Eléctrodos de pH com
tecnologia Bluetooth® Smart

Apresentação da aplicação Hanna Lab

Aplicação Hanna Lab
Disponível para iOS e Android

A primeira aplicação que
transforma um Smartphone
ou Tablet num medidor de pH
profissional
Quando usada com um eléctrodo de pH HALO®, a aplicação
Hanna Lab transforma um Smartphone ou Tablet
compatível num medidor de pH profissional.
As funções incluem calibração, medição, registo de dados,
gráficos e partilha de dados. A medição e registo do pH e da
temperatura em intervalos de um segundo inicia assim que
o eléctrodo é ligado.
A medição pode ser indicada isoladamente, com dados
tabulados ou como um gráfico. Os eixos do gráfico podem
ser expandidos usando a tecnologia "pinch-to-zoom”.

Apple, o logotipo Apple, iPhone e iPad são marcas registadas de Apple Inc., registadas nos E.U.A. e outros países. A App Store é um serviço exclusivo da Apple Inc. A designação e
logotipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade de Bluetooth SIG, Inc. Android, Google Play e o logotipo the Google Play são marcas registadas de Google Inc.
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Eléctrodos de pH sem fios HALO

Especificações da Aplicação Hanna Lab*

Dados em tempo real
Apresenta o pH e a temperatura
actualizados a cada segundo

Modos de visualização

Só o essencial

Toda a informação

Gráficos dinâmicos

A visualização básica apresenta a informação da
medição de um modo fácil de ler e simplificado.

A visualização em tabela apresenta a medição, hora
e data, anotações e estado de alarme numa tabela
actualizada em contínuo.

A visualização em gráfico apresenta a informação da
medição de um modo linear. Os eixos gráfico podem
ser expandidos usando a tecnologia "pinch-tozoom", para uma melhor visualização

Eléctrodos de pH sem fios HALO
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Especificações da Aplicação Hanna Lab*

Registo de dados
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Registo de dados

Exportar dados

Anotações personalizadas

Os dados são automaticamente guardados a cada
hora Existem quatro modos para guardar e partilhar
dados: Todos os dados desde a última gravação
automática, apenas anotações. Todos os dados
dentro de um intervalo de tempo e a notações dentro
de um intervalo de tempo.

Partilha de dados através de email em formato PDF
ou CSV

Os dados guardados podem ser anotados com
informação específica da medição
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Especificações da Aplicação Hanna Lab*

Boas Práticas Laboratoriais Calibração

Características adicionais

Informação BPL básica

Ecrãs de calibração claros e concisos

Alertas de medição

Indica a data e hora da actual calibração em conjunto
com o offset e média de slope. Nos ecrãs de Tablets, a
informação BPL básica também pode ser visualizada
em modo de tabela e gráfico.

A aplicação Hanna Lab permite a calibração em
cinco pontos. O valor padrão é automaticamente
reconhecido e corrigido na temperatura para 25.0°C
durante a calibração.

As leituras que excedem os limites de alarme
definidos pelo utilizador são assinaladas a amarelo
no ecrã de medição, em gráficos e tabelas. As
leituras que excedem as especificações da sonda
são assinaladas a vermelho.

Informações BPL completas

Lembrete de calibração

Definições

Indica a data e hora da actual calibração, offset
e média de slope, em conjunto com os padrões
calibrados, valores mV, temperatura e slope entre
cada padrão. Nos ecrãs de Tablets, a informação BPL
completa também pode ser visualizada em modo de
tabela e gráfico.

Alerta o utilizador quando o HALO necessita de
calibração

Toque no ícone de engrenagem (roda dentada) no
canto superior direito do ecrã, para aceder ao menu
de Definições.

Especificações da Aplicação Hanna Lab*
-2.000 a 16.000 pH;
Gama**

±800 mV
-20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)
0.1; 0.01; 0.001 pH;

Resolução

1; 0.1 mV;
0.1°C (0.1°F)
±0.005 pH;

Precisão (@25°C/77°F)

±0,3 mV
±0.5°C (±1.0°F)

Pontos de calibração

calibração até cinco pontos, com sete soluções padrão disponíveis
(1.68, 3.00 (apenas HI 10482) ou 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH)

Compensação da Temperatura**

automática desde -5.0 a 100.0 °C — 23.0 a 212.0 °F

Requisitos de Compatibilidade/Sistema

veja www.hannacom.pt para saber os requisitos de compatibilidade/requisitos

Ajuda e Tutoriais
A aplicação Hanna Lab também integra um modo
de demonstração do eléctrodo, informações gerais
sobre o HALO, tutorial de pH, tutorial de manutenção
e informação de contacto.

Como descarregar
*HALO™ é necessário para a medição. ** Os limites serão reduzidos às especificações reais da sonda / sensor.

Apple, o logotipo Apple, iPhone e iPad são marcas registadas de Apple Inc., registadas nos E.U.A. e outros países. A App Store é um serviço exclusivo da Apple Inc. A designação e
logotipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade de Bluetooth SIG, Inc. Android, Google Play e o logotipo the Google Play são marcas registadas de Google Inc.
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Apresentação do HALO®

Eléctrodos de pH sem fios

Faça medições de grau
laboratorial com o seu
Smartphone ou Tablet.
O HALO é o primeiro eléctrodo de pH profissional com
tecnologia Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0). Esta
tecnologia é eficiente energicamente, permitindo um baixo
consumo, para maximizar a autonomia da pilha substituível
usada no eléctrodo de pH.
Os eléctrodos de pH HALO podem ser usados virtualmente
em qualquer lado: em campo, laboratório ou na sala de aula.
A sua versatilidade e facilidade de utilização revolucionarão
o modo como é medido o pH.
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Eléctrodos de pH sem fios HALO

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

Apresentação do HALO®

9 modelos HALO disponíveis:

p. 9

p. 12

p. 15

HI 11312

HI 11102

HI 13302

Eléctrodo de pH
para laboratório

Eléctrodo de pH
para laboratório

Eléctrodo de pH
para tubos de ensaio

p. 10

p. 11

Este eléctrodo de enchimento,
com corpo em vidro, possui muitas
características que o tornam
ideal para a utilização numa
ampla gama de aplicações.

Este eléctrodo de enchimento a
gel, com corpo em vidro, possui
muitas características que o tornam
ideal para uso laboratorial.

Este eléctrodo de enchimento a
gel, com corpo em vidro, possui
muitas características que o
tornam ideal para medição de
amostras em tubos de ensaio.

HI 10832

HI 12302

HI 12922

Eléctrodo de pH
para amostras de
dimensões reduzidas

Eléctrodo de pH
para medições em
campo

Eléctrodo de pH
para solo

p. 13

Este eléctrodo de enchimento a
viscolene, com corpo em vidro possui
muitas características que o tornam
ideal para amostras de pequenas
dimensões em laboratórios, como a sua
extremidade de dimensão reduzida.

