto B   1 saqueta
HI 93714C-0 Reagente de Cianeto C  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93714-01 Reagentes para 100 testes
HI 93714-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Cianeto usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete e adicione uma colher rasa de Reagente de Cianeto A HI 93714A-0. 
Lembre-se de fechar o frasco do reagente imediatamente após a utilização.

10 ml
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CIANETO
Nota: Tenha em atenção ao modo de enchimento da colher:

  - não pressione o pó;
  - não encha demais.

• Coloque o vedante plástico em HDPE e feche imediatamente, para evitar fuga 
de gás de cloro que se desenvolve durante a reacção, e agite cuidadosamente durante 
30 segundos.

• Aguarde 30 segundos, deixando a cuvete bem fechada e em repouso, de 
seguida, adicione uma saqueta de Reagente de Cianeto B HI 93714B-0. 
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente durante 10 segundos.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Cianeto C HI 93714C-0. Volte a 
colocar a tampa e agite vigorosamente durante 20 segundos. 

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 25 minutos.

Nota: Agite cuidadosamente as cuvetes 4 ou 5 vezes durante os primeiros 20 minutos do temporizador. A precisão não é 
afectada pelo reagente em pó não dissolvido.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O medidor indica resultados em mg/L de Cianeto (CN-).



98 

CI
AN

ET
O • Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de cianeto de potássio (KCN).

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Nota: Para resultados mais precisos, realize os testes à temperatura de 20-25 °C.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por grandes quantidades de turvação que originarão leituras elevadas.
Agentes oxidantes (como cloro) ou redutores (como sulfuretos ou dióxido de enxofre usualmente interferem com a medição. A 
destilação irá removê-las.
As amostras com valores de pH elevados devem ser ajustadas para cerca de pH 7 antes de realizar os testes.

ATENÇÃO: Cianetos, as suas soluções e hidrogénio de cianeto libertado por ácidos são muito venenosos.
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ÁCIDO CIANÚRICO
9.36. ÁCIDO CIANÚRICO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 100 mg/L (como CYA)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±1 mg/L ±15% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método turbidimétrico.
ID de Método  #036

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93722-0 Reagente de Ácido Cianúrico  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93722-01 Reagentes para 100 testes
HI 93722-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Ácido Cianúrico usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Encha a primeira cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Encha um copo com 25 ml de amostra (até à marca).

• Adicione uma embalagem de Reagente de Ácido Cianúrico HI 93722-0 e misture para dissolver.

10 ml

# 1

# 1



100 

ÁC
ID

O 
CI

AN
ÚR

IC
O

10 ml

# 2• Encha uma segunda cuvete com 10 ml da amostra reagida (até à marca) e volte a colocar a 
tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 45 segundos.

•  Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O medidor indica os resultados em mg/L de Ácido Cianúrico.

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

# 2
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9.37. FLUORETO GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 2,00 mg/L (como F-)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição,   
   método SPADNS
ID de Método  #037

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93729-0 Reagente de Fluoreto Gama Baixa B  4 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93729-01 Reagentes para 100 testes
HI 93729-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Fluoreto GB usando o procedimento descrito na secção de Selecção de     

Método (consulte a página 6).

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Fluoreto Gama Baixa HI 93729-0 a duas cuvetes.

• Use a pipeta para encher a primeira cuvete até à marca de 10 ml com água desionizada (#1), 
volte a colocar a tampa e misture várias vezes para misturar.

• Use a pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml com amostra não reagida (#2), 
volte a colocar a tampa e misture várias vezes para misturar.

Nota: •Para resultados com a máxima precisão, utilize duas pipetas graduadas para 
adicionar exactamente 8 ml de água desionizada e 8 ml de amostra.

• Coloque a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

10 ml 10 ml

# 1 # 2

2 ml

# 1
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• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

• Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a segunda cuvete (#2) com amostra reagida, no medidor e feche a tampa.

• Prima a tecla READ para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de fluoreto (F-).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

•Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Nota: Para amostras de águas residuais ou água do mar, antes de realizar as medições, é necessário realização destilação. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Alcalinidade (como CaCO3) acima de 5000 mg/L, Ferro acima de 0,1 mg/L, Cloreto acima de 700 mg/L
Ortofosfato acima de 16 mg/L; hexametafosfato de sódio acima de 1.0 mg/L; sulfato acima de 200 mg/L.
Amostras altamente coloridas ou turvas podem requerer destilação. Amostras altamente alcalinas podem ser neutralizadas com ácido nítrico.

# 2
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9.38. FLUORETO GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 20,0 mg/L (como F-)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,5 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição,   
   método SPADNS
ID de Método  #038

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93739A-0 Reagente de Fluoreto Gama Alta A  2 ml
HI 93739B-0 Reagente de Fluoreto Gama Alta B  8 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93739-01 Reagentes para 100 testes
HI 93739-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Fluoreto GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Adicione 2,00 ml de Reagente de Fluoreto Gama Alta A HI 93739A-0 à amostra,   
usando uma seringa de 1mL. Utilize a pipeta para encher a cuvete até
à marca de 1 0ml com Reagente de Fluoreto Gama Alta B HI 93739B-0. 

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

2 ml 10 ml
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TA • Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos.

• Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 ml de amostra à cuvete, usando a segunda seringa de 1ml.

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 2. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos. 

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O medidor indica os resultados em mg/L de fluoreto (F-).
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A ALTA• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Nota: Para amostras de águas residuais ou água do mar, antes de realizar as medições, é necessário realização destilação.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Alcalinidade (como CaCO3) acima de 5000 mg/L; 
Alumínio acima de 0,1 mg/L; 
Ferro acima de 10 mg/L 
Cloreto acima de 700 mg/L
Ortofosfato acima de 16 mg/L 
Hexametafosfato de sódio acima de 1.0 mg/L 
Sulfato acima de 200 mg/L
Amostras altamente coloridas ou turvas podem requerer destilação
Amostras altamente alcalinas podem ser neutralizadas com ácido nítrico.
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9.39. DUREZA, CÁLCIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 2,70 mg/L (como CaCO3)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,08 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 523 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição,   
   método Calmagite
ID de Método  #039

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93720A-0 Reagente de Dureza de Cálcio A  0,5 ml
HI 93720B-0 Reagente de Dureza de Cálcio B  0,5 ml
HI 93720C-0 Reagente de Dureza de Cálcio C  1 gota

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93720-01 Reagentes para 100 testes
HI 93720-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Dureza (Cálcio) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Enxagúe um copo graduado várias vezes com a amostra não reagida, antes de o encher 
com a amostra até à marca de 50 ml.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dureza de Cálcio A HI 93720A-0e agite 
circularmente para misturar.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dureza de Cálcio B HI 93720B-0 e agite circularmente para 
misturar. 

 Use esta solução para enxaguar 2 cuvetes antes de as encher até à marca de 10 ml. 

•Adicione 1 gota de Reagente de Dureza de Cálcio C HI 93720C-0 a uma cuvete (#1).

# 1 # 2
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DUREZA, CÁLCIO
• Volte a colocar a tampa e inverta a cuvete várias vezes para misturar. Isto é o branco.

• Coloque o branco (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire o branco (#1) e insira a segunda cuvete (#2) no instrumento.

• Prima tecla Read para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em mg/L de carbonato de cálcio (CaCO3).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

•Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã de fórmula química para converter os resultados para graus ingleses (°e), graus franceses (°f) ou 
graus alemães (°dH).

# 1

# 2
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Nota: Este teste detectará qualquer contaminação de cálcio no copo, seringas de medição ou células de amostragem. Para 
testar a sua limpeza, repita o teste várias vezes até obter resultados consistentes. 

DILUIÇÃO DA AMOSTRA
Este método foi concebido para determinar níveis baixos de dureza, tipicamente encontrados em sistemas de purificação de água. 
Quando se testam outras fontes de água, não é incomum encontrar níveis de dureza superiores aos da gama deste método. 
Este problema pode ser ultrapassado com diluição. As diluições devem ser realizadas com água isenta de dureza ou as leituras serão 
erróneas.
Uma diluição que reduza o nível de dureza por um factor de uma centena, deve ser realizada do seguinte modo:

• Encha uma seringa de 1 ml com a amostra.
• Coloque a seringa num copo de 50 ml, assegurando-se que o copo esteja vazio e limpo, e injecte 0,5 ml no copo.
• Encha o copo até à marca de 50 ml com água isenta de dureza.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por quantidades excessivas de metais pesados.
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9.40. DUREZA, MAGNÉSIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 2,00 mg/L (como CaCO3)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,11 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 523 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição,   
   método Colorimétrico EDTA
ID de Método  #040

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93719A-0 Reagente de Dureza de Magnésio A  0,5 ml
HI 93719B-0 Reagente de Dureza de Magnésio B  0,5 ml
HI 93719C-0 Reagente de Dureza de Magnésio C  1 gota
HI 93719D-0 Reagente de Dureza de Magnésio D  1 gota

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93719-01 Reagentes para 100 testes
HI 93719-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Dureza de Magnésio usando o procedimento descrito na secção "Selecção de 

Método" (consulte a página 6).

• Enxagúe um copo graduado várias vezes com a amostra não reagida, antes de o encher com a amostra 
até à marca de 50 ml.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dureza de Magnésio A HI 93719A-0 e 
agite circularmente para misturar.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dureza de Magnésio B HI 93719B-0 e agite circularmente para 
misturar. Use esta solução para enxaguar duas cuvetes.

• Encha ambas as cuvetes até à marca de 10 ml. # 1 # 2

10 ml 10 ml
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• Adicione 1 gota de Reagente de Dureza de Magnésio C HI 93719C-0 a uma 
cuvete (#1), volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar. 
Isto é o branco.

• Adicione 1 gota de Reagente de Dureza de Magnésio D HI 93719D-0 
a uma cuvete (#2), volte a colocar a tampa e inverta várias vezes 
para misturar. Esta é a amostra.

• Coloque o branco (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO . O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire o branco (#1) e insira a segunda cuvete (#2) no instrumento e feche a tampa.

# 1

# 2

# 1

# 2
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• Prima tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em mg/L de cálcio (CaCO3).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã de fórmula química para converter os resultados para graus ingleses (°e), graus franceses (°f) ou 
graus alemães (°dH).

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Nota: Este teste detectará qualquer contaminação de cálcio no copo, seringas de medição ou células de amostragem. Para 
testar a sua limpeza, repita o teste várias vezes até obter resultados consistentes.

DILUIÇÃO DA AMOSTRA
Este método foi concebido para determinar níveis baixos de dureza, tipicamente encontrados em sistemas de purificação de água.
Quando se testam outras fontes de água, não é incomum encontrar níveis de dureza superiores aos da gama deste método.
Este problema pode ser ultrapassado com diluição. As diluições devem ser realizadas com água isenta de dureza ou as leituras serão 
erróneas.
Uma diluição que reduza o nível de dureza por um factor de uma centena, deve ser realizada do seguinte modo:
• Encha uma seringa de 1 ml com a amostra.
• Coloque a seringa num copo de 50 ml, assegurando-se que o copo esteja vazio e limpo, e injecte 0,5 ml no copo.
• Encha o copo até à marca de 50 ml com água isenta de dureza.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por quantidades excessivas de metais pesados.
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9.41. DUREZA, TOTAL GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 250 mg/L (como CaCO3)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±5 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método EPA recomendado, método 130,1
ID de Método  #041

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição    Quantidade
HI 93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza  0,5 ml
HI 93735A-LR Reagente de Dureza Gama Baixa A  9 ml
HI 93735B-0 Reagente Padrão de Dureza B  2 gotas
HI 93735C-0 Reagente Fixador    1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93735-00 Reagentes para 100 testes (GB, 0 a 250 mg/L)
HI 93735-0 Reagentes para 300 testes (GB - 100 testes, GM - 100 testes, GA - 100 testes)
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Dureza Total GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

•Adicione 0,5 ml de amostra não reagida 

•Adicione 0,5 ml de Reagente Indicador de Dureza HI 93735IND-0. 

• Com a pipeta, encha a cuvete até à marca de 10 ml com Reagente de Dureza Gama Baixa A 
HI 93735A-LR.

• Adicione duas gotas de Reagente Padrão de Dureza B HI 93735B-0. Volte a colocar a tampa e 
inverta 5 vezes para misturar.
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• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO . O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente Fixador HI 93735C-0. Volte a colocar 
a tampa e agite cuidadosamente para misturar, durante 20 segundos.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em mg/L de carbonato de cálcio (CaCO3).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 



114 

DU
RE

ZA
, T

OT
AL

 G
AM

A 
BA

IX
A

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por quantidades excessivas de metais pesados.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

•Prima a tecla  no ecrã de fórmula química para converter os resultados para graus ingleses (°e), graus franceses (°f) ou 
graus alemães (°dH). 
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9.42. DUREZA, TOTAL GAMA MÉDIA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   200 a 500 mg/L (como CaCO3)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±7 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método EPA recomendado, método 130,1
ID de Método  #042

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza  0,5 ml
HI 93735A-MR Reagente de Dureza Gama Normal A  9 ml
HI 93735B-0 Reagente Padrão de Dureza B  2 gotas
HI 93735C-0 Reagente Fixador    1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93735-01 Reagentes para 100 testes (GM, 200 a 500 mg/L)
HI 93735-0 Reagentes para 300 testes (GB - 100 testes, GM - 100 testes, GA - 100 testes)
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Dureza Total GM usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte 

a página 6).

