Série HI97

Fotómetros portáteis

w w w.hannacom.pt

Características gerais
Corpo com proteção à água
O corpo dos fotómetros da série HI97 possuem proteção à água IP67.
Sistema ótico LED avançado
Os LEDs possuem uma eficiência luminosa muito superior, oferecendo mais luz e consumindo menos
energia. Também produzem muito pouco calor, o que, de outro modo, poderia afetar a estabilidade
eletrónica.
Funcionalidade CAL Check™
A função CAL Check exclusiva da Hanna possibilita a verificação do desempenho e da calibração do
medidor através de padrões rastreáveis NIST. As nossas cuvetes de padrão CAL Check são desenvolvidas
para simular um valor específico de absorbância em cada comprimento de onda, para verificar a precisão
de medições subsequentes. O ecrã CAL Check guia o utilizador passo a passo através do processo de
validação e da calibração do utilizador.
Múltiplos métodos de medição
Os utilizadores podem selecionar a utilização de reagentes em pó fornecidos em saquetas ou a utilização de reagentes líquidos fornecidos num frasco
conta-gotas.
Temporizador de reação incorporado
Aguardar o tempo adequado é de máxima importância quando se realizam medições colorimétricas. O temporizador decrescente indica o tempo que resta
até ser realizada uma medição, assegurando resultados consistentes.
Cuvete de grande dimensão
O suporte de cuvetes os fotómetros HI97 aloja cuvetes de vidro redondas, com um comprimento de caminho de 25 mm.
O relativamente longo comprimento do caminho da cuvete de amostra permite que a luz passe através de mais solução da amostra, assegurando medições
precisas mesmo em amostras com baixa absorbância. O suporte de cuvete possui nervuras para evitar que a cuvete arranhe o caminho ótico.
Ecrã dot matrix Intuitivo
Estes fotómetros foram concebidos com um ecrã LCD gráfico retroiluminado. A interface do medidor proporciona uma utilização intuitiva e fácil.
Registo automático
Registo e consulta das últimas 50 medições.
Ajuda dedicada
Uma tecla de ajuda dedicada fornece informação acerca da atual operação no fotómetro e pode ser
utilizada em qualquer momento durante o processo de configuração ou de medição para apresentar
ajuda contextual.
Modo tutorial no ecrã com animações
O modo Tutorial integrado guia o utilizador passo a passo através do processo de medição.
Mensagens de erro
As mensagens são apresentadas no ecrã, alertando para problemas como fora de gama, pouca luz,
luz em demasia, temperatura ambiente fora de limites e pouca carga das pilhas.
BPL
As boas práticas laboratoriais (BPL) apresentam a data e hora da última calibração realizada pelo
utilizador.
Função de desligar automático
Estes medidores utilizam três pilhas normais tipo AA que permitem a realização de cerca de 800 medições. A função desligar automático (Auto-off) desliga
o medidor automaticamente após 15 minutos de inatividade, de modo a economizar a vida da pilha.
Indicador do estado da energia
Indica a carga de pilhas remanescente.

Sistema de bloqueio positivo

Especificações gerais
Fonte de energia

3 pilhas de 1,5V AA

Ambiente

0 a 50°C (32 a 122°F);
Humidade relativa: 100% (IP67)

Dimensões

142,5 x 102,5 x 50,5 mm

Peso

380 g

O sistema de bloqueio positivo da Hanna assegura que as
cuvetes se encontram na mesma posição cada vez que são
inseridas no suporte de cuvetes.

LCD retroiluminado
O LCD de 128 x 64 pixeis simplifica o interface com o
utilizador, com teclas virtuais e ajuda no ecrã que guia o
utilizador durante a utilização do medidor.

Método e Parâmetro
O parâmetro escolhido e o método utilizado são
apresentados juntamente com a medição.

Fotómetros para um parâmetro

Especificações

HI97700 Amónia gama baixa

HI97701 Cloro livre

H97715 Amónia gama média

Gama

0,00 a 3,00 mg/L (como NH3-N)

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

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

Resolução

0,01 mg/L

0,01 mg/L

0,01 mg/L

Precisão @ 25°C

±0,04 mg/L ±4% da leitura

±0,03 mg/L ±3% da leitura

±0,05 mg/L ±5% da leitura

Fonte de luz

Díodo emissor de luz

Díodo emissor de luz

Díodo emissor de luz

Detetor de luz

Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita
interferência @ 420 nm

Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita
interferência @ 525 nm

Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita
interferência @ 420 nm

Método

Adaptação do “Manual of Water and Environmental
Technology” da ASTM, método Nessler D1426

Adaptação do método USEPA 330.5

Adaptação do “Manual of Water and Environmental
Technology” da ASTM, método Nessler D1426

O HI97700 é fornecido com cuvetes para amostra
(2), tampas para cuvetes (2), pilha de 1,5V AA (3),
certificado de qualidade de instrumento e manual de
instruções.