Este eléctrodo de enchimento a gel,
com corpo em PEI, possui muitas
características que o tornam ideal para
uso em campo ou na linha de produção.

FC 2022

HI 10482

Eléctrodo de pH
Foodcare
Este eléctrodo de enchimento a
viscolene, com corpo em PVDF,
possui muitas características, como
resistência a obstrução e extremidade
cónica, o que torna ideal para medição
em produtos da área alimentar.

p. 16

p. 14

Este eléctrodo de enchimento a
gel, com corpo em vidro, possui
muitas características que o tornam
ideal para medição directa no
solo, como o seu bolbo cónico.

FC 2142

Eléctrodo de pH
para vinho com
tecnologia CPS™

p. 17

Este eléctrodo de enchimento,
com corpo em vidro, possui muitas
características, como o CPS (Sistema
de Prevenção da Obstrução), que
o tornam ideal para a utilização
nas indústrias alimentares e de
bebidas, incluindo vinho.

Eléctrodo de pH
para cerveja
Este eléctrodo de enchimento
a gel, com corpo em titânio e
junção em tecido extraível é ideal
para aplicações em cerveja.

Eléctrodos de pH sem fios HALO
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Características dos medidores de pH sem fios HALO®

Ligação com um toque
Ligue à aplicação Hanna Lab com o pressionar de um
botão, através da tecnologia sem fios Bluetooth®
(alcance de 10 m). Visível à distância, o halo de luz
LED indica que o eléctrodo está activo e a transmitir.

Rotulagem de amostra com um botão
Ao premir o botão do eléctrodo de pH HALO ou o
ícone do eléctrodo na aplicação Hanna Lab, rotulará
os dados da amostra para uma consulta facilitada.

Pilha de fácil substituição
A pilha de ião de lítio CR2032 do HALO é fácil de
substituir e dura aproximadamente 500 horas.
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Eléctrodos de pH sem fios HALO

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

Eléctrodos de pH sem fios HALO

HI 11312

Compatível com:

35 mm

iOS
Android™
edge blu
Ideal para aplicações
em laboratório

40 mm

O HALO HI 11312 é um eléctrodo de pH com tecnologia Bluetooth® Smart, que
permite que um dispositivo Apple ou Android compatível seja utilizado como um
medidor de pH. É um eléctrodo de pH com corpo em vidro para uso geral, ideal
para medições de rotina em laboratórios.
• Corpo em vidro
·· Uma superfície não porosa que resiste a químicos agressivos

195 mm

• Junção dupla
·· Referência externa isenta de prata que é
compatível com a maioria das amostras
• Sensor de temperatura incorporado
·· Medições com alta precisão, compensadas na temperatura.

120 mm

• De enchimento
·· Permite o enchimento da célula de referência com
solução de enchimento electrolítica

Corpo em vidro
O corpo em vidro do HI 11312 é resistente a muitos químicos agressivos e é fácil
de limpar, tornando-o ideal para uso geral em laboratório.

Junção dupla

012 mm

09 mm

Especificações HALO

HI 11312

Gama de medição

0.00 a 13.00 pH

Tipo de célula de referência

dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção

cerâmica

Electrólito

3.5M KCl (de enchimento)

Material do corpo

vidro

Extremidade/Forma

esférica

Gama de temperatura de
funcionamento

-5 a 80°C (23 a 176°F)

Comprimento do corpo /
Comprimento total

120 mm / 195 mm

Sensor de temperatura

integrado

Diâmetro exterior

12 mm (vidro)

Tipo de ligação

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Duração da pilha

ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Ambiente

0 a 50°C (23 a 122°F), o módulo electrónico não tem protecção
à água

Como encomendar

O HALO HI 11312 é fornecido com solução de armazenamento,
solução de limpeza, soluções padrão pH 7.01, soluções
padrão pH 4.01, solução de enchimento, pilha, certificado de
enchimento e manual de instruções.

O HI 11312 é um eléctrodo de pH com dupla junção, no qual a Ag/AgCl necessária
para a célula referência encontra-se atrás de uma junção em cerâmica. O
electrólito em gel entre a junção interna e externa é isento de prata. Isto é
importante para prevenir a precipitação de prata pelo padrão Tris, metais e
sulfuretos que obstruiriam a junção, originando leituras erráticas.

Sensor de temperatura incorporado
O HI 11312 possui um sensor de temperatura termístor integrado na extremidade
do bolbo indicador de pH. O sensor de temperatura termístor oferece uma leitura
de temperatura de alta precisão e, estando na extremidade do eléctrodo, permite
uma rápida determinação da temperatura à medida que tem efeito no potencial
da membrana de vidro.

De enchimento
O HI 11312 é um eléctrodo de pH de enchimento. A solução de enchimento do
interior difunde-se pela junção cerâmica à medida que o eléctrodo é usado
e guardado numa solução de armazenamento. A solução de enchimento
electrolítica deve ser adicionada ao eléctrodo quando o seu nível se encontra
abaixo de 1 cm do orifício de enchimento, de modo a manter uma boa taxa de
fluxo, garantida por ter a adequada pressão.

Eléctrodos de pH sem fios HALO
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Eléctrodos de pH sem fios HALO

HI 11102

Compatível com:
35 mm

iOS
Android™
edge blu
Ideal para aplicações
em laboratório

28 mm

O HALO HI 11102 é um eléctrodo de pH com tecnologia Bluetooth® Smart, que
permite que um dispositivo Apple ou Android compatível seja utilizado como
um medidor de pH. Este eléctrodo de pH corpo em vidro para uso geral é ideal
para quem pretende ter um eléctrodo de pH sem manutenção da solução de
enchimento.
• Corpo em vidro
·· Uma superfície não porosa que resiste a químicos agressivos
183 mm

• Junção dupla
·· Referência externa isenta de prata que é
compatível com a maioria das amostras

Também incluído
com o edge®blu

• Sensor de temperatura incorporado
·· Medições com alta precisão, compensadas na temperatura.

120 mm

• Referência de enchimento a gel
·· Sem manutenção especial necessária e sem
necessitar de soluções de enchimento

Corpo em vidro
O corpo em vidro do HI 11102 é ideal para utilização em laboratório e para quem
pretende ter um eléctrodo de pH tradicional, sem ter que se preocupar com a
manutenção do nível apropriado da solução de enchimento. O vidro é resistente
a muitos químicos agressivos e é fácil de limpar.

Junção dupla
O HI 11102 é um eléctrodo de pH com dupla junção, no qual a Ag/AgCl necessária
para a célula referência encontra-se atrás de uma junção em cerâmica. O
electrólito em gel entre a junção interna e externa é isento de prata. Isto é
importante para prevenir a precipitação de prata pelo padrão Tris, metais e
sulfuretos que obstruiriam a junção, originando leituras erráticas.