• Adicione 0,5 ml de amostra não reagida Adicione 0,5 ml de Reagente Indicador de Dureza 
HI 93735IND-0. 

• Com a pipeta, encha a cuvete até à marca de 10 ml com Reagente de Dureza Gama Média A 
HI 93735A-MR.

• Adicione duas gotas de Reagente Padrão de Dureza B HI 93735B-0. Volte a colocar a 
tampa e inverta 5 vezes para misturar.
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• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente Fixador HI 93735C-0.  
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente para misturar, durante 20 segundos.

• Prima tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em mg/L de carbonato de cálcio (CaCO3).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã de fórmula química para converter os resultados para graus ingleses (°e), graus franceses (°f) ou 
graus alemães (°dH).

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por quantidades excessivas de metais pesados.



117

9.43. DUREZA, TOTAL GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   400 a 750 mg/L (como CaCO3)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±10 mg/L ±2% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método EPA recomendado, método 130,1
ID de Método  #043

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza  0,5 ml
HI 93735A-HR Reagente de Dureza Gama Alta A  9 ml
HI 93735B-0 Reagente Padrão de Dureza B  2 gotas
HI 93735C-0 Reagente Fixador    1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93735-02 Reagentes para 100 testes (GA, 400 a 750 mg/L)
HI 93735-0 Reagentes para 300 testes (GB - 100 testes, GM - 100 testes, GA - 100 testes)
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Dureza Total GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

•Adicione 0,5 ml de amostra não reagida 
•Adicione 0,5 ml de Reagente Indicador de Dureza HI 93735IND-0. 

• Com a pipeta, encha a cuvete até à marca de 10 ml com Reagente de Dureza Gama Alta A 
HI 93735A-HR.

• Adicione duas gotas de Reagente Padrão de Dureza B HI 93735B-0. Volte a colocar a tampa e 
inverta 5 vezes para misturar.

DUREZA, TOTAL GAM
A ALTA
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• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente Fixador HI 93735C-0.  
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente para misturar, durante 20 segundos.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento apresenta a concentração em mg/L de carbonato de cálcio (CaCO3).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã de fórmula química para converter os resultados para graus ingleses (°e), graus franceses (°f) ou 
graus alemães (°dH).
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• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por quantidades excessivas de metais pesados.
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9.44. HIDRAZINA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 400 µg/L (como N2H4)
Resolução  1 µg/L
Precisão   ±3 µg/L ±3 % da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método    Adaptação do "ASTM Manual of Water and Environmental Technology", Método D1385, 
   Método p-Dimethylaminobenzaldehyde.
ID de Método  #044

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição  Quantidade
HI 93704-0 Reagente Hidrazina  24 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93704-01 Reagentes para 100 testes
HI 93704-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO 
• Seleccione o método Hidrazina usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 

página 6).

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha uma segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra não reagida (até à marca)

• Adicione 12 gotas de reagente HI 93704-0 a cada cuvete.  
Volte a colocar as tampas e agite cuidadosamente para    
misturar (durante cerca de 30 segundos).

• Coloque a cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

10 ml

# 2

10 ml

# 1

# 1 # 2

# 1
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HIDRAZINA
• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 

apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 12 minutos. Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” 
quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

 

• Retire a cuvete do branco.

• Volte a colocar a segunda cuvete (#2), com a amostra reagida, no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em µg/L de hidrazina (N2H4).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: amostras altamente coloridas, amostras altamente turvas, aminas aromáticas.

# 2
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9.45. IODO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 12,5 mg/L (como l2)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,1 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição,   
   método DPD
ID de Método  #045

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição  Quantidade
HI 93718-0 Reagente de Iodo  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93718-01 Reagentes para 100 testes
HI 93718-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Iodo usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 

página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente de Iodo HI 93718-0.  
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente durante cerca de 20 segundos, para dissolver 
grande parte do reagente.

10 ml

IO
DO
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IODO

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos. 

•Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em mg/L de Iodo (I2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: Bromo, Cloro, Iodo, Ozono, formas oxidadas de Crómio e Manganês.
Em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a amostra durante aproximadamente 2 minutos após adicionar o 
reagente.
Em caso de água com alcalinidade superior a 250 mg/L CaCO3 ou acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra poderá 
desenvolver-se apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente. Para resolver isto, neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.
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9.46. FERRO GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,000 a 1,600 mg/L (como Fe)
Resolução  0,001 mg/L
Precisão   ±0,01 mg/L ±8% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método TPTZ.
ID de Método  #046

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição    Quantidade
HI 93746-0 Reagente de Ferro Gama Baixa  2 saquetas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93746-01 Reagentes para 50 testes
HI 93746-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Ferro GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 

página 6).

• Encha um cilindro de mistura até à marca de 25 ml com água desionizada.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Ferro Gama Baixa HI 93746-0. Feche o 
vidro e agite vigorosamente durante 30 segundos. Isto é o branco.

• Encha cada cuvete com 10 ml do branco (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

25 ml
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FERRO GAM
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• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Encha outra cuvete em vidro graduada até à marca de 25 ml com a amostra.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Ferro Gama Baixa HI 93746-0. Feche o 
vidro e agite vigorosamente durante 30 segundos. Esta é a amostra reagida.

• Encha uma cuvete com 10 ml da amostra reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 30 segundos. 

•Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Ferro (Fe).

25 ml

10 ml
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• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cádmio acima de 4,0 mg/L
Crómio3+ acima de 0,25 mg/L
Crómio6+ acima de 1,2 mg/L
Cobalto acima de 0,05 mg/L
Cobre acima de 0,6 mg/L
Cianeto acima de 2,8 mg/L
Manganês acima de 50,0 mg/L
Mercúrio acima de 0,4 mg/L
Molibdénio acima de 4,0 mg/L
Níquel acima de 1,0 mg/L
Ião de Nitrito acima de 0,8 mg/L
O pH da amostra deve estar entre 3 e 4 para evitar o desvanecimento ou a formação de turvação.
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FERRO GAM
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9.47. FERRO GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 5,00 mg/L (como Fe)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,04 mg/L ±2% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método    Adaptação do método Fenantrolina da EPA 315B, para águas naturais e tratadas
ID de Método  #047

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição   Quantidade
HI 93721-0 Reagente de Ferro Gama Alta  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93721-01 Reagentes para 100 testes
HI 93721-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Ferro GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"   

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete e adicione uma embalagem de Reagente Ferro Gama Alta HI 93721-0. 
Volte a colocar a tampa e agite até o pó estar completamente dissolvido.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. 

•Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Ferro (Fe).

•Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Molibdénio de Molibdato acima de 50 ppm
Cálcio acima de 10000 ppm (como CaCO3)
Magnésio acima de 100000 ppm (como CaCO3)
Cloreto acima de 185000 ppm.
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9.48. MAGNÉSIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 150 mg/L (como Mg2+)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±5 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método Calmagite.
ID de Método  #048

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93752A-Mg Reagente de Magnésio A  1 ml
HI 93752B-Mg Reagente de Magnésio B  9 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 937520-01 Reagentes para 50 testes
HI 937520-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Magnésio usando o procedimento descrito na secção "Selecção 

de Método" (consulte a página 6).

• Adicione 1 ml de Reagente de Magnésio A HI 93752A-Mg à cuvete usando uma 
seringa de 1 ml e use a pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml com 
Reagente de Magnésio B HI 93752B-Mg .

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar. 

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

M
AGNÉSIO

1 ml
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• Retire a cuvete.

• Adicione 0,5 ml de amostra à cuvete.

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar. 

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 segundos.

•Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de magnésio (Mg2+).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: acidez (como CaCO3) acima de 1000 mg/L, alcalinidade (como CaCO3) acima de 1000 
mg/L, Cálcio (Ca2+) acima de 200 mg/L, o Ferro deve estar ausente, o Alumínio deve estar ausente, o Cobre deve estar ausente.
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9.49. MANGANÊS GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 300 µg/L (como Mn)
Resolução  1 µg/L
Precisão   ±7 µg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 560 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método PAN.
ID de Método  #049

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93748A-0 Reagente de Manganês Gama Baixa A  2 saquetas
HI 93748B-0 Reagente de Manganês Gama Baixa B  0,40 ml
HI 93748C-0 Reagente de Manganês Gama Baixa C  2 ml
HI 93703-51 Reagente Dispersante   6 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93748-01 Reagentes para 50 testes
HI 93748-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236. 

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Manganês GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha uma cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

• Adicione uma embalagem de Reagente de Manganês Gama Baixa a HI 93748A-0 
a cada cuvete. Volte a colocar as tampas e agite vigorosamente até completamente 
dissolvido.

10 ml

# 1

10 ml

# 2
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• Adicione 0,2 ml de Reagente de Manganês Gama Baixa B HI 93748B-0 a cada cuvete. 
Volte a colocar a tampa e inverta cuidadosamente para misturar, durante 30 segundos.

• Adicione 1 ml de Reagente de Manganês Gama Baixa C HI 93748C-0 a cada cuvete. 
Volte a colocar as tampas e agite cuidadosamente.

• Adicione 3 gotas de Reagente Dispersante HI 93703-51 a cada cuvete. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente para misturar, durante 30 segundos.

• Coloque a primeira cuvete com a água desionizada (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” 
quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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A BAIXA• Volte a colocar a segunda cuvete (#2), com amostra reagida, no suporte.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de manganês (Mn).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para µg/L de permanganato de potássio 
(KMnO4) ou permanganato (MnO4

-).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Alumínio acima de 20 mg/L
Cádmio acima de 10 mg/L
Cálcio acima de 200 mg/L como CaCO3
Cobalto acima de 20 mg/L
Cobre acima de 50 mg/L
Ferro acima de 10 mg/L
Chumbo acima de 0,5 mg/L
Magnésio acima de 100 mg/L como CaCO3
Níquel acima de 40 mg/L
Zinco acima de 15 mg/L

# 2
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9.50. MANGANÊS GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 20,0 mg/L (como Mn)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,2 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição,   
   método Periodato
ID de Método  #050

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93709A-0 Reagente de Manganês Gama Alta A  1 saqueta
HI 93709B-0 Reagente de Manganês Gama Alta B  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93709-01 Reagentes para 100 testes
HI 93709-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Manganês GA usando o procedimento descrito na de Selecção de Método (consulte a página 19). 
 (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição. 

• Retire a cuvete.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Manganês Gama Alta A HI 93709A-0.    
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente durante 2 minutos.

10 ml
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• Adicione uma embalagem de Reagente de Manganês Gama Alta B HI 93709B-0. Volte a 
colocar a tampa e agite cuidadosamente durante 2 minutos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos e 30 segundos. 

•Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de manganês (Mn).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã fórmula química para converter os resultados para mg/L de permanganato de potássio (KMnO4) 
ou permanganato (MnO4

-).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cálcio acima de 700 mg/L; 
Cloreto acima de 70000 mg/L
Ferro acima de 5 mg/L; 
Magnésio acima de 100000 mg/L
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9.51. XAROPE DE ÁCER

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 100,00 %T
Resolução  0,01 %T
Precisão   ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 560 nm 
Tipo de cuvete  10 mm de diâmetro
Método   Medição directa
ID de Método  #051

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição Quantidade
-  Glicerol   3 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93703-57  Glicerol, (4)  30 ml
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Xarope de ácer usando o procedimento descrito na secção "Selecção de 

Método" (consulte a página 6).

•Utilize uma seringa para encher a cuvete com glicerol, até 5 mm abaixo da borda do bocal. 

• Insira o adaptador da cuvete de 10 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de cuvete" 
(consulte a página 10).

•Coloque a cuvete no suporte, observando a direcção da luz indicada pela seta no instrumento. 

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

•Retire a cuvete do branco.
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•Utilize uma seringa para adicionar 4 ml de xarope de ácer a uma cuvete, até 5 mm abaixo da borda do bocal.  
  Esta é a amostra.

•Coloque a cuvete no suporte de cuvete, observando a sua correcta direcção
da luz indicada pela seta no instrumento.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento apresenta a percentagem de transmitância de luz em comparação com o 
Padrão de Glicerol (fixado em cem porcento).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

PADRÕES USDA

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por bolhas de ar ou turvação na amostra. As cuvetes com arranhões ou sujas também afectam 
as leituras. Verifique sempre a limpeza das cuvetes antes de utilizá-las.

Classes de cor Grau A Sabor Transmitância de luz percentual
Grau A Dourado Delicado ≥75

Grau A Âmbar Rico 50 a 74

Grau A Escuro Robusto 25 a 49
Grau A Muito escuro Forte <25

XAROPE DE ÁCER
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9.52. MOLIBDÉNIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 40,0 mg/L (como Mo6+)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,3 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 420 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método ácido tioglicólico.
ID de Método  #052

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição   Quantidade
HI 93730A-0 Reagente de Molibdénio A  1 saqueta
HI 93730B-0 Reagente de Molibdénio B  1 saqueta
HI 93730C-0 Reagente de Molibdénio C  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93730-01 Reagentes para 100 testes
HI 93730-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Molibdénio usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

10 ml
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• Encha uma cuvete de mistura até à marca de 25 ml com a amostra.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Molibdénio A HI 93730A-0, feche a cuvete 
graduada e inverta várias vezes até estar completamente dissolvido.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Molibdénio B HI 93730B-0 à cuvete de mistura, 
feche-a e inverta várias vezes até estar completamente dissolvido.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Molibdénio C HI 93730C-0 à cuvete graduada, feche-a 
e agite vigorosamente.