Sensor de temperatura incorporado
O HI 11102 possui um sensor de temperatura termístor integrado na extremidade
do bolbo indicador de pH. O sensor de temperatura termístor oferece uma leitura
de temperatura de alta precisão e, estando na extremidade do eléctrodo, permite
uma rápida determinação da temperatura à medida que tem efeito no potencial
da membrana de vidro.

Referência de enchimento a gel sem necessitar de
manutenção especial
O HI 11102 contém um gel isento de prata na célula de referência exterior.
Não tem solução de enchimento para ser mantida à medida que é utilizado o
eléctrodo. Para além da calibração e limpeza de rotina, este eléctrodo não requer
manutenção adicional.
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012 mm

09 mm

Especificações HALO

HI 11102

Gama de medição

0.00 a 12.00 pH

Tipo de célula de referência

dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção

cerâmica

Electrólito

gel

Material do corpo

vidro

Extremidade/Forma

esférica

Gama de temperatura de
funcionamento

-5 a 80°C (23 a 176°F)

Comprimento do corpo /
Comprimento total

120 mm /183 mm

Sensor de temperatura

integrado

Diâmetro exterior

12 mm (vidro)

Tipo de ligação

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Duração da pilha

ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Ambiente

0 a 50°C (23 a 122°F), o módulo electrónico não tem protecção
à água

Como encomendar

O HALO HI 11102 é fornecido com solução de armazenamento,
solução de limpeza, soluções padrão pH 7.01, soluções padrão
pH 4.01, pilha, certificado de qualidade e manual de instruções.

Eléctrodos de pH sem fios HALO

HI 13302

Compatível com:

35 mm

iOS
Android™
edge blu
Ideal para medições em
tubos de ensaio

28 mm

O HALO HI 13302 é um eléctrodo de pH especializado com tecnologia Bluetooth®
Smart, que permite que um dispositivo Apple ou Android compatível seja
utilizado como um medidor de pH. Este eléctrodo foi concebido para realizar as
medições de pH em tubos de ensaio em universidades, indústria farmacêutica,
biotecnologia e laboratórios de segurança alimentar.
• Corpo e bolbo de dimensões reduzidas
·· O bolbo com um diâmetro de 5 mm é fácil de introduzir em tubos de ensaio.

012 mm

183 mm

• Sensor de temperatura incorporado
·· Oferece medições de pH precisas compensadas na temperatura
• Junção aberta
·· Permite uma taxa de fluxo de electrólito de referência
previsível, oferecendo maior estabilidade

120 mm

• Referência de enchimento a gel
·· Sem manutenção especial necessária e sem
necessitar de soluções de enchimento

Corpo e bolbo com 5 mm de diâmetro
O HI 13302 possui um bolbo sensitivo de pH de dimensões reduzidas, com apenas
5 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento. O reduzido diâmetro do eléctrodo
permite medições de pH em recipientes estreitos, como tubos de ensaio e balões.

Sensor de temperatura incorporado
05 mm

Especificações HALO

HI 13302

Gama de medição

0.00 a 12.00 pH

Tipo de célula de referência

dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção

junção aberta

Electrólito

viscolene

Material do corpo

vidro

Extremidade/Forma

esférica

Gama de temperatura de
funcionamento

-5 a 50°C (23 a 122°F)

Comprimento do corpo /
Comprimento total

120 mm /183 mm

Sensor de temperatura

integrado

Diâmetro exterior

5 mm (vidro)

Tipo de ligação

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Duração da pilha

ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Ambiente

0 a 50°C (23 a 122°F), o módulo electrónico não tem protecção
à água

Como encomendar

O HALO HI 13302 é fornecido com solução de armazenamento,
solução de limpeza, soluções padrão pH 7.01, soluções padrão
pH 4.01, pilha, certificado de qualidade e manual de instruções.

O HI 13302 possui um sensor de temperatura termístor integrado na extremidade
do bolbo indicador de pH. O sensor de temperatura termístor oferece uma leitura
da temperatura de alta precisão e, estando na extremidade do eléctrodo, permite
uma rápida determinação da temperatura.

Desenho de junção aberta
A meia-célula de referência foi desenhada com uma junção aberta que se adapta
ao micro-bolbo de 5 mm e a haste. O desenho de junção aberta é resistente às
obstruções de sólidos suspensos e proteínas que se encontram em amostras
biológicas. Qualquer obstrução que ocorra impedirá o circuito de medição entre
o eléctrodo indicador e a referência interna, resultando num maior tempo de
resposta e leituras erráticas.

Referência de enchimento a gel sem necessitar de
manutenção especial
O seu desenho de junção aberta consiste num gel sólido (viscolene) entre a
amostra e a referência interna cerâmica. Para além da calibração e limpeza de
rotina, este eléctrodo não requer manutenção adicional.

Eléctrodos de pH sem fios HALO
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Eléctrodos de pH sem fios HALO

HI 10832

Compatível com:
35 mm

iOS
Android™
edge blu
Ideal para e amostras de
dimensões reduzidas

28 mm

O HALO HI 10832 é um eléctrodo de pH especializado com tecnologia Bluetooth®
Smart, que permite que um dispositivo Apple ou Android compatível seja utilizado
como um medidor de pH. Este eléctrodo de pH permite a medição sem fios de
amostras de dimensões reduzidas em universidades, indústria farmacêutica e
biotecnologia.

012 mm

183 mm

• Micro-bolbo
·· O bolbo com 3 mm de diâmetro pode medir o bolbo o
pH em amostras tão pequenas quanto 100 μL.
• Desenho de junção aberta
·· Resiste a obstruções e oferece um tempo de resposta mais rápido

120 mm

• Referência de enchimento a gel
·· Sem manutenção especial necessária e sem
necessitar de soluções de enchimento

Micro-bolbo
O HI 10832 possui um bolbo sensitivo de pH de dimensões reduzidas, com apenas
3 mm de diâmetro. O reduzido diâmetro do eléctrodo permite medições de pH
em placas de 96 alvéolos, tubos de ensaio e balões. O HI 10832 é ideal para a
medição em amostras caras, que só permitem trabalhar com pequenos volumes.

Desenho de junção aberta
A meia-célula de referência foi desenhada com uma junção aberta que se adapta
ao micro-bolbo de 3 mm e a haste. O desenho de junção aberta é resistente às
obstruções de sólidos suspensos e proteínas que se encontram em amostras
biológicas. Qualquer obstrução que ocorra impedirá o circuito de medição entre
o eléctrodo indicador e a referência interna, resultando num maior tempo de
resposta e leituras erráticas.