• Encha uma cuvete vazia com 10 ml de amostra reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml
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apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos. 
• Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Molibdénio (Mo6+).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de molibdato (MoO4
2-).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Alumínio acima de 50 mg/L
Crómio acima de 1000 mg/L
Cobre acima de 10 mg/L
Ferro acima de 50 mg/L
Níquel acima de 50 mg/L
Nitrito, como NO2¯
Sulfato acima de 200 mg/L
As amostras altamente padronizadas ou com pH extremos podem exceder a capacidade de padronização dos reagentes.
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9.53. NÍQUEL GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,000 a 1.000 mg/L (como Ni)
Resolução  0,001 mg/L
Precisão   ±0,010 mg/L ±7% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 565 nm
Tipo de cuvete  16 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método PAN.
ID de Método  #053

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição    Quantidade
HI 93740A-0 Reagente de Níquel Gama Baixa A  2 saquetas
HI 93740B-0 Reagente de Níquel Gama Baixa B  2 ml
HI 93740C-0 Reagente de Níquel Gama Baixa C  2 saquetas
HI 93703-51 Reagente Dispersante (reagente opcional) 4-6 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93740-01 Reagentes para 50 testes
HI 93740-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Níquel GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte 

a página 6).

Nota: Para obter melhores resultados, as amostras devem estar entre 20 e 24 ºC.

• Encha um copo graduado com 25 ml de água desionizada (branco) e um outro com 25 ml de amostra.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Níquel Gama Baixa A HI 93740A-0 a cada copo. Feche e agite 
circular e cuidadosamente até que o reagente esteja dissolvido.

Nota: Se a amostra contém (Fe3+), é importante que todo o pó esteja dissolvido antes de continuar.

• Adicione 1 ml de Reagente de Níquel Gama Baixa B HI 93740B-0 a cada copo e agite circularmente para agitar.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 minutos. 

NÍQUEL GAM
A BAIXA
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• Adicione 1 saqueta de Reagente de Níquel Gama Baixa C HI 93740C-0 a cada copo, tape-os e 
agite circularmente até completamente dissolvido.

•Encha uma cuvete (#1) com 10 ml do branco (até à marca).

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Encha uma segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra reagida.

• Coloque a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de níquel (Ni).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

10 ml

# 1

10 ml

# 2
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• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

Nota:  Uma temperatura acima de 30 °C pode causar turvação. Neste caso, adicione 2-3 gotas de Agente Dispersante 
HI 93703-51 a cada cuvete e agite circularmente até ser removida a turvação antes de realizar o zero do instrumento e a 
leitura da amostra.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Co2+não deve estar presente
Fe2+ não deve estar presente
Al3+ acima de 32 mg/L
Ca2+ acima de 1000 mg/L (como CaCO3)
Cd2+ acima de 20 mg/L
Cl¯ acima de 8000 mg/L
Cr3+ acima de 20 mg/L
Cr6+ acima de 40 mg/L
Cu2+ acima de 15 mg/L
F¯ acima de 20 mg/L
Fe3+ acima de 10 mg/L
K+ acima de 500 mg/L
Mg2+ acima de 400 mg/L
Mn2+ acima de 25 mg/L
Mo6+ acima de 60 mg/L
Na+ acima de 5000 mg/L
Pb2+ acima de 20 mg/L
Zn2+ acima de 30 mg/L
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ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 7.00 ppt (como Ni)
Resolução  0,01 ppt
Precisão   ±0,07 ppt ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método fotométrico.
ID de Método  #054

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93726-0 Reagente de Níquel Gama Alta 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93726-01 Reagentes para 100 testes
HI 93726-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Níquel GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte 

a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO . O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete e adicione uma embalagem de Reagente Níquel Gama Alta HI 93726-0.  
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente até estar completamente dissolvido.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml



145

NÍQUEL GAM
A ALTA

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minuto. 

• Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Níquel (Ni).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: 
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9.55. NITRATO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 30,0 mg/L (como NO3

-- N)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,5 mg/L ±10% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método de redução por cádmio.
ID de Método  #055

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição  Quantidade
HI 93728-0 Reagente de Nitrato 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93728-01 Reagentes para 100 testes
HI 93728-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Nitrato usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"    

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete e adicione uma embalagem de Reagente de Nitrato HI 93728-0. 

Volte a colocar a tampa e agite vigorosamente, para cima e para baixo, durante 10 segundos exactos. 
Continue a misturar invertendo a cuvete cuidadosamente durante 50 segundos, enquanto tem 
atenção para não induzir bolhas de ar. O pó não se dissolverá completamente. O tempo e método 
de agitação podem afectar ligeiramente a medição.

10 ml
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NITRATONota: Este método é sensível à técnica. Consulte o procedimento na página 9, "Preparação da 
cuvete" para obter informações sobre a técnica de mistura apropriada.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 4 minutos e 30 segundos. 

• Prima a tecla READ, o medidor apresenta os resultados em mg/L de nitrato-azoto (NO-
3-N).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de nitrato (NO3¯).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Amónia e aminas, como ureia e aminas alifáticas primárias.
Cloreto acima de 100 ppm.; 
Cloro acima de 2 ppm.
Cobre; Ferro(III); 
Substâncias oxidantes ou redutoras fortes.
Sulfureto deve estar ausente.
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ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 30,0 mg/L (como N03

--N)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±1,0 mg/L ou ±3% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 410 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Método ácido cromotrópico.
ID de Método  #056

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93766V-0* Cuvete de Reagente de Nitrato 1 cuvete
HI 93766-0 Reagente de Nitrato  1 saqueta
*Identificação da cuvete de reagente: N, rótulo branco

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93766-50 Reagentes para 50 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

• Seleccione o método Ácido cromotrópico nitrato (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 
página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de 
cuvete" (consulte a página 10).

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Nitrato HI 93766V-0..

• Adicione 1.0 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e inverta a cuvete 10 vezes. Isto é o branco.

AVISO: A cuvete aquece durante a mistura. Tenha atenção quando a manusear.

 Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte o procedimento na página 9, "Preparação da cuvete" 
para obter informações sobre a técnica de mistura apropriada.

• Coloque a cuvete no suporte.

• Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete.
• Adicione uma saqueta de Reagente de Nitrato HI 93766-0.
• Volte a colocar a tampa e inverta a cuvete 10 vezes. Esta é a amostra reagida.

 Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte o procedimento na página 9,   
"Preparação da cuvete" para obter informações sobre a técnica de mistura apropriada.

• Coloque a cuvete no suporte.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos. 

• Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em mg/L de Azoto Nítrico (NO3
--N).

•Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

•Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de nitrato (NO3¯).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Bário (Ba2+) acima de 1 mg/L; Cloreto (Cl-) acima de 1000 mg/L; Nitrito (NO2

-) acima de 50 mg/L;
As amostras que contém até 100 mg/L de nitrito podem ser medidas após o seguinte tratamento: adicione 400 mg de ureia a 10 ml 
de amostra, misture até completamente dissolvido, depois prossiga com o usual procedimento de medição.
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9.57. NITRITO MARINHO GAMA ULTRA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 200 µg/L (como N02

--N)
Resolução  1 µg/L
Precisão   ±8 µg/L ±4% da leitura a 25 °C 
Comprimento de onda 480 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método de diazotação EPA, método 354.1
ID de Método  #057

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição    Quantidade
HI 764-25 Reagente de Nitrito Marinho Gama Ultra Baixa 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 764-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Nitrito Marinho GUB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Nitrito Marinho Gama Ultra Baixa HI 764-25 .  
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente durante cerca de 15 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 minutos. 

• Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em µg/L de nitrito-azoto (NO2
--N).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para µg/L de nitrito (NO2¯) ou nitrito de sódio 
(NaNO2).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas pelos seguintes iões: ferroso, férrico, cúprico, mercuroso, de prata, antimónio, bismuto, de ouro, 
chumbo, metavanadato e cloroplatinato. 
Reagentes oxidantes ou redutores fortes. 
Altos níveis de nitrato (acima de 100 mg/L) podem produzir leituras falsamente altas devido a uma quantidade mínima de redução 
para nitrito que pode ocorrer a estes níveis. 
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9.58. NITRITO GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 600 µg/L (como NO2

--N)
Resolução  1 µg/L
Precisão   ±20 µg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 480 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método de diazotação EPA, método 354.1
ID de Método  #058

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93707-0 Reagente de Nitrito Gama Baixa   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93707-01 Reagentes para 100 testes
HI 93707-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Nitrito GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO . O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Nitrito Gama Baixa HI 93707-0. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente durante cerca de 15 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 minutos. 

• Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em µg/L de nitrito-azoto (NO2
--N).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para µg/L de nitrito (NO2-) ou nitrito de sódio 
(NaNO2).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas pelos seguintes iões: ferroso, férrico, cúprico, mercuroso, de prata, antimónio, bismuto, de ouro, 
chumbo, metavanadato e cloroplatinato. Reagentes oxidantes ou redutores fortes.
Altos níveis de nitrato (acima de 100 mg/L) podem produzir leituras falsamente altas devido a uma quantidade mínima de redução 
para nitrito que pode ocorrer a estes níveis.
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9.59. NITRITO GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 150 mg/L (como NO2

-)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±4 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro 
Método   Adaptação do método Sulfato Ferroso.
ID de Método  #059

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93708-0 Reagente de Nitrito Gama Alta  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93708-01 Reagentes para 100 testes
HI 93708-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Nitrito GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Nitrito Gama Alta HI 93708-0. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente até estar completamente dissolvido.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos. 

• Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em mg/L de nitrito (NO2
-).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para g/L de nitrito - Azoto(NO2
--N) ou nitrito de 

sódio (NaNO2).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.
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9.60. AZOTO TOTAL GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 MM) 

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 25.0 mg/L (como N)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±1,0 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Método ácido cromotrópico.
ID de Método  #060

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição     Quantidade
HI 93767A-B* Cuvete Digestão de Azoto Total Gama Baixa  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada     2 ml
PERFULFATE/N Reagente de Persulfato de Potássio   2 saquetas
BISULFITE/N Reagente de Metabissulfito de Sódio   2 saquetas
HI 93767-0 Reagente de Azoto Total    2 saquetas
HI 93766V-0LR* Cuvete de Reagente de Azoto Total Gama Baixa  2 cuvetes 
*Identificação da cuvete de reagente: N LR, rótulo verde
*Identificação da cuvete de reagente: N LR, rótulo vermelho

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93767A-50Reagentes para cerca de 49 testes
Caixa 1: HI 93767A-50 Conjunto de Reagentes
Caixa 2: HI 93767A&B-50 Conjunto de Reagentes para Azoto Total Gama Baixa.
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode usar a mesma cuvete de branco mais 
do que uma vez, a cuvete de branco é estável por uma semana se for guardada num local escuro à temperatura ambiente. Para 
uma maior precisão, use o mesmo lote de reagentes para o branco e para a amostra, e realize um branco para cada conjunto de 
medições.
• Pré-aqueça o Reactor HANNA®HI 839800 a 105 °C (221 °F). Recomenda-se a utilização da protecção de segurança HI 740217.

 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

•Retire a tampa de duas cuvetes de digestão de Reagente de Azoto Total Gama Baixa HI 93767A-B.

•Adicione uma saqueta de Persulfato de Potássio PERSULFATE/N a cada cuvete.
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• Adicione 2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes num 
ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e agite vigorosamente durante cerca de 30 segundos, até o pó estar completamente dissolvido.

• Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 30 minutos a 105 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reactor, coloque as cuvetes na prateleira de arrefecimento e 
permita que arrefeçam à temperatura ambiente.

AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Seleccione o método Azoto Total GB (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 
6).

• Insira adaptador de cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de cuvete" (consulte a página 10).
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• Retire a tampa das cuvetes e adicione uma saqueta de BISULFITE/N a cada cuvete. Volte a colocar a tampa e agite 
cuidadosamente, durante 15 segundos.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

• Retire a tampa das cuvetes e adicione uma saqueta de Reagente de Azoto Total HI 93767-0 a cada cuvete. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente, durante 15 segundos.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 2. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. 

AZ
OT

O 
TO

TA
L G

AM
A 

BA
IX

A 
(C

UV
ET

E 
DE

 1
3 

M
M

) 



159

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de Azoto Total Gama Baixa HI 93766V-0LR.

• Adicione 2 ml de branco digerido (#1) a uma das cuvetes de reagente e 2 ml da amostra digerida (#2) à segunda cuvete de 
reagente, mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e inverta 10 vezes.

AVISO: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte o procedimento na página 9, "Preparação da cuvete" para obter informações 
sobre a técnica de mistura apropriada.

• Coloque a cuvete do branco (#1) no suporte.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 3. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 3, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos. 

• Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

# 1

AZOTO TOTAL GAM
A BAIXA (CUVETE DE 13 M

M
) 



160 

• Retire a cuvete do branco.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de azoto (N3-N).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de amónia (NH3) ou nitrato (NO3
-).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Brometo(Br -) acima de 60 mg/L
Cloreto (Cl-)acima de 1000 mg/L.
Crómio (C3+) acima de 0,5 mg/L
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9.61. AZOTO TOTAL GAMA ALTA (CUVETE DE 13 mm) 

ESPECIFICAÇÕES

Gama   10 a 150 mg/L (como N)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±3 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Método ácido cromotrópico.
ID de Método  #061

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93767B-B* Cuvete Digestão de Azoto Total Gama Alta 2 cuvetes 
DEIONIZED120 Água Desionizada    0,5 ml
PERFULFATE/N Reagente de Persulfato de Potássio  2 saquetas
BISULFITE/N Reagente de Metabissulfito de Sódio  2 saquetas
HI 93767-0 Reagente de Azoto Total   2 saquetas
HI 93766V-0HR* Cuvete de Reagente de Azoto Total Gama Alta 2 cuvetes
*Identificação da cuvete de reagente: N HR, rótulo vermelho
*Identificação da cuvete de reagente: N HR, rótulo verde

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93767B-50 Reagentes para cerca de 49 testes
Caixa 1: HI 93767B-50 Conjunto de Reagentes
Caixa 2: HI 93767A&B-50 Conjunto de Reagentes para Azoto Total Gama Alta.
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode usar a mesma cuvete de branco mais 
do que uma vez, a cuvete de branco é estável por uma semana se for guardada num local escuro à temperatura ambiente. Para 
uma maior precisão, use o mesmo lote de reagentes para o branco e para a amostra, e realize um branco para cada conjunto de 
medições.

• Pré-aqueça o Reactor HANNA®HI 839800 a 105 °C (221 °F). Recomenda-se a utilização da protecção de segurança HI 740217.

 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva e possivelmente 
explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de digestão de Reagente de Azoto Total Gama Alta HI 93767B-B.
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• Adicione uma saqueta de Persulfato de Potássio PERSULFATE/N a cada cuvete.

• Adicione 0,5 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 0,5 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes 
num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e agite vigorosamente durante cerca de 30 segundos, até o pó estar completamente dissolvido.

• Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 30 minutos a 105°C.

 

• No final do período de digestão, coloque as cuvetes na prateleira de arrefecimento e permita que 
arrefeçam à temperatura ambiente.

AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Seleccione o método Azoto Total GA (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 
6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de cuvete" (consulte a página 
10).
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• Retire a tampa das cuvetes e adicione uma saqueta de BISULFITE/N a cada cuvete. Volte a colocar a tampa e agite 
cuidadosamente, durante 15 segundos.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

• Retire a tampa das cuvetes e adicione uma saqueta de Reagente de Azoto Total HI 93767-0 a cada cuvete. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente, durante 15 segundos.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 2. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.
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# 1

# 2

• Adicione 2 ml de branco digerido (#1) a uma das cuvetes de reagente e 2 ml da amostra digerida (#2) à segunda cuvete de 
reagente, mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa bem fechada e inverta a cuvete 10 vezes.

 AVISO: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

Nota: o método é sensível à técnica, consulte o procedimento na página 9, "Preparação da 
cuvete" para obter informações sobre a técnica de mistura apropriada.

• Coloque a cuvete da amostra (#1) no suporte.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 3. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 3, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos. Prima a 
tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete do branco.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.
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•  Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de azoto (N).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de amónia (NH3) ou nitrato (NO3¯).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

O método detecta todas as formas orgânicas e inorgânicas de azoto presente na amostra.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Brometo (Br -) acima de 240 mg/L
Cloreto (como Cl¯) acima de 3000 mg/L.
Crómio (C3+) acima de 0,5 mg/L
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9.62. OXIGÉNIO DISSOLVIDO 

ESPECIFICAÇÕES 
Gama   0,0 a 10,0 mg/L (como O2)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,4 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18º Edição,   
   método Winkler modificado com Azida
ID de Método  #062

.REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição    Quantidade
HI 93732A-0 Reagente de Oxigénio Dissolvido A  5 gotas
HI 93732B-0 Reagente de Oxigénio Dissolvido B  5 gotas
HI 93732C-0 Reagente de Oxigénio Dissolvido C  10 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93732-01 Reagentes para 100 testes
HI 93732-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Oxigénio Dissolvido usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha uma garrafa de vidro de 60 ml completamente com a amostra não reagida.

• Volte a colocar a tampa e assegure-se que uma pequena parte da amostra transborda.

• Retire a tampa e adicione 5 gotas de HI 93732A-0 e 5 gotas de HI 93732B-0.

• Adicione mais amostra, para encher completamente a garrafa. Volte a colocar a tampa e 
assegure-se que uma parte da amostra transborda.

Nota: Isto assegura que não ficaram presas bolhas de ar dentro da garrafa. A presença de 
bolhas de ar pode alterar as leituras.

• Inverta a garrafa várias vezes até que a amostra se torne laranja-amarela e apareça um agente 
floculante.

• Deixe a amostra repousar por aproximadamente 2 minutos para permitir que o agente floculante assente.

• Quando a parte superior da garrafa está transparente, adicione 10 gotas de Reagente de Oxigénio 
Dissolvido C HI 93732C-0.
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OXIGÉNIO DISSOLVIDO

• Volte a colocar a tampa e inverta a garrafa até que o agente floculante que assentou tenha dissolvido 
completamente.  
A amostra está pronta a ser medida quando estiver amarela e completamente límpida.

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml da amostra não reagida (até à marca)    
e volte a colocar a tampa. 

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml da amostra reagida (até à marca) e volte       
a colocar a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de oxigénio (O2).

10 ml

# 1

# 2 10 ml

# 1

# 2
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•Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por materiais oxidantes e redutores.
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REM
OÇÃO DE OXIGÉNIO (CARBO-HIDRAZIDA)

9.63. REMOÇÃO DE OXIGÉNIO (CARBO-HIDRAZIDA)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 1.50 mg/L (como Carbo-hidrazida)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,02 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método de redução por ferro.
ID de Método  #063

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 96773A-0 Reagente de Remoção de Oxigénio A  2 saquetas
HI 96773B-0 Reagente de Remoção de Oxigénio B  1 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 96773-01 Reagentes para 50 testes
HI 96773-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Remoção de Oxigénio (Carbo-hidrazida) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

• Adicione 1 embalagem de Remoção de Oxigénio A HI 96773A-0 à cuvete #1.  
Volte a colocar a tampa e inverta durante 30 segundos.

• Adicione 2 embalagem de Remoção de Oxigénio A HI 96773A-0 à cuvete #1.  
Volte a colocar a tampa e inverta durante 30 segundos.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Remoção de Oxigénio HI 96773B-0    
a cada cuvete, usando uma seringa de 1mL.

10 ml 10 ml

# 1 # 2

# 1

# 2

# 1 # 2
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• Volte a colocar a tampa e inverta durante 10 segundos.

• Coloque a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos. Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” 
quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Volte a colocar a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla READ para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de Carbo-hidrazida.

•Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Borato (como Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (como CaCO3), Luz, Lignossulfatos, Manganês, Molibdénio, Níquel, 
Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura, e Zinco.

# 1

# 2
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REM
OÇÃO DE OXIGÉNIO (DEHA)

9.64. REMOÇÃO DE OXIGÉNIO (DEHA)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 1000 µg/L (como DEHA)
Resolução  1 µg/L
Precisão   ±5 µg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método de redução por ferro.
ID de Método  #064

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código  Descrição    Quantidade
HI 96773A-0 Reagente de Remoção de Oxigénio A  2 saquetas
HI 96773B-0 Reagente de Remoção de Oxigénio B  1 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 96773-01 Reagentes para 50 testes
HI 96773-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Remoção de Oxigénio(DEHA) usando o procedimento descrito na de Selecção de  

Método (consulte a página 6).
• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Remoção de Oxigénio A HI 96773A-0   
à cuvete #1.  
Volte a colocar a tampa e inverta durante 30 segundos.

• Adicione 2 embalagem de Reagente de Remoção de Oxigénio A HI 96773A-0   
à cuvete #1.  
Volte a colocar a tampa e inverta durante 30 segundos.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Remoção   
de Oxigénio HI 96773B-0 a cada cuvete, usando uma   
seringa de 1mL. 

10 ml

10 ml

# 1
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• Volte a colocar a tampa e inverta durante 10 segundos.

• Coloque a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos. Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” 
quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla READ para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de DEHA.

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Borato (como Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (como CaCO3), Luz, Lignossulfatos, Manganês, Molibdénio, Níquel, 
Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura, e Zinco.

# 1

# 2
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REM
OÇÃO DE OXIGÉNIO (HIDROQUINONA)

9.65. REMOÇÃO DE OXIGÉNIO (HIDROQUINONA)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 2.50 mg/L (como Hidroquinona)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,04 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método de redução por ferro.
ID de Método  #065

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 96773A-0 Reagente de Remoção de Oxigénio A  2 saquetas
HI 96773B-0 Reagente de Remoção de Oxigénio B  1 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 96773-01 Reagentes para 50 testes
HI 96773-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
•Seleccione o método Remoção de Oxigénio (Hidro) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"    
(consulte a página 6).

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Remoção de Oxigénio A HI 96773A-0 à cuvete #1.  
Volte a colocar a tampa e inverta durante 30 segundos.

• Adicione 2 embalagem de Reagente de Remoção de Oxigénio A HI 96773A-0 à cuvete #1.  
Volte a colocar a tampa e inverta durante 30 segundos.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Remoção de Oxigénio     
HI 96773B-0 a cada cuvete, usando uma seringa de 1mL. 

10 ml

10 ml

# 1
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• Volte a colocar a tampa e inverta durante 10 segundos.

• Coloque a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” 
quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla READ para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de hidroquinona.

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Borato (como Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (como CaCO3), Luz, Lignossulfatos, Manganês, Molibdénio, Níquel, 
Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura, e Zinco.

# 1

# 2
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REM
OÇÃO DE OXIGÉNIO (ÁCIDO ISO ASCÓRBICO)

9.66. REMOÇÃO DE OXIGÉNIO (ÁCIDO ISO ASCÓRBICO)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 4.50 mg/L (como ácido iso ascórbico)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±3 % da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método de redução por ferro.
ID de Método  #066

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 96773A-0 Reagente de Remoção de Oxigénio A  2 saquetas
HI 96773B-0 Reagente de Remoção de Oxigénio B  1 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 96773-01 Reagentes para 50 testes
HI 96773-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Remoção de Oxigénio (ISA) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"   

(consulte a página 6).

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Remoção de Oxigénio A HI 96773A-0 à cuvete #1.  
Volte a colocar a tampa e inverta durante 30 segundos.

• Adicione 2 embalagem de Reagente de Remoção de Oxigénio A HI 96773A-0 à cuvete #1.  
Volte a colocar a tampa e inverta durante 30 segundos.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Remoção de Oxigénio HI 96773B-0    
a cada cuvete, usando uma seringa de 1mL. 

10 ml 10 ml

# 1 # 2

# 1

# 2

# 1 # 2
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• Volte a colocar a tampa e inverta durante 10 segundos.

• Coloque a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos. Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” 
quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Volte a colocar a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla READ para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de ácido Iso ascórbico.

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Borato (como Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (como CaCO3), Luz, Lignossulfatos, Manganês, Molibdénio, Níquel, 
Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura, e Zinco.

# 1

# 2
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OZONO
9.67. OZONO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 2,00 mg/L (como O3)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,02 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Método Colorimétrico DPD. 
ID de Método  #067

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93757-0 Reagente de Ozono   1 saqueta
HI 93703-52-0 Pó de Glicina (Reagente Opcional) 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93757-01 Reagentes para 100 testes 
HI 93757-03 Reagentes para 300 testes
HI 93703-52 Reagentes para 100 testes (Opcional) 
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

Nota: Se suspeita que a amostra contenha resíduos de cloro (cloro livre ou total), siga o procedimento de medição alternativo 
descrito abaixo, o cloro é um interferente forte.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO PADRÃO
• Seleccione o método Ozono usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"   

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

10 ml
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O • Retire a cuvete.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Ozono HI 93757-0. Volte a colocar a tampa e 
agite cuidadosamente, durante 20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. 

• Prima a tecla READ, o instrumento indica o resultado em mg/L de ozono (O3) (apenas amostra de cloro livre).

Nota: Para amostras que contenham cloro, registe este valor como o A.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO ADICIONAL

Para amostras que contenham cloro
• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca).

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml
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OZONO
• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione uma embalagem de Pó de Glicina HI 93703-52-0. Volte a colocar a tampa e agite 
cuidadosamente até estar completamente dissolvido.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Ozono HI 93757-0. Volte a colocar a tampa e 
agite cuidadosamente, durante 20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. 

• Prima a tecla READ , registe este valor como B.

• Para determinar os mg/L de concentração de ozono (OO3) numa amostra que contenha cloro, subtraia o valor B (procedimento 
de medição adicional) ao valor A (procedimento de medição padrão).
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O • Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo.
A alcalinidade acima de 250 mg/L CaCO3 não desenvolverá fiavelmente a quantidade total de cor ou essa pode desvanecer 
rapidamente. Para resolver isto, neutralize a amostra com HCI diluído. Em caso de água com dureza superior a 500 mg/L CaCO3, 
agite a amostra durante aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente em pó.
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pH9.68. pH

ESPECIFICAÇÕES
Gama   6.5 a 8.5 pH
Resolução  0,1 pH 
Precisão   ± 0,1 pH; ± 0,5 mV
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Vermelho de fenol. 
ID de Método  #068

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição  Quantidade
HI 93710-0 Reagente de pH  5 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93710-01 Reagentes para 100 testes de pH
HI 93710-03 Reagentes para 300 testes de pH
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método pH usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"   

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a tampa e adicione 5 gotas de Reagente Indicador de pH HI 93710-0.  
Volte a colocar a tampa e agite a solução.

10 ml
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pH
• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em pH.

•Prima a tecla  para aceder às funções de secundárias (comprimento de onda, ID de método, data e hora).
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9.69. FÓSFORO, MARINHO GAMA ULTRA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 200 µg/L (como P)
Resolução  1 µg/L
Precisão   ±5 µg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição, 
   Método Aminoácido. 
ID de Método  #069

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição     Quantidade
HI 736-25 Reagente de Fósforo Marinho Gama Ultra Baixa  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 736-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Fósforo Marinho GUB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Enxagúe, coloque a tampa e agite a cuvete várias vezes com a amostra não reagida.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Fósforo Marinho Gama Ultra Baixa HI 736-25. 
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente (durante cerca de 2 minutos) até o pó estar 
completamente dissolvido.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml

FÓSFORO, M
ARINHO GAM

A ULTRA BAIXA
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•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. 

• Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em µg/L de Fósforo (P).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

•Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

•Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para µg/L de fosfato (PO4
3-) ou pentóxido de 

fósforo (P2O5).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Ferro acima de 50 mg/L
Sílica acima de 50 mg/L
Silicato acima de 10 mg/L
Cobre acima de 10 mg/L
O sulfureto de hidrogénio, arseniato, amostra turva e amostras altamente padronizadas podem também interferir. 
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9.70. FOSFATO GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 2.50 mg/L (como PO4

3-)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,04 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método ácido ascórbico. 
ID de Método  #070

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93713-0 Reagente de Fosfato Gama Baixa   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93713-01 Reagentes para 100 testes
HI 93713-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Fosfato GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"   

(consulte a página 6).

• Enxagúe, coloque a tampa e agite a cuvete várias vezes com a amostra não reagida.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete e adicione uma embalagem de Reagente de Fosfato Gama Baixa HI 93713-0. 
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente (durante cerca de 2 minutos) até o pó estar 
completamente dissolvido.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml

FOSFATO GAM
A BAIXA
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A • Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 

apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. 
• Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em mg/L de Fosfato (PO4

3¯).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de fósforo (P) ou pentóxido de 
fósforo (P2O5).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Ferro acima de 50 mg/L
Sílica acima de 50 mg/L
Silicato acima de 10 mg/L
Cobre acima de 10 mg/L
O sulfureto de hidrogénio, arseniato, amostra turva e amostras altamente padronizadas podem também interferir. 
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9.71. FOSFATO GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 30,0 mg/L (como PO4

3-)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±1 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição,   
   método Aminoácido
ID de Método  #071

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93717A-0 Reagente de Fosfato Gama Alta A  10 gotas
HI 93717B-0 Reagente de Fosfato Gama Alta B  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93717-01 Reagentes para 100 testes
HI 93717-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Fosfato GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"  

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Adicione 10 gotas de HI 93717A-0 Reagente de Fosfato Gama Alta A.

10 ml
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• Adicione 1 embalagem de Reagente de Fosfato Gama alta B HI 93717B-0 à cuvete. Volte a 
colocar a tampa e agite cuidadosamente até estar completamente dissolvido.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos. 

• Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em mg/L de Fosfato (PO4
3¯).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de fósforo (P) ou pentóxido de 
fósforo (P2O5).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Sulfureto
Cloreto acima de 150000 mg/L
Cálcio acima de 10000 mg/L como CaCO3
Magnésio acima de 40000 mg/L como CaCO3
Ião ferroso acima de 100 mg/L
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9.72. FÓSFORO ÁCIDO HIDROLISÁVEL (CUVETE DE 13 MM) 

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 1.60 mg/L (como P)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,05 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20º Edição,   
   4500-P E, método ácido Ascórbico
ID de Método  #072

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93758V-0AH* Cuvete de Reagente de Fósforo  1 cuvete
HI 93758B-0 Solução NaOH 1.20N   2 ml
HI 93758-0 Reagente de Fósforo   1 saqueta
*Identificação da cuvete de reagente: P AH, rótulo branco

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93758B-50 Reagentes para 50 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

• Pré-aqueça o Reactor HANNA®HI 839800 a 150 °C (302°F). Recomenda-se a utilização da protecção de segurança HI 740217.
 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva e possivelmente 

explosiva.

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Fósforo HI 93758V-0AH. 

• Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e inverta para misturar.

• Insira a cuvete no reactor e aqueça-a por 30 minutos a 150°C.

FÓSFORO ÁCIDO HIDROLISÁVEL (CUVETE DE 13 M
M

) 
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• No final do período de digestão, coloque cuidadosamente as cuvetes na prateleira de arrefecimento e 
permita que arrefeçam à temperatura ambiente.

 AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Seleccione o método Fósforo, Ácido Hidrolisável (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 
(consulte a página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de 
cuvete" (consulte a página 10). 

• Retire a tampa da cuvete e adicione 2 ml de HI 93758B-0 Solução NaOH 1.20 N, mantendo as 
cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e inverta para misturar. 

• Coloque a cuvete no suporte.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-”. Agora o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Retire a tampa e adicione uma embalagem de Reagente de Fósforo HI 93758-0.

• Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente durante cerca de 2 minutos, até o pó estar 
dissolvido.

• Coloque a cuvete no suporte.
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•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. 

•Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Fósforo (P).

Nota: o método detecta formas livres (ortofosfato) e formas condensadas inorgânicas (meta-, piro- e outro polifosfatos) ou 
fosfatos presentes na amostra

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de (PO4 
3¯) ou pentóxido de fósforo 

(P2O5).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Arsenato a qualquer nível
Sílica acima de 50 mg/L
Sulfureto acima de 9 mg/L
Para eliminar sulfureto: adicione Água de Bromo gota-a-gota, até que se desenvolva uma cor amarela pálida; remova o excesso de 
Água de Bromo adicionando solução de Fenol gota-a-gota.
A turvação e a matéria suspensa em grandes quantidades podem provocar interferências pois as condições de reacção fortemente 
ácidas podem suspender a matéria suspensa ou provocar a dessorção de fosfatos das partículas. Antes da medição, deve-se remover 
a turvação ou matéria suspensa com um tratamento de carvão activo antes da filtragem

FÓSFORO ÁCIDO HIDROLISÁVEL (CUVETE DE 13 M
M

) 
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9.73. FÓSFORO REACTIVO GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 MM)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 1.60 mg/L (como P)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,05 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20º Edição,   
   4500-P E, método ácido Ascórbico
ID de Método  #073

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição     Quantidade
HI 93758A-0* Cuvete de Reagente de Fósforo Reactivo  1 cuvete
HI 93758-0 Reagente de Fósforo    1 saqueta 
*Identificação da cuvete de reagente: P R, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93758A-50 Reagentes para 50 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Fósforo Reactivo GB (13 mm) usando o procedimento descrito na 

secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção 
"Adaptadores de cuvete" (consulte a página 10).

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Fósforo Reactivo HI 93758A-0.

• Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Coloque a cuvete no suporte.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.
• Retire a tampa e adicione uma embalagem de Reagente de Fósforo HI 93758-0.

• Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente durante cerca de 2 minutos, até o pó estar 
dissolvido.
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• Coloque a cuvete no suporte.

•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. 

•Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Fósforo (P).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de (PO4 
3¯) ou pentóxido de fósforo 

(P2O5).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Arsenato a qualquer nível, Sílica acima de 50 mg/L, Sulfureto acima de 6 mg/L.
Para eliminar sulfureto: adicione Água de Bromo gota-a-gota, até que se desenvolva uma cor amarela pálida; remova o excesso 
de Água de Bromo adicionando solução de Fenol gota-a-gota. A turvação e a matéria suspensa em grandes quantidades podem 
provocar interferências pois as condições de reacção podem suspender a matéria suspensa ou provocar a dessorção de fosfatos das 
partículas. A turvação ou matéria suspensa devem ser removidas antes da medição com um tratamento de carvão activo antes da 
filtragem

FÓSFORO REACTIVO GAM
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9.74. FÓSFORO REACTIVO GAMA ALTA (CUVETE DE 13 MM) 

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 32.6 mg/L (como P)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,5 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20º Edição,   
   4500-P C, método ácido Vanadomolibdofosfórico 
ID de Método  #074

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição     Quantidade
HI 93763A-0* Cuvete de Reagente de Fósforo Gama Alta  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água desionizada     5 ml
*Identificação da cuvete de reagente: P RGA, rótulo verde

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93763A-50 Reagentes para cerca de 49 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode usar a mesma cuvete de branco mais 
do que uma vez, a cuvete de branco é estável até duas semanas (temperatura ambiente). Para uma maior precisão, use o mesmo 
lote de reagentes para o branco e para a amostra, e realize um branco para cada conjunto de medições.
• Seleccione o método Fósforo Reactivo GA (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"  (consulte a 

página 6).
• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de cuvete"   

(consulte a página 10).
•Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de Fósforo Reactivo Gama Alta HI 93763A-0.
•Adicione 5 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 5 ml de amostra à segunda cuvete 
(#2), mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

•Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Coloque a cuvete do branco (#1) no suporte e empurre-a totalmente para baixo.

# 1
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• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 7 minutos. Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” 
quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete do branco.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

•  Prima a tecla READ para iniciar a medição. O instrumento indica os resultados em mg/L de fósforo (P).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de (PO4 
3¯) ou pentóxido de fósforo 

(P2O5).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição. 

# 2
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INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Bismute; Fluoreto
pH: a amostra deve ter um pH neutro
Sulfureto: Para eliminar sulfureto adicione Água de Bromo gota-a-gota, até que se desenvolva uma cor amarela pálida; remova o 
excesso de Água de Bromo adicionando solução de Fenol gota-a-gota.
Temperatura: o método é sensível à temperatura.
Recomenda-se realizar as medições a T = 20 a 25 °C.
T < 20 °C provoca um erro negativo
T < 25 °C provoca um erro positivo
A turvação e a matéria suspensa em grandes quantidades podem provocar interferências pois as condições de reacção fortemente 
ácidas podem suspender a matéria suspensa ou provocar a dessorção de fosfatos das partículas. Antes da medição, deve-se remover 
a turvação ou matéria suspensa com um tratamento de carvão activo antes da filtragem
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9.75. FÓSFORO TOTAL GAMA BAIXA (CUVETE DE 13MM) 

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 1.60 mg/L (como P)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,05 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20º Edição,   
   4500-P E, método ácido Ascórbico
ID de Método  #075

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93758V-0* Cuvete de Reagente de Fósforo 1 cuvete
HI 93758C-0 Solução NaOH 1.54N  2 ml
HI 93758-0 Reagente de Fósforo  1 saqueta
PERFULFATE/P Persulfato de Potássio  1 saqueta
*Identificação da cuvete de reagente: P TBG, rótulo vermelho

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93758C-50 Reagentes para 50 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

• Pré-aqueça o Reactor HANNA®HI 839800 a 150 °C (302°F). Recomenda-se a utilização da protecção de segurança HI 740217.
 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva e possivelmente 

explosiva.

• Retire a tampa da cuvete de Reagente HI 93758V-0.

• Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 45 graus.

• Adicione uma saqueta de Persulfato de Potássio PERSULFATE/P. Volte a colocar a tampa 
e agite cuidadosamente a cuvete, até o pó estar completamente dissolvido.
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• No final do período de digestão, coloque cuidadosamente as cuvetes na prateleira de 

arrefecimento e permita que arrefeçam à temperatura ambiente.

 AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Seleccione o método Fósforo Total GB (13 mm) usando o procedimento descrito na secção 
"Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm utilizando o procedimento descrito na secção 
"Adaptadores de cuvete" (consulte a página 10).

• Retire a tampa da cuvete e adicione exactamente 2 ml de Solução NaOH 1.54 N HI 93758C-0, 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Coloque a cuvete no suporte.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Retire a tampa e adicione uma embalagem de Reagente de Fósforo HI 93758-0.

• Volte a colocar a tampa e agite durante cerca de 2 minutos, até o pó estar completamente dissolvido.

• Coloque a cuvete no suporte.
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• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. 

• Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Fósforo (P).

Nota: o método detecta formas livres (ortofosfato) e formas condensadas inorgânicas (meta-, piro- e outro polifosfatos) ou 
fosfatos presentes na amostra

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de (PO4 
3¯) ou pentóxido de fósforo 

(P2O5).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Arsenato a qualquer nível
Sílica acima de 50 mg/L
Sulfureto acima de 90 mg/L
A turvação e a matéria suspensa em grandes quantidades podem provocar interferências pois as condições de reacção fortemente 
ácidas podem suspender a matéria suspensa ou provocar a dessorção de fosfatos das partículas. Antes da medição, deve-se remover 
a turvação ou matéria suspensa com um tratamento de carvão activo antes da filtragem
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9.76. FÓSFORO TOTAL GAMA ALTA (CUVETE DE 13 MM)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 32.6 mg/L (como P)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±0,5 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm 
Tipo de cuvete  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20º Edição,   
   4500-P C, método ácido Vanadomolibdofosfórico
ID de Método  #076

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93758V-0HR* Cuvete de Reagente de Fósforo  2 cuvetes
HI 93758C-0 Solução NaOH 1.54N   4 ml
HI 93763B-0 Reagente de Fósforo Gama Alta B  1 ml
DEIONIZED120 Água Desionizada    5 ml
PERFULFATE/P Persulfato de Potássio   2 saquetas

*Identificação da cuvete de reagente: P THR, rótulo verde
Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93763B-50 Reagentes para cerca de 49 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de 
Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das instruções e avisos pode 
resultar em danos graves para o utilizador.