03 mm

Referência de enchimento a gel sem necessitar de
manutenção especial

Especificações HALO

HI 10832

Gama de medição

0.00 a 13.00 pH

O seu desenho de junção aberta consiste num gel sólido (viscolene) entre a
amostra e a referência interna cerâmica Para além da calibração e limpeza de
rotina, este eléctrodo não requer manutenção adicional.

Tipo de célula de referência

dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção

aberta

Electrólito

viscolene

Material do corpo

vidro

Extremidade/Forma

esférica

Gama de temperatura de
funcionamento

0 a 50°C (32 a 122°F)

Comprimento do corpo /
Comprimento total

120 mm /183 mm

Sensor de temperatura

nenhuma

Diâmetro exterior

3 mm (vidro)

Tipo de ligação

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Duração da pilha

ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Ambiente

0 a 50°C (23 a 122°F), o módulo electrónico não tem protecção
à água

Como encomendar

O HALO HI 10832 é fornecido com solução de armazenamento,
solução de limpeza, soluções padrão pH 7.01, soluções padrão
pH 4.01, pilha, certificado de qualidade e manual de instruções.
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Eléctrodos de pH sem fios HALO

HI 12302

Compatível com:

35 mm

iOS
Android™
edge blu

28 mm

Ideal para aplicações em campo
O HALO HI 12302 é um eléctrodo de pH com tecnologia Bluetooth® Smart, que
permite que um dispositivo Apple ou Android compatível seja utilizado como um
medidor de pH. O HI 12302 é um eléctrodo de enchimento a gel, com corpo em
PEI, ideal para medições de rotina em campo, laboratório e até em casa.

165 mm

• Corpo em plástico PEI
·· Plástico de longa duração e resistente a químicos
• Junção dupla
·· Referência externa isenta de prata que é
compatível com a maioria das amostras

100 mm

• Sensor de temperatura incorporado
·· Medições com alta precisão, compensadas na temperatura.
• Referência de enchimento a gel
·· Sem manutenção especial necessária e sem
necessitar de soluções de enchimento

Corpo em plástico PEI

012 mm

O corpo do HI 12302 é composto por resina polieterimida (PEI). O PEI é um plástico
de alta qualidade que é resistente a muitos químicos agressivos, tornando-o ideal
para uma vasta gama de aplicações. O corpo em PEI é excelente para medições
em campo, graças à sua durabilidade. O escudo protector à volta da extremidade
esférica em vidro também ajuda a minimizar quebras derivadas de pequenos
impactos no eléctrodo.

Junção dupla

Especificações HALO

HI 12302

Gama de medição

0.00 a 12.00 pH

Tipo de célula de referência

dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção

cerâmica

Electrólito

gel

Material do corpo

PEI

Extremidade/Forma

semi-esférica

Gama de temperatura de
funcionamento

-5 a 70°C (23 a 158°F)

Comprimento do corpo /
Comprimento total

100 mm / 165 mm

Sensor de temperatura

integrado

Diâmetro exterior

12 mm (plástico)

Tipo de ligação

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Duração da pilha

ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Ambiente

0 a 50°C (23 a 122°F), o módulo electrónico não tem protecção
à água

Como encomendar

O HALO HI 12302 é fornecido com solução de armazenamento,
solução de limpeza, soluções padrão pH 7.01, soluções padrão
pH 4.01, pilha, certificado de qualidade e manual de instruções.

O HI 12302 é um eléctrodo de pH com dupla junção, no qual a Ag/AgCl necessária
para a célula referência encontra-se atrás de uma junção em cerâmica. O
electrólito entre a junção interna e externa é isento de prata. Isto é importante
para prevenir a precipitação de prata pelo padrão Tris, metais e sulfuretos que
obstruiriam a junção, originando leituras erráticas.

Sensor de temperatura incorporado
A extremidade do bolbo indicador de pH integra um sensor de temperatura
termístor. O sensor de temperatura termístor oferece uma leitura de temperatura
de alta precisão e, estando na extremidade do eléctrodo, permite uma rápida
determinação da temperatura à medida que tem efeito no potencial da membrana
de vidro.

Referência de enchimento a gel sem necessitar de
manutenção especial
O HI 12302 contém um gel isento de prata na célula de referência exterior.
Não tem solução de enchimento para ser mantida à medida que é utilizado o
eléctrodo. Para além da calibração e limpeza de rotina, este eléctrodo não requer
manutenção adicional.

Eléctrodos de pH sem fios HALO
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Eléctrodos de pH sem fios HALO

HI 12922

Compatível com:
35 mm

iOS
Android™
edge blu
Ideal para medições
directas no solo

40 mm

O HALO HI 12922 é um eléctrodo de pH especializado com tecnologia Bluetooth®
Smart, que permite que um dispositivo Apple ou Android compatível seja
utilizado como um medidor de pH. Este eléctrodo foi concebido para utilizadores
em agricultura, hidroponia e estufas que necessitam de monitorizar o pH de
suportes de cultivo para optimizar o crescimento das culturas.
• Bolbo cónico
·· Fácil penetração em sólidos moles e semi-sólidos
195 mm

• Junção tripla em cerâmica
·· Uma alta taxa de fluxo para uma resposta rápida e
estável em meios ligeiramente hidratados
• De enchimento
·· Permite o enchimento da célula de referência com
solução de enchimento electrolítica

120 mm

• Sensor de temperatura incorporado
·· Medições com alta precisão, compensadas na temperatura.

Bolbo cónico
A extremidade em forma cónida permite uma fácil penetração do sensor em
sólidos moles como solo e outros suportes de cultivo. Os suportes de cultivo
incluem lã de rocha, fibra de coco e perlite.

Junção em tripla cerâmica
O HI 12922 possui três junções cerâmicas na célula de referência. Todos os
eléctrodos de pH têm uma junção de referência que garante a continuidade
entre o fio de referência interno e a amostra. Com um desenho de junção tripla
em cerâmica, permite uma maior taxa de fluxo da solução de enchimento em solo
húmido e outros suportes de cultivo.

De enchimento
O HI12922 é um eléctrodo de pH de enchimento. A solução de enchimento
do interior difunde-se pelas junções cerâmicas à medida que o eléctrodo é
usado e guardado numa solução de armazenamento. A solução de enchimento
electrolítica deve ser adicionada ao eléctrodo quando o seu nível se encontra
abaixo de 1 cm do orifício de enchimento, de modo a manter uma boa taxa de
fluxo, garantida por ter a adequada pressão (opcional).

Sensor de temperatura incorporado
O HI 12922 possui um sensor de temperatura termístor integrado na extremidade
do bolbo indicador de pH. O sensor de temperatura termístor oferece uma leitura
de temperatura de alta precisão e, estando na extremidade do eléctrodo, permite
uma rápida determinação da temperatura.