Correcção do Reagente Branco: Este método requer uma correcção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete de branco 
mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante um dia, à temperatura ambiente.

• Pré-aqueça o Reactor HANNA® HI 839800 a 150 °C (302°F). Recomenda-se a utilização da protecção de segurança HI 740217.
 NÃO UTILIZE UM FORNO OU MICROONDAS. As amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva e possivelmente 

explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de Fósforo HI 93758V-OHR.

• Adicione 5 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 5 ml de amostra à segunda cuvete (#2), mantendo as cuvetes num 
ângulo de 45 graus.
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• Adicione uma saqueta de PERSULFATE/P a cada cuvete. Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente, até o pó estar 
completamente dissolvido.

• Insira as cuvetes no reactor e aqueça-as por 30 minutos a 150°C.

• No final do período de digestão, coloque cuidadosamente as cuvetes na prateleira de arrefecimento e 
permita que arrefeçam à temperatura ambiente.

AVISO: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Seleccione o método Fósforo Total GA (13 mm) usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 
página 6).

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na secção "Adaptadores de cuvete" (consulte a página 
10).

•Retire a tampa das cuvetes e adicione 2 ml de HI 93758C-0 Solução NaOH 1.54N a cada cuvete, mantendo as cuvetes num 
ângulo de 45 graus. 
•Volte a fechar bem a tampa e inverta várias vezes para misturar.

•Retire a tampa das cuvetes e adicione 0,5 ml de HI 93763B-0 Reagente Fósforo Total Gama Alta a cada 
cuvete, mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para 
misturar.
•Coloque a cuvete do branco (#1) no suporte.

# 1
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• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 7 minutos. Prima a tecla ZERO, o mostrador indicará “-0-” 
quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete do branco.

• Coloque a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Prima a tecla READ. O instrumento indica os resultados em mg/L de fósforo (P).

Nota: o método detecta formas livres (ortofosfato) e formas condensadas inorgânicas (meta-, piro- e outro polifosfatos) ou 
fosfatos presentes na amostra

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora).

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de (PO4 
3¯) ou pentóxido de fósforo 

(P2O5).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição. 
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INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Arsenato;
pH: a amostra deve ter um pH neutro
Temperatura: o método é sensível à temperatura.
Recomenda-se adicionar Reagente de Vanadomolíbdico realizar as medições a T = 20 a 25 °C.
T < 20 °C provoca um erro negativo
T < 25 °C provoca um erro positivo
A turvação e a matéria suspensa em grandes quantidades podem provocar interferências pois as condições de reacção fortemente 
ácidas podem suspender a matéria suspensa ou provocar a dessorção de fosfatos das partículas. Antes da medição, deve-se remover 
a turvação ou matéria suspensa com um tratamento de carvão activo antes da filtragem
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ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,0 a 20,0 mg/L (como K)
Resolução  0,1 mg/L
Precisão   ±2 mg/L ±7% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método    Adaptação do método turbidimétrico Tetrafenilborato.
ID de Método  #077

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93750A-0 Reagente de Potássio A  6 gotas
HI 93750B-0 Reagente de Potássio B   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93750-01 Reagentes para 100 testes
HI 93750-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Potássio GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca).

• Adicione 6 gotas de Reagente de Potássio A HI 93750A-0.
 Volte a colocar a tampa e inverta 5 vezes para misturar a solução.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

10 ml
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• Adicione uma saqueta de Reagente de Potássio B HI 93750B-0. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente durante 1 minuto.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. 

• Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Potássio (K).

•Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

•Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

•Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de óxido de Potássio (K2O).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Amónio acima de 10 ppm.
Cálcio acima de 10000 ppm como CaCO3
Cloreto acima de 12000 ppm.
Magnésio acima de 8000 ppm como CaCO3
Sódio acima de 8000 ppm.

POTÁSSIO GAM
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ESPECIFICAÇÕES
Gama   10 a 100 mg/L (como K)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±10 mg/L ±7% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método    Adaptação do método turbidimétrico Tetrafenilborato.
ID de Método  #078

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93750A-0 Reagente de Potássio A  6 gotas
HI 93750B-0 Reagente de Potássio B   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93750-01 Reagentes para 100 testes
HI 93750-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Potássio GM usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Diluição da amostra Num balão volumétrico de 100 ml, adicione com precisão 20 ml de amostra e 
encha com água desionizada. Esta é a amostra.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca).

• Adicione 6 gotas de Reagente de Potássio A HI 93750A-0.
 Volte a colocar a tampa e inverta 5 vezes para misturar a solução.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

10 ml
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• Adicione uma saqueta de Reagente de Potássio B HI 93750B-0. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente durante 1 minuto.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. 

• Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Potássio (K).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

•Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

•Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de Óxido de Potássio (K2O).

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Amónio acima de 10 ppm.
Cálcio acima de 10000 ppm como CaCO3
Cloreto acima de 12000 ppm.
Magnésio acima de 8000 ppm como CaCO3
Sódio acima de 8000 ppm.
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ESPECIFICAÇÕES
Gama   20 a 200 mg/L (como K)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±20 mg/L ±7% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método    Adaptação do método turbidimétrico Tetrafenilborato.
ID de Método  #079

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93750A-0 Reagente de Potássio A  6 gotas
HI 93750B-0 Reagente de Potássio B   1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93750-01 Reagentes para 100 testes
HI 93750-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Potássio GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

•Diluição da amostra Num balão volumétrico de 100 ml, adicione com precisão 10 ml de amostra e 
encha com água desionizada. Esta é a amostra

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca).

• Adicione 6 gotas de Reagente de Potássio A HI 93750A-0.
 Volte a colocar a tampa e inverta 5 vezes para misturar a solução.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

10 ml
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• Adicione uma saqueta de Reagente de Potássio B HI 93750B-0. Volte a colocar a 
tampa e agite cuidadosamente durante 1 minuto.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. 

• Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Potássio (K).

•Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

•Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

•Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de Óxido de Potássio (K2O). 

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Amónio acima de 10 ppm.
Cálcio acima de 10000 ppm como CaCO3
Cloreto acima de 12000 ppm.
Magnésio acima de 8000 ppm como CaCO3
Sódio acima de 8000 ppm.

POTÁSSIO GAM
A ALTA
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9.80. SÍLICA GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 2,00 mg/L (como SiO2)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "ASTM Manual of Water and Environmental Technology", D859,     
   Método Heteropoly Molybdenum Blue. 
ID de Método  #080

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 93705A-0 Reagente de Sílica Gama Baixa A  6 gotas
HI 93705B-0 Reagente de Sílica Gama Baixa B  1 saqueta
HI 93705C-0 Reagente de Sílica Gama Baixa C  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93705-01 Reagentes para 100 testes
HI 93705-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Sílica GB usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca).

• Adicione 6 gotas de HI 93705A-0 Reagente de Sílica Gama Baixa A. Volte a 
colocar a tampa e misture circularmente a solução.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla 
START para  iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará a contagem 
decrescente ou, em alternativa,  aguarde 4 minutos. 

• Adicione uma embalagem de Reagente de Sílica Gama Baixa B HI 93705B-0 e misture até 
completamente dissolvido.

•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar 
o temporizador 2. Prima  a tecla START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a 
contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minuto.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.
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• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Sílica Gama Baixa C HI 93705C-0 e misture até 
completamente dissolvido.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 3. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 3, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. 

•Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em mg/L de sílica (SiO2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de silício (Si).

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição. 

SÍLICA GAM
A BAIXA
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INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Fosfato acima de 60 mg/L (provoca uma redução de 2% na leitura)
Fosfato acima de 75 mg/L (provoca uma redução de 11% na leitura)
Sulfureto e alta concentração de ferro
Elimine as interferências de cor e de turvação realizando o zero do medidor com a água da amostra original. 
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9.81. SÍLICA GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 200 mg/L (como SiO2)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±1 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método USEPA 370,1 para águas potáveis de superfície salinas, águas residuais   
   domésticas e industriais e o Standard Method 4500-SiO2. 
ID de Método  #081

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 96770A-0 Reagente de Sílica Gama Alta A  1 saqueta
HI 96770B-0 Reagente de Sílica Gama Alta B  1 saqueta
HI 96770C-0 Reagente de Sílica Gama Alta C  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 96770-01 Reagentes para 100 testes
HI 96770-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Sílica GA usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Sílica Gama Alta A HI 96770A-0 e misture até 
completamente dissolvido.

10 ml

SÍLICA GAM
A ALTA
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• Adicione uma embalagem de Reagente de Sílica Gama Alta B HI 96770B-0. Volte a colocar a 
tampa e agite vigorosamente até completamente dissolvido.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Sílica Gama Alta C HI 96770C-0 e agite 
vigorosamente até completamente dissolvido.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 2. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

•Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em mg/L de sílica (SiO2).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 
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•Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

•Prima a tecla  no ecrã da fórmula química para converter os resultados para mg/L de silício Si).

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Fosfato acima de 60 mg/L (provoca uma redução de 2% na leitura)
Fosfato acima de 75 mg/L (provoca uma redução de 11% na leitura)
Sulfureto e alta concentração de ferro
Elimine as interferências de cor e de turvação realizando o zero do medidor com a água da amostra original. 
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9.82. PRATA

ESPECIFICAÇÕES 
Gama   0,000 a 1.000 mg/L (como Ag)
Resolução  0,001 mg/L
Precisão   ±0,020 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 570 nm
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método PAN.
ID de Método  #082

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93737A-0 Reagente de Prata A  1 ml 
HI 93737B-0 Reagente de Prata B  1 ml
HI 93737C-0 Reagente de Prata C  2 ml
HI 93737D-0 Reagente de Prata D  2 ml
HI 93703-51 Reagente Dispersante  6 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93737-01 Reagentes para 50 testes
HI 93737-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Prata usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"   

(consulte a página 6).

Nota: Para melhores resultados, realize os testes entre 20-24 °C.

• Encha dois copos graduados com 25 ml de amostra.

• Adicione 1 ml de HI 93737A-0 Reagente de Prata A ao copo #1 (o branco) e 
agite em círculos cuidadosamente para misturar.

• Adicione 1 ml de HI 93737B-0 Reagente de Prata B ao copo #2 (a amostra) e agite em círculos 
cuidadosamente para misturar.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

PR
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PRATA

• Adicione 1 ml de Reagente de Prata C HI 93737C-0 a cada copo e agite circularmente.

•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 2. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

• Adicione 1 ml de Reagente de Prata D HI 93737C-0 a cada copo e agite circularmente.

•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 3. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 3, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

•Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml do branco (até à marca).

• Adicione 3 gotas de Reagente Dispersante HI 93703-51. Volte a colocar a tampa e inverta 
cuidadosamente durante 10 segundos.

10 ml
# 1
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• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Encha uma segunda cuvete (#2) com 10 ml da amostra reagida (até à marca)

• Adicione 3 gotas de Reagente Dispersante HI 93703-51. Volte a colocar a tampa e inverta 
cuidadosamente durante 10 segundos.

• Insira a segunda cuvete #2 no instrumento.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de prata (Ag).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

# 2

# 1
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PRATA
• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Al3+ acima de 30 mg/L    Fe2+acima de 1.5 mg/L
Ca2+ acima de 1000 mg/L (como CaCO3)  Fe3

+ acima de 10 mg/L
Cd2+ acima de 20 mg/L    K+ acima de 500 mg/L
Cl¯ acima de 8000 mg/L    Mn2+ acima de 25 mg/L
Co2+ acima de 1.5 mg/L    Mg2+ acima de 1000 mg/L (como CaCO3)
Cr3+ acima de 20 mg/L    Na+ acima de 5000 mg/L
Cr6+ acima de 40 mg/L    Ni2+ acima de 1.5 mg/L
Cu2+ acima de 15 mg/L    Pb2+ acima de 20 mg/L
F¯ acima de 20 mg/L    Zn2+ acima de 30 mg/L
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ESPECIFICAÇÕES
Gama   0 a 150 mg/L (como SO4

2-)
Resolução  1 mg/L
Precisão   ±5 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   O sulfato é precipitado com cristais de cloreto de bário. 
ID de Método  #083

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93751-0 Reagente de Sulfato  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93751-01 Reagentes para 100 testes
HI 93751-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Seleccione o método Sulfato usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método"   
(consulte a página 6).

• Encha uma cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO . O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Sulfato HI 93751-0.

• Volte a colocar a tampa e inverta cuidadosamente durante 1 minuto (cerca de 30 
inversões).

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 1. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos. 

• Prima a tecla READ, o Instrumento apresenta os resultados em mg/L de Sulfato (PO4
2-).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

• Prima a tecla  para ver a fórmula química. 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Cálcio (como CaCO3) acima de 20000 mg/L
Cloreto (como Cl¯) acima de 40000 mg/L.
Magnésio (como MgCO3) acima de 10000 mg/L
Sílica (como SiO2) acima de 500 mg/L
A cor e a matéria suspensa em grandes quantidades irão interferir: a matéria suspensa deve ser removida por filtragem prévia.
A matéria orgânica em grandes quantidades pode impedir a precipitação de sulfato de bário.