Inclui um perfurador
para solo
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012 mm

Especificações HALO

HI 12922

Gama de medição

0.00 a 12.00 pH

Tipo de célula de referência

dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção

tripla cerâmica

Electrólito

3.5M KCl (de enchimento)

Material do corpo

vidro

Extremidade/Forma

cónica

Gama de temperatura de
funcionamento

-5 a 70°C (23 a 158°F)

Comprimento do corpo /
Comprimento total

120 mm / 195 mm

Sensor de temperatura

integrado

Diâmetro exterior

12 mm (vidro)

Tipo de ligação

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Duração da pilha

ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Ambiente

0 a 50°C (23 a 122°F), o módulo electrónico não tem protecção
à água

Como encomendar

O HALO HI 12922 é fornecido com um perfurador para
solo, solução de armazenamento, solução de limpeza,
soluções padrão pH 7.01, soluções padrão pH 4.01, solução
de enchimento, pilha, certificado de qualidade e manual de
instruções.

Eléctrodos de pH sem fios HALO

FC 2022

Compatível com:

35 mm

iOS
Android™
edge blu

29 mm

Ideal para aplicações alimentares
O HALO FC 2022 é um eléctrodo de pH especializado com tecnologia Bluetooth®
Smart , concebido para a indústria de processamento alimentar, onde é necessário
monitorizar o pH dos produtos para garantir a sua segurança e qualidade.
• Bolbo cónico
·· Fácil penetração em sólidos moles e semi-sólidos
134 mm

• Vidro para baixas temperaturas
·· Medição rápida e precisa de produtos refrigerados
• Junção aberta
·· Resiste a obstruções e oferece um tempo resposta rápido

70 mm

• Referência de enchimento a gel
·· Sem manutenção especial necessária e sem
necessitar de soluções de enchimento
• Sensor de temperatura incorporado
·· Medições com alta precisão, compensadas na temperatura.
06 mm

Bolbo cónico
A extremidade em forma cónica permite uma fácil penetração do sensor em
sólidos moles e semi-sólidos, como queijos, iogurtes, carnes e molhos. É muito
fácil de limpar, sem permitir a aderência de vestígios de alimentos.

Vidro para baixas temperaturas
A extremidade em vidro é produzida em vidro formulado para baixas temperaturas
que possui uma menor resistência que os tipos de vidros normais normalmente
usados nos eléctrodos de pH. Isto é mais uma vantagem, uma vez que muitos
produtos alimentares são armazenados a baixas temperaturas. O HALO FC 2022
é adequado para medições a temperaturas entre 0 e 10°C.
Especificações HALO

FC 2022

Desenho de junção aberta

Gama de medição

0.00 a 12.00 pH

Tipo de célula de referência

dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção

aberta

Electrólito

viscolene

O seu desenho de junção aberta consiste num gel sólido (viscolene) entre
a amostra e a referência interna Esta interface previne a entrada de prata
na amostra, mas também torna-o impermeável a obstruções de produtos
alimentares, mantendo uma resposta rápida e uma leitura estável.

Material do corpo

PVDF

Extremidade/Forma

cónica

Gama de temperatura de
funcionamento

0 a 60°C (32 a 140°F)

Comprimento do corpo /
Comprimento total

70 mm / 134 mm

Sensor de temperatura

integrado

Diâmetro exterior

afunilamento de 12 mm a 8 mm (plástico)

Tipo de ligação

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Duração da pilha

ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Ambiente

0 a 50°C (23 a 122°F), o módulo electrónico não tem protecção
à água

Como encomendar

O HALO FC 2022 é fornecido com solução de armazenamento,
solução de limpeza, soluções padrão pH 7.01, soluções padrão
pH 4.01, pilha, certificado de qualidade e manual de instruções.

Referência de enchimento a gel sem necessitar de
manutenção especial
Uma vez que a referência interna é em gel, não tem solução de enchimento
para ser mantida à medida que é utilizado o eléctrodo. Para além da calibração e
limpeza de rotina, este eléctrodo não requer manutenção adicional.

Sensor de temperatura incorporado
A extremidade do bolbo indicador de pH integra um sensor de temperatura
termístor. O sensor de temperatura termístor oferece uma leitura de temperatura
de alta precisão e, estando na extremidade do eléctrodo, permite uma rápida
determinação da temperatura.

Eléctrodos de pH sem fios HALO
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Eléctrodos de pH sem fios HALO
HI 10482
Compatível com:
35 mm

iOS
Android™
edge blu
Ideal para vinho, mosto
e sumo de uva

40 mm

O HALO HI 10482 é um eléctrodo de pH especializado com tecnologia Bluetooth®
Smart concebido para enologia, onde é necessária a monitorização do pH do
vinho, mosto e sumo de uva.
• Tecnologia de prevenção de obstruções (CPS)
·· A manga anti-obstrução em PTFE mantém a
estabilidade e rápida resposta das medições

195 mm

• De enchimento
·· Permite o enchimento da célula de referência com
solução de enchimento electrolítica
• Sensor de Temperatura incorporado
·· Medições com alta precisão, compensadas na temperatura.

120 mm

• Valor padrão de calibração personalizável
·· Calibração em pH 3.00 para englobar a leitura esperada no vinho

Tecnologia de prevenção de obstruções (CPS)
A tecnologia CPS é uma melhoria para as medições de pH em amostras de vinho,
mosto e sumo de uva que contém alto conteúdo de sólidos. Os eléctrodos de pH
convencionais usam junções cerâmicas que podem obstruir rapidamente com os
sólidos que se encontram no sumo e mosto. Quando a junção está obstruída, o
eléctrodo não funciona adequadamente, o que pode resultar em leituras erráticas. A
tecnologia CPS utiliza vidro esmerilado em conjunto com uma manga PTFE amovível,
para prevenir a obstrução. O vidro esmerilado permite o fluxo apropriado do líquido,
enquanto a manga PTFE repele os sólidos. Assim, os eléctrodos de pH com tecnologia
CPS levam 20 vezes mais tempo a obstruir do que os eléctrodos convencionais. Quando
o eléctrodo fica obstruído, a manga PTFE pode ser deslocada para limpar a superfície
de vidro esmerilado, rejuvenescendo a junção e prolongando a vida da sonda.

De enchimento
O HI 10482 é um eléctrodo pH com junção dupla, de enchimento. A solução de
enchimento do interior da sonda difunde-se pela junção em vidro esmerilado à
medida que o eléctrodo é usado e guardado numa solução de armazenamento. A
solução de enchimento electrolítica deve ser adicionada ao eléctrodo quando o seu
nível se encontra abaixo de 1 cm do orifício de enchimento, para manter uma boa
taxa de fluxo, garantida por ter a adequada pressão.

Sensor de temperatura incorporado
O HI 10482 possui um sensor de temperatura termístor integrado na extremidade
do bolbo indicador de pH. O sensor de temperatura termístor oferece uma leitura de
temperatura de alta precisão e deve estar o mais próximo possível do eléctrodo de
pH, de modo a compensar pelo efeito que a temperatura tem sobre o potencial da
membrana. Ter um sensor de temperatura incorporado é importante nas medições
em vinho, uma vez que os valores de ph medidos encontram-se afastados do
ponto isopotencial em mais de 3 unidades de pH. Quanto mais afastado do ponto
isopotencial, maior a influencia da temperatura na leitura observada.

Valor padrão de calibração personalizável
O pH médio do vinho influencia a escolha dos padrões de calibração que se devem
utilizar. Geralmente, a maioria dos vinhos acabados possui um pH entre 3 e 4. Para
assegurar uma medição de alta precisão, o HI 10482 pedirá um padrão de pH 3.00
em vez de pH 4.01. Isto permite que a calibração englobe o valor esperado a medir.
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CPS™ (Sistema de Prevenção
da Obstrução)

012 mm

08 mm

Especificações HALO

HI 10482

Gama de medição

0.00 a 12.00 pH

Tipo de célula de referência

dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção

junção aberta amovível

Electrólito

3.5M KCl (de enchimento)

Material do corpo

vidro

Extremidade/Forma

semi-esférica

Gama de temperatura de
funcionamento

0 a 80°C (32 a 176°F)

Comprimento do corpo /
Comprimento total

120 mm / 195 mm

Sensor de temperatura

integrado

Diâmetro exterior

12 mm (vidro)

Tipo de ligação

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Duração da pilha

ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Ambiente

0 a 50°C (23 a 122°F), o módulo electrónico não tem protecção
à água

Como encomendar

O HALO HI 10482 é fornecido com solução de
armazenamento, solução de limpeza, soluções padrão pH
7.01, soluções padrão pH 3.00, solução de enchimento, pilha,
certificado de enchimento e manual de instruções.

Eléctrodos de pH sem fios HALO

FC 2142

Compatível com:

35 mm

iOS
Android™
edge blu
Ideal para cerveja

28 mm

O HALO FC 2142 é um eléctrodo de pH especializado com tecnologia Bluetooth®
Smart concebido para a indústria cervejeira, para ajudar a monitorizar o pH no
mosto de cerveja.
• Vidro para altas temperaturas
·· Prolonga a vida da sonda quando usada em temperaturas elevadas

183 mm

• Junção em tecido extraível
·· Renove rapidamente a junção para aumentar a
estabilidade e prolongar a vida da sonda
• Sensor de temperatura incorporado
·· Medições com alta precisão, compensadas na temperatura.

120 mm

• Corpo em titânio
·· Oferece protecção mesmo em temperaturas altas,
assim como estabilidade da medição

Vidro para altas temperaturas
O vidro de pH normal degrada-se mais rápido quando usado em altas temperaturas.
O FC 2142 usa um vidro especial formulado para altas temperaturas, adequado
para medição de pH em amostras como mosto a 80°C.

Junção em tecido extraível

012,7 mm

Especificações HALO

FC 2142

Gama de medição

0.00 a 13.00 pH

Tipo de célula de referência

dupla, Ag/AgCl

Tipo de junção

tecido

Electrólito

gel

Material do corpo

titânio

Extremidade/Forma

esférica

Gama de temperatura de
funcionamento

0 a 80°C (32 a 176°F)

Comprimento do corpo /
Comprimento total

120 mm / 183 mm

Sensor de temperatura

integrado

Diâmetro exterior

12.7 mm (titânio)

Tipo de ligação

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m

Tipo/Duração da pilha

ião de lítio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Ambiente

0 a 50°C (23 a 122°F), o módulo electrónico não tem protecção
à água

Como encomendar

O HALO FC 2142 é fornecido com solução de armazenamento,
solução de limpeza, soluções padrão pH 7.01, soluções padrão
pH 4.01, pilha, certificado de qualidade e manual de instruções.

A vantagem da junção em tecido é que pode ser extraída da sonda, expondo
uma nova superfície. Isto é muito importante, uma vez que um dos maiores
contribuidores para as medições instáveis é uma junção obstruída. Iso é provável
que aconteça quando se mede o pH em mosto com um alto conteúdo de sólidos.
Extraindo uma pequena porção da junção, expõe-se uma porção limpa e sem
obstruções, que diminui o tempo de resposta e prolonga a vida da sonda.

Sensor de temperatura incorporado
O FC 2142 possui um sensor de temperatura termístor integrado na extremidade
do eléctrodo de pH que fornece leituras de temperatura altamente precisas e
medições de pH compensadas na temperatura.

Corpo em titânio
Uma medição de pH é uma medição de alta impedância e, assim, é susceptível
de interferências provocadas pelo ruído eléctrico e humidade. Para ultrapassar
estes problemas, um corpo em titânio funciona como matching pin. Um matching
pin é uma técnica de medição diferencial usada para eliminar o ruído eléctrico
no sistema de medição. O corpo em titânio, sendo em metal, é virtualmente
inquebrável e oferece protecção adicional contra impactos acidentais.

Eléctrodos de pH sem fios HALO
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Mini-agitadores

HI 181 • HI 180

Mini-agitadores
magnéticos compactos
Disponíveis com ou sem suporte de
eléctrodo amovível
• Suporte para eléctrodo
·· A série HI 181 possui um suporte de eléctrodo
que se encaixa na base do agitador.
• Forma arredondada
• Desenho dinâmico
·· Fáceis de utilizar, estes compactos
agitadores necessitam de pouco espaço
e são facilmente reconhecíveis em
bancadas com muitos instrumentos
• Construídos para durar
·· O seu corpo resistente a químicos, resiste a
danos devidos a derrames acidentais
A maioria dos agitadores são produzidos com
componentes de aço e alumínio. Essas unidades
são normalmente muito grandes e pesadas para
bancadas de laboratório com espaço limitado. Os
modelos HI 181 e HI 180 da Hanna, são compactos,
leves e económicos.
Frequentemente, no laboratório, uma amostra é
removida do agitador antes de reduzir a velocidade.
Normalmente, isto pode originar a que o motor
acelere até se destruir. Os mini-agitadores da Hanna
incorporam controlos electrónicos que permitem
ao utilizador regular a velocidade com uma maior
precisão. Para além do controlo de velocidade, o
mecanismo interno Speedsafe™ assegurará que
nunca é excedida a máxima velocidade. Ambos
os modelos de mini-agitadores estão disponíveis
em onze cores. As variadas cores permitem uma
identificação fácil da amostra à distância.