SULFATO
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9.84. SURFACTANTES, ANIÓNICOS

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 3.50 mg/L (como SDBS)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,04 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método    Adaptação do Método USEPA 425.1 e do "Standard Methods for the Examination of Water and   
   Wastewater", 20ª Edição, 5540C, Surfactantes Aniónicos como MBAS.
ID de Método  #084

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição    Quantidade
HI 95769A-0 Reagente de Surfactantes Aniónicos A  4 gotas
HI 95769B-0 Reagente de Surfactantes Aniónicos B  2 gotas
-  Reagente de Clorofórmio   10 ml
DEIONIZED120 Água Desionizada    15 ml 

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 95769-01 Reagentes para 40 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Surfactantes Aniónicos usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" 

(consulte a página 6).

• Encha o cilindro graduado com 25 ml de amostra.

Nota: Para obter uma maior precisão, recomenda-se a utilização de pipetas de laboratório de classe A.

• Adicione 2 gotas de Reagente de surfactantes aniónicos A HI 95769A-0 e 2 gotas de Reagente de surfactantes 
aniónicos B HI 95769B-0.

• Feche a cuvete com a sua tampa e inverta para misturar, a solução torna-se azul.

• Adicione 10 ml de Clorofórmio.

Nota: o clorofórmio é mais denso do que a água e deposita-se no fundo do cilindro de vidro.

• Inverta a cuvete duas vezes e remova a tampa para soltar qualquer pressão que se tenha formado.

• Feche o cilindro graduado com a sua tampa e agite vigorosamente durante 30 segundos.

Nota: Assegure-se que a tampa está bem apertada antes de agitar.
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•Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 1. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. Durante 
este período, a camada de clorofórmio separa-se da camada aquosa, a cor da camada aquosa desvanece ligeiramente, enquanto 
a camada de clorofórmio torna-se azul.

• Remova a tampa.

• Remova a camada aquosa superior usando a pipeta plástica comprida, não remova a camada inferior de 
clorofórmio.

• Adicione 15 ml de água desionizada à cuvete (até à marca de 25 ml).

• Adicione 2 gotas de Reagente de Surfactantes Aniónicos A HI 95769A-0.

• Inverta a cuvete duas vezes e remova a tampa para soltar qualquer pressão que se tenha formado.

• Feche a cuvete graduada com a sua tampa e agite vigorosamente durante 30 segundos.

Nota: Assegure-se que a tampa está bem apertada antes de agitar.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o temporizador 2. Prima a tecla 
START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. Durante 
este período, a camada de clorofórmio separa-se da camada aquosa.

• Remova a tampa.

•Insira uma pipeta plástica limpa por baixo da camada aquosa superior para transferir a camada inferior de 
clorofórmio para uma cuvete. Não transfira nenhuma camada aquosa superior.

Notas: A solução na cuvete deve ser límpida. Se a solução está turva, a separação entre o clorofórmio e a 
camada aquosa pode ser melhorada aquecendo cuidadosamente a cuvete (mantendo a cuvete na sua mão). 
Se a camada de clorofórmio contém algumas gotas aquosas presas na parede da cuvete, agite em círculos cuidadosamente ou 
inverta a cuvete.

SURFACTANTES, ANIÓNICOS
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de 10 ml. Se o volume transferido é inferior a 7 ml, a precisão do teste pode ser afectada. Por favor repita o teste esperando 
mais do que 2 minutos para permitir a separação completa entre as duas fases.

• Feche a cuvete com a tampa. Esta é a amostra reagida (#2).

• Encha uma cuvete com 10 ml de Reagente de clorofórmio (até à marca) e volte a colocar a tampa.  
Este é o branco (#1).

• Coloque o branco (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla ZERO . O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Retire a cuvete.

• Coloque amostra reagida (#2) no suporte e feche a tampa do instrumento.

• Prima a tecla READ para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L como SDBS.

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 

# 1

# 2

#1 branco

# 2
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• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Surfactantes catiónicos - interferência negativa.
Absorção de matéria particulada - interferência negativa
Sulfureto - interferência negativa
Sulfatos orgânicos, sulfonatos - interferência positiva
Oxidantes fortes (Cl2, H2O2, S2O8

2-, etc.) - interferência negativa.
As amostras altamente padronizadas ou com pH extremo podem exceder a capacidade de padronização do reagente: o pH deve 
ser ajustado entre 4 e 9 com NaOH diluído para amostras ácidas ou com HCI diluído para amostras alcalinas, antes de adicionar o 
reagente.

SURFACTANTES, ANIÓNICOS
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9.85. ZINCO

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0,00 a 3.00 mg/L (como Zn)
Resolução  0,01 mg/L
Precisão   ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 620 nm 
Tipo de cuvete  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª Edição,   
   método Zincon
ID de Método  #085

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código  Descrição   Quantidade
HI 93731A-0 Reagente de Zinco A  1 saqueta
HI 93731B-0 Reagente de Zinco B  0,5 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI 93731-01 Reagentes para 100 testes
HI 93731-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a página 236.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Seleccione o método Zinco usando o procedimento descrito na secção "Selecção de Método" (consulte a 

página 6).

• Encha o cilindro de vidro até à marca de 20 ml com a amostra.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Zinco A HI 93731A-0, feche a cuvete de mistura e inverta 
várias vezes ara misturar até estar completamente dissolvido.

• Encha uma cuvete com 10 ml da amostra reagida (até à marca) e volte a colocar a tampa.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml
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ZINCO
• Prima a tecla ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

• Adicione 0,5 ml de HI 93731B-0 de Reagente de Zinco B à cuvete, feche-a com a tampa 
plástica HDPE fornecida para prevenir contaminação.     
Volte a colocar a tampa e misture durante 15 segundos.

• Coloque a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador, prima a tecla  para seleccionar o 
temporizador 1. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará a contagem 
decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos. 

• Prima a tecla READ, o instrumento apresenta os resultados em mg/L de Zinco (Zn).

• Prima a tecla  para aceder às funções de segundo nível (comprimento de onda, ID de método, data e hora). 
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O • Prima a tecla  para ver a fórmula química.

•Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição. 

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:
Alumínio acima de 6 mg/L; 
Ferro acima de 7 mg/L;
Cádmio acima de 0,5 mg/L; 
Manganês acima de 5 mg/L;
Cobre acima de 5 mg/L; 
Níquel acima de 5 mg/L
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10. MÉTODOS PADRÃO
Descrição    Gama   Método
Alcalinidade    0 a 500 mg/L   Verde de bromocresol 
Alcalinidade, Marinha   0 a 300 mg/L  Verde de bromocresol
Alumínio     0,00 a 1.00 mg/L  Aluminon
Amónia GB    0,00 a 3.00 mg/L  Nessler
Amónia GB (cuvete de 13 mm)  0,00 a 3.00 mg/L  Nessler
Amónia GM    0,00 a 10,00 mg/L  Nessler
Amónia GA    0,0 a 100,0 mg/L  Nessler
Amónia GA (cuvete de 13 mm)  0,0 a 100,0 mg/L  Nessler
Bromo     0,00 a 10,00 mg/L  DPD
Cálcio     0 a 400 mg/L  Oxalato
Cálcio, Marinho    200 a 600 mg/L  Zincon 
Cloreto     0,0 a 20,0 mg/L  Tiocianato de mercúrio (II)
Dióxido de Cloro    0,00 a 2,00 mg/L  Vermelho de clorofenol 
Cloro, Livre GUB    0,000 a 0,500 mg/L DPD
Cloro, Livre GB (PÓ)    0,00 a 5,00 mg/L  DPD
Cloro, Livre GB (LÍQUIDO)   0,00 a 5,00 mg/L  DPD
Cloro, Livre GA    0,00 a 10,00 mg/L  DPD
Cloro, Total GUB    0,000 a 0,500 mg/L DPD 
Cloro, Total GB (PÓ)   0,00 a 5,00 mg/L  DPD
Cloro, Total GB (LÍQUIDO)   0,00 a 5,00 mg/L  DPD
Cloro, Total GB    0,00 a 10,00 mg/L  DPD 
Cloro, Total GUA    0 a 500 mg/L  Standard Methods 4500-Cl
Crómio (VI) GB    0 a 300 µg/L  
Crómio (VI) GA    0 a 1000 µg/L  
CQO GB EPA (Cuvete de 13 mm)  0 a 150 mg/L  Adaptação do USEPA 410,4 
CQO GB LIVRE Hg(Cuvete de 13 mm)  0 a 150 mg/L  Dicromato isento de Hg
CQO GB ISO(Cuvete de 13 mm)  0 a 150 mg/L  Dicromato ISO
CQO GM EPA (Cuvete de 13 mm)  0 a 1500 mg/L  Adaptação do USEPA 410,4 
CQO GM LIVRE ISO(Cuvete de 13 mm)  0 a 1500 mg/L  Dicromato isento de Hg
CQO GM ISO(Cuvete de 13 mm)  0 a 1500 mg/L  Dicromato ISO
CQO GA EPA (Cuvete de 13 mm)  0 a 15000 mg/L  Adaptação do USEPA 410,4 
Cor da Água    0 a 500 PCU  Colorimétrico Platina-Cobalto
Cobre GA     0 a 1500 µg/L  Bicinchoninato
Cobre GA     0,00 a 5,00 mg/L  Bicinchoninato
Cianeto     0,000 a 0,200 mg/L Piridina-pirazolona
Ácido Cianúrico    0 a 100 mg/L  Turbidimétrico
Fluoreto GB    0,00 a 2,00 mg/L  SPADNS
Fluoreto GA    0,0 a 20,0 mg/L  SPADNS
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Dureza, Cálcio    0,00 a 2.70 mg/L  Calmagite
Dureza, Magnésio    0,00 a 2,00 mg/L  EDTA
Dureza, Total GB    0 a 250 mg/L  EPA 130,1
Dureza, Total GM    200 a 500 mg/L  EPA 130,1
Dureza, Total GA    400 a 750 mg/L  EPA 130,1
Hidrazina     0 a 400 µg/L  p-Dimetilaminobenzaldeído
Iodo     0,0 a 12.5 mg/L  DPD
Ferro GB     0,00 a 1.60 mg/L  TPTZ
Ferro GA     0,00 a 5,00 mg/L  Fenantrolina
Magnésio     0 a 150 mg/L  Calmagite
Manganês GB    0 a 300 µg/L  PAN
Manganês GA    0,0 a 20,0 mg/L  Periodato
Molibdénio    0,0 a 40,0 mg/L  Ácido tioglicólico 
Níquel GB    0,000 a 1.000 mg/L PAN
Níquel GA     0,00 a 7.00 ppt  Colorimétrico
Nitrato      0,0 a 30,0 mg/L  Redução por cádmio
Nitrato (Ácido cromotrópico,cuvete de 13 mm)  0,0 a 30,0 mg/L  Ácido cromotrópico
Nitrito, Marinho GUB   0 a 200 µg/L  Diazotação
Nitrito GB     0 a 600µg/L  Diazotação
Nitrito GA     0 a 150 mg/L  Sulfato Ferroso
Azoto, Total GB (cuvete de 13 mm)  0,0 a  25.0 mg/L  Ácido cromotrópico
Azoto, Total GA (cuvete de 13 mm)  10 a 150 mg/L  Ácido cromotrópico
Oxigénio, Dissolvido   0,0 a 10,0 mg/L   Winkler
Remoção de Oxigénio (Carbo-hidrazida) 0,00-1.50mg/L  Redução por ferro
Remoção de Oxigénio (DEHA)   0 a 1000 µg/L  Redução por ferro
Remoção de Oxigénio (Hidroquinona)  0,00-2.50 mg/L  Redução por ferro
Remoção de Oxigénio (Ácido Iso ascórbico) 0,00-4.50mg/L  Redução por ferro 
Ozono     0,00 a 2,00 mg/L  DPD
pH     6.5 a 8.5 pH  Vermelho de fenol
Fósforo, Marinho GUB   0 a 200 µg/L  Ácido ascórbico 
Fosfato, GB    0,00 a 2.50 mg/L  Ácido ascórbico
Fosfato, GA    0,0 a 30,0 mg/L  Aminoácido
Fósforo, Reactivo GB (cuvete de 13 mm) 0,00 a 1.60 mg/L  Ácido ascórbico
Fósforo, Reactivo GA (cuvete de 13 mm) 0,0 a 32.6 mg/L  Ácido vanadomolibdofosfórico
Fósforo, Ácido Hidrolisável (cuvete de 13 mm) 0,00 a 1.60 mg/L  Ácido ascórbico
Fósforo, Total GB (cuvete de 13mm)  0,00 a 1.60 mg/L  Ácido ascórbico
Fósforo, Total GA (cuvete de 13 mm)  0,0 a 32.6 mg/L  Ácido vanadomolibdofosfórico
Potássio GB    0,0 a 20,0 mg/L  Tetrafenilborato 
Potássio GM    10 a 100 mg/L  Tetrafenilborato
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Descrição    Gama   Método
Potássio GA    20 a 200 mg/L  Tetrafenilborato
Sílica, GB     0,00 a 2,00 mg/L  Azul de heteropoli
Sílica, GA     0 a 200 mg/L  EPA
Prata     0,000 a 1.000 mg/L PAN
Sulfato      0 a 150 mg/L  Cloreto de bário
Surfactantes, Aniónicos   0,00 a 3.50 mg/L  EPA 425.1
Zinco     0,00 a 3.00 mg/L  Zincon 
Xarope de Ácer    0,00 a 100,00%T  Medição directa
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11. ACESSÓRIOS
11.1. CONJUNTOS DE REAGENTES
Código   Descrição  
HI 736-25  25 testes de Fósforo marinho GUB
HI 755-26  25 testes de Alcalinidade marinha
HI 758-26  25 testes de Cálcio marinho
HI 764-25 25 testes de Nitrito marinho GUB
HI 775-26  25 testes de Alcalinidade para água doce
HI 93700-01  100 testes de Amónia GB
HI 93700-03  300 testes de Amónia GB
HI 93701-01  100 testes de Cloro livre GB (pó)
HI 93701-03  300 testes de Cloro livre GB (pó)
HI 93701-F  300 testes de Cloro livre GB (líquido)
HI 93701-T  300 testes de Cloro total GB (líquido)
HI 93702-01  100 testes de Cobre GA
HI 93702-03  300 testes de Cobre GA
HI 93703-52  100 testes de Ozono
HI 93703-57 Glicerol, (4) 30 ml 
HI 93704-01  100 testes de Hidrazina
HI 93704-03  300 testes de Hidrazina
HI 93705-01  100 testes de Sílica GB
HI 93705-03  300 testes de Sílica GB
HI 93707-01  100 testes de Nitrito GB
HI 93707-03  300 testes de Nitrito GB
HI 93708-01  100 testes de Nitrito GA
HI 93708-03  300 testes de Nitrito GA
HI 93709-01  100 testes de Manganês GA
HI 93709-03  300 testes de Manganês GA
HI 93710-01  100 testes de pH
HI 93710-03  300 testes de pH
HI 93711-01  100 testes de Cloro total GB (pó)
HI 93711-03  300 testes de Cloro total GB (pó)
HI 93712-01  100 testes de Alumínio
HI 93712-03  300 testes de Alumínio
HI 93713-01  100 testes de Fosfato GB
HI 93713-03  300 testes de Fosfato GB
HI 93714-01 100 testes de Cianeto
HI 93714-03 300 testes de Cianeto
HI 93715-01  100 testes de Amónia GM
HI 93715-03  300 testes de Amónia GM
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Código   Descrição  
HI 93716-01  100 testes de Bromo
HI 93716-03  300 testes de Bromo
HI 93717-01  100 testes de Fosfato GA
HI 93717-03  300 testes de Fosfato GA
HI 93718-01  100 testes de Iodo
HI 93718-03  300 testes de Iodo
HI 93719-01  100 testes de Dureza de Magnésio
HI 93719-03  300 testes de Dureza de Magnésio
HI 93720-01  100 testes de Dureza de Cálcio
HI 93720-03  300 testes de Dureza de Cálcio
HI 93721-01  100 testes de Ferro GA
HI 93721-03  300 testes de Ferro GA
HI 93722-01  100 testes de Ácido Cianúrico
HI 93722-03  300 testes de Ácido Cianúrico
HI 93723-01  100 testes de Crómio (VI) GA
HI 93723-03  300 testes de Crómio (VI) GA
HI 93726-01  100 testes de Níquel GA
HI 93726-03  300 testes de Níquel GA
HI 93728-01  100 testes de Nitrato
HI 93728-03  300 testes de Nitrato
HI 93729-01  100 testes de Fluoreto GB
HI 93729-03  300 testes de Fluoreto GB
HI 93730-01  100 testes de Molibdénio
HI 93730-03  300 testes de Molibdénio
HI 93731-01  100 testes de Zinco
HI 93731-03  300 testes de Zinco
HI 93732-01  100 testes de Oxigénio Dissolvido
HI 93732-03  300 testes de Oxigénio Dissolvido
HI 93733-01  100 testes de Amónia GA
HI 93733-03  300 testes de Amónia GA
HI 93734-01 100 testes de Cloro total GUA
HI 93734-03 300 testes de Cloro total GUA
HI 93735-01  100 testes de Dureza Total GM (200 a 500 mg/L)
HI 93735-02  100 testes de Dureza Total GA (400 a 750 mg/L)
HI 93735-0  300 testes de Dureza Total (GB - 100 testes, GM - 100 testes, GA - 100 testes)
HI 93735-00  100 testes de Dureza Total GB (0 a 250 mg/L)
HI 93737-01 50 testes de Prata
HI 93737-03  150 testes de Prata
HI 93738-01  100 testes de Dióxido de Cloro