Speedsafe™
Especificações

HI 181 • HI 180

Capacidade máxima
de sgitação

1 litro (0.26 galões)

Gama de velocidade mínima 100 rpm
Gama de velocidade máxima 1000 rpm
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Fonte de energia

110/115 VAC ou 220/240 VAC,
50/60 Hz

Categoria de
instalação

II

Material de revestimento

plástico ABS

Ambiente

0 a 50°C (32 a 122°F) ;
HR máx 95%

Dimensões

137 mm (dia) x 51 mm (h)

Peso

640 g

Acessórios

HI 731319
Micro-barra de
agitação magnética (10)

Mini-agitadores

HI 181 Como encomendar
Todos os modelos incluem suporte de eléctrodo amovível, micro-barra de agitação e instruções

HI 181-1 Mini-agitador
preto (115V)

HI 181W-1 Mini-agitador
branco árctico (115V)

HI 181F-1 Mini-agitador
azul (115V)

HI 181M-1 Mini-agitador
azul glaciar(115V)

HI 181K-1 Mini-agitador
laranja (115V)

HI 181L-1 Mini-agitador
lavanda (115V)

HI 181-2 Mini-agitador
preto (230V)

HI 181W-2 Mini-agitador
branco árctico (230V)

HI 181F-2 Mini-agitador
azul (230V)

HI 181M-2 Mini-agitador
azul glaciar(230V)

HI 181K-2 Mini-agitador
laranja (230V)

HI 181L-2 Mini-agitador
lavanda (230V)

HI 181J-1 Mini-agitador
carvão (115V)

HI 181I-1 Mini-agitador
marfim (115V)

HI 181C-1 Mini-agitador
azul glaciar(115V)

HI 181E-1 Mini-agitador
verde (115V)

HI 181A-1 Mini-agitador
laranja (115V)

HI 181J-2 Mini-agitador
carvão (230V)

HI 181I-2 Mini-agitador
marfim (230V)

HI 181C-2 Mini-agitador
azul glaciar(230V)

HI 181E-2 Mini-agitador
verde (230V)

HI 181A-2 Mini-agitador
laranja (230V)

HI 180 Como encomendar
Todos os modelos incluem micro-barra de agitação e instruções

HI 180-1 Mini-agitador
preto (115V)

HI 180W-1 Mini-agitador
branco árctico (115V)

HI 180F-1 Mini-agitador
azul (115V)

HI 180M-1 Mini-agitador
azul glaciar(115V)

HI 180K-1 Mini-agitador
laranja (115V)

HI 180L-1 Mini-agitador
lavanda (115V)

HI 180-2 Mini-agitador
preto (230V)

HI 180W-2 Mini-agitador
branco árctico (230V)

HI 180F-2 Mini-agitador
azul (230V)

HI 180M-2 Mini-agitador
azul glaciar(230V)

HI 180K-2 Mini-agitador
laranja (230V)

HI 180L-2 Mini-agitador
lavanda (230V)

HI 180J-1 Mini-agitador
carvão (115V)

HI 180I-1 Mini-agitador
marfim (115V)

HI 180C-1 Mini-agitador
azul glaciar(115V)

HI 180E-1 Mini-agitador
verde (115V)

HI 180A-1 Mini-agitador
laranja (115V)

HI 180J-2 Mini-agitador
carvão (230V)

HI 180I-2 Mini-agitador
marfim (230V)

HI 180C-2 Mini-agitador
azul glaciar(230V)

HI 180E-2 Mini-agitador
verde (230V)

HI 180A-2 Mini-agitador
laranja (230V)

Eléctrodos de pH sem fios HALO
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Soluções padrão técnicas para pH
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Eléctrodos de pH sem fios HALO

Soluções padrão técnicas para pH

Série HI 5000

Soluções padrão técnicas para pH (±0.01 pH)
Para obter medições de pH precisas e válidas, o medidor de pH e o eléctrodo de pH

Os frascos são fáceis de abrir, com tampa de enroscar e com uma película vedante

devem ser calibrados num mínimo de 2 pontos diferentes, próximo de um valor da

fácil de retirar. Cada frasco está rotulado com o respectivo valor e inclui uma tabela

amostra a testar. Para este tipo de calibração, a Hanna oferece soluções técnicas para

de pH/temperatura referência, possui ainda um local para registar a data de abertura

cada ponto da gama de pH.

do frasco.

Esta gama completa de soluções padrão oferece uma maior precisão para medições

Estão também disponíveis frascos de solução, codificados por cor, de acordo com o

de pH em áreas específicas de aplicação, como na monitorização do pH em mosto e
vinho. Esta linha inclui valores de pH desde 1.00 até pH 13.00 com uma precisão de

valor padrão de calibração: HI 5004-R (Vermelho), HI HI 5007-G (Verde) e HI HI 5010V (Violeta).

±0.01 pH, cobrindo, assim, todos os pontos da escala de pH.

Saquetas descartáveis fáceis de utilizar

Estas soluções são dedicadas àquelas aplicações que requerem uma monitorização

Para uma maior fiabilidade dos equipamentos usados em campo, as soluções

de pH extremamente precisas e são fornecidas com um certificado de análise

técnicas estão disponíveis em convenientes saquetas descartáveis, em

preparado em comparação contra padrões NIST.

embalagens de 10 ou 25.

Frascos

1.68

3.00

4.01

HI 5016-012

120 ml

HI 5016-025

250 ml

HI 5016-050

Valor de
pH @25°C

Código

Embalagem

500 ml

HI 5068-012

HI 5016-100

1L

HI 5068-025

HI 5003-012

120 ml

HI 5003-025
HI 5003-050

Valor de
pH @25°C

Código

Embalagem

120 ml

HI 5010-012

120 ml

250 ml

HI 5010-025

250 ml

HI 5068-050

500 ml

HI 5010-050

500 ml

250 ml

HI 5068-100

1L

HI 5010-100

1L

500 ml

HI 5007-012

120 ml

HI 5010-V

HI 5003-100

1L

HI 5007-025

250 ml

500 ml (solução codificada
por cor)

HI 5004-012

120 ml

HI 5007-050

500 ml

HI 5010-V08

HI 5004-025

250 ml

HI 5007-100

1L

1 G (3.78 L) (2)
(solução codificada por
cor)

HI 5004-050

500 ml

HI 5007-G

HI 5124-012

120 ml

HI 5004-100

1L

500 ml (solução codificada
por cor)

HI 5124-025

250 ml

HI 5124-050

500 ml

HI 5124-100

1L

6.86

7.01

10.01

HI 5004-R

500 ml (solução codificada
por cor)

HI 5007-G08

1 G (3.78 L) (2)
(solução codificada por
cor)

HI 5004-R08

1 G (3.78 L) (2)
(solução codificada por
cor)

HI 5091-012

120 ml

HI 5091-025

250 ml

HI 5091-050

500 ml

HI 5091-100

1L

9.18

12.45

Saquetas
1.68

HI 50016-01

20 ml (10)

1.68

HI 50016-02

20 ml (25)

3.00

HI 50003-02

20 ml (25)

4.01

HI 50004-01

20 ml (10)

4.01

HI 50004-02

20 ml (25)

6.86

HI 50068-02

20 ml (25)

7.01

HI 50007-01

20 ml (10)

7.01

HI 50007-02

20 ml (25)

9.18

HI 50091-02

20 ml (25)

Valor
de pH
@25°C

Código

Embalagem

10.01

HI 50010-01

20 ml (10)

10.01

HI 50010-02

20 ml (25)

12.45

HI 50124-02

20 ml (25)

Eléctrodos de pH sem fios HALO

|

|

21

Soluções para limpeza de eléctrodos

Limpeza específica para
um alto desempenho
Em muitas aplicações, os eléctrodos ficam
contaminados através do uso e fornecem
resultados pouco precisos. Uma vez que estes
contaminantes não podem ser removidos
durante o uso normal, são necessárias soluções
de limpeza específicas.
A Série de Soluções de Limpeza assegura a máxima eficiência e precisão dos seus
sensores, quando utilizados para a aplicação designada. A limpeza do eléctrodo é
uma rotina rápida e eficiente que deve realizada numa base regular como medida
preventiva à utilização de um eléctrodo sujo e para assegurar que a junção não se
obstrui.

Soluções específicas para limpeza de eléctrodos - Frascos

Limpeza geral do eléctrodo
Limpe a parte sensitiva do seu eléctrodo semanalmente para prevenir
entupimentos e manter a precisão. Mergulhe o eléctrodo na correcta solução
de limpeza, durante pelo menos 15 a 20 minutos, e reidrate em solução de
armazenamento antes de utilizar.

Soluções para limpeza de eléctrodos para uso geral

Código

Descrição

Tamanho

HI 70630L

solução de limpeza ácida para óleos e gorduras de carne (alimentar)

500 ml

HI 70631L

solução de limpeza alcalina para óleos e gorduras de carne (alimentar) 500 ml

HI 70632L

solução de limpeza e desinfecção para produtos de sangue

500 ml

HI 70635L

solução de limpeza para depósitos de vinho (enologia)

500 ml

HI 70636L

solução de limpeza para manchas de vinho (enologia)

500 ml

HI 70640L

solução de limpeza para depósitos de leite (alimentar)

500 ml

HI 70641L

solução de limpeza e desinfecção para resíduos de lacticínios
(alimentar)

500 ml

HI 70642L

solução de limpeza para resíduos de queijo (alimentar)

500 ml

HI 70643L

solução de limpeza e desinfecção para resíduos de lacticínios (alimentar)

500 ml

HI 70663L

solução de limpeza para depósitos de solo (agricultura)

500 ml

HI 70664L

solução de limpeza para depósitos de húmus (agricultura)

500 ml

HI 70670L

solução de limpeza para depósitos de sal (processos industriais)

500 ml

HI 70671L

solução de limpeza e desinfecção para algas, fungos e bactérias
(processos industriais)

500 ml

HI 70681L

solução de limpeza para manchas de tinta

500 ml

Soluções específicas para limpeza de eléctrodos - Saquetas
Código

Descrição

Qtd/
Tamanho

Código

Aplicação

Embalagem

HI 700601P

solução de limpeza para uso geral para laboratórios

20 ml (25)

HI 70000P

enxaguamento

saquetas de 20 ml (25)

HI 700630P

solução de limpeza ácida para óleos e gorduras de carne (alimentar)

20 ml (25)

solução de limpeza para depósitos de vinho (enologia)

20 ml (25)

HI 7061L

uso geral

frasco de 500 ml

HI 700635P

HI 8061L

uso geral

frasco de 500 ml, aprovado FDA

HI 700636P

solução de limpeza para manchas de vinho (enologia)

20 ml (25)

HI 7061-023

uso geral (GroLine)

frasco de 230 ml

HI 700640P

solução de limpeza para depósitos de leite (alimentar)

20 ml (25)

HI 7061-012

uso geral (GroLine)

frasco de 120 ml

HI 7073L

proteínas

frasco de 500 ml

HI 700641P

solução de limpeza e desinfecção para resíduos de lacticínios
(alimentar)

20 ml (25)

HI 7073M

proteínas

frasco de 230 ml

HI 700642P

solução de limpeza para resíduos de queijo (alimentar)

20 ml (25)

HI 8073L

proteínas

frasco de 500 ml, aprovado FDA

HI 7074L

substâncias inorgânicas

frasco de 500 ml

HI 700643P

solução de limpeza e desinfecção para resíduos de lacticínios
(alimentar)

20 ml (25)

HI 7074M

substâncias inorgânicas

frasco de 230 ml

HI 700661P

Solução de limpeza para uso geral para agricultura

20 ml (25)

solução de limpeza para depósitos de solo (agricultura)

20 ml (25)

HI 7077L

óleos/gordura

frasco de 500 ml

HI 700663P

HI 7077M

óleos/gordura

frasco de 230 ml

HI 700664P

solução de limpeza para depósitos de húmus (agricultura)

20 ml (25)

HI 8077L

óleos/gordura

frasco de 500 ml, aprovado FDA

HI 700670P

solução de limpeza para depósitos de sal (processos industriais)

20 ml (25)
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Soluções para Limpeza, Armazenamento e Enchimento

Soluções para
armazenamento de
eléctrodos
Para minimizar a obstrução da junção e
assegurar um tempo de resposta rápido,
mantenha sempre o bolbo de vidro e a
junção do seu eléctrodo de pH Armazene
o eléctrodo com algumas gotas de
solução de armazenagem HI 70300 ou
solução padrão pH 4 ou pH 7 na tampa de
protecção.

Soluções para armazenamento de eléctrodos
Código

Descrição

Embalagem

HI 70300L

solução para armazenamento de eléctrodo

frasco de 500 ml

HI 70300M

solução para armazenamento de eléctrodo

frasco de 230 ml

HI 70300-023

solução para armazenamento de GroLine

frasco de 230 ml

HI 70300-012

solução para armazenamento GroLine

frasco de 120 ml

HI 80300L

solução para armazenamento de eléctrodo

frasco de 500 ml, aprovado FDA

HI 80300M

solução para armazenamento de eléctrodo

frasco de 230 ml, aprovado FDA

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

Soluções para enchimento de eléctrodos
Código

Descrição

Embalagem

HI 7082

solução electrolítica, 3.5M KCl

frasco de 30 ml (4)

HI 7082M

solução electrolítica, 3.5M KCl

frasco de 230 ml

HI 7082L

solução electrolítica, 3.5M KCl

frasco de 460 ml

HI 8082

solução electrolítica, 3.5M KCl

frasco de 30 ml, aprovado FDA (4)
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