ACESSÓRIOS
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Código   Descrição  
HI 93738-03  300 testes de Dióxido de Cloro
HI 93739-01  100 testes de Fluoreto GA
HI 93739-03  300 testes de Fluoreto GA
HI 93740-01  50 testes de Níquel GB
HI 93740-03  150 testes de Níquel GB
HI 93746-01  50 testes de Ferro GB
HI 93746-03  150 testes de Ferro GB
HI 93748-01  50 testes de Manganês GB
HI 93748-03  150 testes de Manganês GB
HI 93749-01  100 testes de Crómio (VI) GB
HI 93749-03  300 testes de Crómio (VI) GB
HI 93750-01  100 testes de Potássio GB, GM, GA
HI 93750-03  300 testes de Potássio GB, GM, GA
HI 93751-01  100 testes de Sulfato
HI 93751-03  300 testes de Sulfato
HI 937520-01  50 testes de Magnésio
HI 937520-03  150 testes de Magnésio
HI 937521-01  50 testes de Cálcio para água doce
HI 937521-03  150 testes de Cálcio para água doce
HI 93753-01  100 testes de Cloreto
HI 93753-03  300 testes de Cloreto
HI 93754A-25  24 testes de Carência Química de Oxigénio GB EPA (Cuvete)
HI 93754B-25  24 testes de Carência Química de Oxigénio GM EPA (Cuvete)
HI 93754C-25  24 testes de Carência Química de Oxigénio GA EPA (Cuvete)
HI 93754D-25  24 testes de Carência Química de Oxigénio GB Isento de Hg (Cuvete)
HI 93754E-25  24 testes de Carência Química de Oxigénio GM Isento de Hg (Cuvete)
HI 93754F-25  24 testes de Carência Química de Oxigénio GB ISO (Cuvete)
HI 93754G-25  24 testes de Carência Química de Oxigénio GM ISO (Cuvete)
HI 93757-01  100 testes de Ozono
HI 93757-03  300 testes de Ozono
HI 93758A-50  50 testes de Fósforo Reactivo GB (Cuvete)
HI 93758B-50  50 testes de Fósforo Ácido Hidrolisável (Cuvete)
HI 93758C-50  50 testes de Fósforo Total GB (Cuvete)
HI 93763A-50  49 testes de Fósforo Reactivo GA (Cuvete)
HI 93763B-50  49 testes de Fósforo Total GA (Cuvete)
HI 93764A-25  25 testes de Amónia GB (Cuvete)
HI 93764B-25  25 testes de Amónia GA (Cuvete)
HI 93766-50  50 testes de Nitrato (Cuvete)
HI 93767A-50  49 testes de Azoto Total GB (Cuvete)
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Código   Descrição  
HI 93767B-50  49 testes de Azoto Total GA (Cuvete)
HI 95747-01  100 testes de Cobre GB
HI 95747-03  300 testes de Cobre GB
HI 95761-01  100 testes de Cloro total GUB
HI 95761-03  300 testes de Cloro total GUB
HI 95762-01  100 testes de Cloro livre GUB
HI 95762-03  300 testes de Cloro livre GUB
HI 95769-01  40 testes de Surfactantes Aniónicos
HI 96770-01 100 testes de Sílica GA
HI 96770-03 300 testes de Sílica GA
HI 95771-01  100 testes de Cloro total GUA
HI 95771-03  300 testes de Cloro total GUA
HI 96773-01 50 testes de Remoção de Oxigénio
HI 96773-03 150 testes de Remoção de Oxigénio
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11.2. OUTROS ACESSÓRIOS
Código   Descrição
HI 731311  Cuvete 13 mm de diâmetro (5 un.)
HI 731318 Pano de limpeza para cuvetes (4 un.)
HI 731321  Cuvetes em vidro com 16 mm de diâmetro (4 un.)
HI 731335N Tampas para cuvetes de 16 mm (4 un.) 
HI 731331 cuvetes em vidro com 22 mm de diâmetro (4 un.)
HI 731335N  Tampas para cuvetes com 22 mm (4 un.)
HI 731339P Pipeta automática de 100 µL
HI 731349P Ponteiras para pipeta automática de 100 µL (10 un.)
HI 731340 Pipeta automática de 200 µL
HI 731350 Ponteiras para pipeta automática de 200 µL (25 un.)
HI 731341 Pipeta automática de 1000 µL
HI 731351 Ponteiras para pipeta automática de 1000 µL (25 un.)
HI 731342 Pipeta automática de 2000 µL
HI 731352 Ponteiras para pipeta automática de 2000 µL (25 un.)
HI 740034P Tampas para copos de 100 ml (10 un.)
HI 740036P Copo de plástico de 100 ml (10 un.)
HI 740038  Garrafa em vidro de 60 ml e vedante
HI 740142P Seringa graduada de 1 ml (10 un.)
HI 740143 Seringa graduada de 1 ml (6 un.)
HI 740144P Ponteiras para pipeta graduada de 1 ml (6 un.)
HI 740157P Pipetas em plástico para enchimento (20 un.)
HI 740216  Prateleira de arrefecimento
HI 740217  Escudo de protecção para reactor
HI 740220 Cuvete em vidro de mistura de 25 ml (2 un.)
HI 740225 Seringa graduada de 60 ml
HI 740226 Seringa graduada de 5 ml
HI 740227 Conjunto de filtro
HI 740228 Discos de filtro (25 un.)
HI 740229 Cilindro graduado de 100 ml
HI 7408011 Adaptador de cuvete de 16 mm
HI 7408012 Adaptador de cuvete de 10 mm
HI 7408012 Adaptador de cuvete de 13 mm
HI 740230 Água desmineralizada (230 ml)
DEMI-02  Desmineralizador
HI 83300-100  Estojo de preparação da amostra que consiste em carvão activado para 50 testes, frasco desmineralizante para  
  10 L de água, copo graduado de 100 ml com tampa, copo graduado de 170 ml com tampa, pipeta de 3 ml,  
  seringa de 60 ml, seringa 5 ml, cilindro graduado, colher, funil, filtro em papel (25 un.).
HI 839800-01 Reactor, adaptador de 230 VAC para 15 VDC, ficha europeia
HI 839800-02 Reactor, adaptador de 115 VAC a 15 VDC, ficha EUA.

 O
UT

RO
S 

AC
ES

SÓ
RI

OS



237

HI 93703-50 Solução para limpeza de cuvetes, (230 ml)
HI 93703-55 Carvão activado (50 un.)
HI 75110/15 Adaptador de voltagem de 115 VAC para 15 VDC, ficha EUA
HI 75220/15 Adaptador de voltagem de 230 VAC para 15 VDC, ficha Europeia

ABREVIAÇÕES

12. ABREVIAÇÕES
EPA  Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos da América (EPA)
ISO Organização Internacional de Normalização
°C Graus Celsius
°F Graus Fahrenheit
µg/L Microgramas por litro (ppb)
mg/L Miligramas por litro (ppm)
µg/L Gramas por litro (ppt)
ml Mililitro
GUB Gama Ultra Baixa
GB Gama Baixa
GM Gama Média
GA Gama Alta
GUA Gama Ultra Alta
PAN 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol
TPTZ 2,4,6-tri-(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
%T Transmitância
ABS Absorbância
°f Dureza em graus franceses
°e Dureza em graus ingleses
meq/L  Miliequivalente por litro
PCU Unidade Platina Cobalto
Pfund Escala de graduação da cor do mel em milímetros
pH Registo negativo da actividade de ião de hidrogénio
°dH Dureza em graus alemães
mV Milivolts
meq/kg Miliequivalente por quilograma
dKH Graus de dureza de carbonato
EDTA Ácido etilenodiaminotetracético
DPD N,N-diethyl-p-phenylenediamine
SPANDS Sodium 2-(parasulphophenylazo-)-1,8-dihydroxy-3,6-naphthalene disulphonate
ASTM American Society for Testing and Materials
MBAS Azul de metileno como substância activa
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Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no 
ambiente em que o vai usar.
A utilização deste instrumento pode causar interferências inaceitáveis noutros equipamentos 
electrónicos. Realize os passos necessários para a correcção de tais interferências. Qualquer alteração 
a este instrumento realizada pelo utilizador ou variações às instruções de utilização podem resultar 
na degradação do seu desempenho EMC.
A fim de evitar danos ou queimaduras, não efectue medições em fornos microondas. Para sua 
segurança e a do instrumento, não utilize nem armazene o instrumento em ambientes perigosos.

RECOMENDAÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO
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O Espectrofotómetro HI 801 possui garantia por dois anos, contra defeitos de fabrico na manufactura e em materiais, desde 
que utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as instruções de utilização indicadas. Esta garantia 
limita-se à sua reparação ou substituição sem encargos. Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta 
de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia. Caso seja necessária assistência técnica, contacte a Hanna 
Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, data de aquisição, número de série e a natureza do problema. 
Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o 
instrumento à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização junto do Departamento de Assistência. Proceda depois 
ao envio, com todos os portes previamente pagos.

GARANTIA

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o desenho, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.
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Contactos

Hanna Instruments Portugal Lda.
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fracção I
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim

E-mail: assistencia@hannacom.pt

www.hannacom.pt

Impresso em PORTUGAL