O HI97701 é fornecido com cuvetes para amostra
(2), tampas para cuvetes (2), pilha de 1,5V AA (3),
certificado de qualidade de instrumento e manual de
instruções.

O HI97715 é fornecido com cuvetes para amostra
(2), tampas para cuvetes (2), pilha de 1,5V AA (3),
certificado de qualidade de instrumento e manual de
instruções.

Como encomendar

Fotómetros para um parâmetro

Fotómetros multiparâmetro

H97104 pH, Alcalinidade, Cloro e

Especificações

HI97713 Fosfato gama baixa

HI97728 Nitrato

Ácido cianúrico

Gama

0,00 a 2,50 mg/L (como PO4-3)

0,0 a 30,0 mg/L ((NO3-N))

pH: 6,5 a 8,5 pH
Alcalinidade: 0 a 500 mg/L (como CaCO3)
Cloro (todos os métodos): 0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)
Ácido cianúrico: 0 a 80 mg/L (como CYA)

Resolução

0,01 mg/L

0,1 mg/L

pH: 0,1 pH / Alcalinidade: 1 mg/L / Cloro:0,01 mg/L /
Ácido cianúrico: 1 mg/L

Precisão @ 25°C

±0,04 mg/L ±4% da leitura

±0,5 mg/L ±10% da leitura

pH: ±0,1 pH / Alcalinidade: ±5 mg/L ±5% da leitura /
Cloro: ±0,03 mg/L ±3% da leitura / Ácido cianúrico: ±1
mg/L ±15% da leitura

Fonte de luz

Díodo emissor de luz

Díodo emissor de luz

Díodo emissor de luz

Detetor de luz

Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita
interferência @ 610 nm

Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita
interferência @ 525 nm

Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita
interferência @ 525 nm

Método

Adaptação do método e ácido ascórbico

Adaptação do método de redução por cádmio

pH: adaptação do método vermelho de fenol/
Alcalinidade: método colorimétrico / Cloro: adaptação
do método EPA 330.5, método colorimétrico DPD /
Ácido cinaúrico: adaptação do método turbidimétrico

O HI97713 é fornecido com cuvetes para amostra
(2), tampas para cuvetes (2), pilha de 1,5V AA (3),
certificado de qualidade de instrumento e manual de
instruções.

O HI97728 é fornecido com cuvetes para amostra
(2), tampas para cuvetes (2), pilha de 1,5V AA (3),
certificado de qualidade de instrumento e manual de
instruções.

O HI97104 é fornecido com cuvetes para amostra
(2), tampas para cuvetes (2), pilha de 1,5V AA (3),
certificado de qualidade de instrumento e manual de
instruções.

Como encomendar

Fotómetros multiparâmetro

HI97711 Cloro livre e total

HI97771 Cloro livre e total gama ultra alta

Gama

pH: 6,5 a 8,5 pH
Cloro total e livre: 0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)

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

Cloro livre: 0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)
Cloro total: 0 a 500 mg/L (como Cl2)

Resolução

pH: 0.1 pH
Cloro total e livre: 0,01 mg/L

0,01 mg/L

Cloro livre: 0,01 mg/L
Cloro total: 1 mg/L

Precisão @ 25°C

pH: ±0.1 pH
Cloro total e livre: ±0,03 mg/L ±3% da leitura

±0,03 mg/L ±3% da leitura

Cloro livre: ±0,03 mg/L ±3% da leitura
Cloro total: ±3 mg/L ±3% da leitura

Fonte de luz

Díodo emissor de luz

Díodo emissor de luz

Díodo emissor de luz

Detector de luz

Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita
interferência @ 525 nm
interferência @ 525 nm

Método

pH: adaptação do método vermelho de fenol
Adaptação do método USEPA 330.5
Cloro total e livre: adaptação do método EPA 330.5

Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita
interferência @ 525 nm
Cloro livre: adaptação do método EPA 330.5
Cloro total: adaptação de “Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater”, 20ª edição,
método 4500-Cl.

IMPRESSO EM PORTUGAL

HI 97710 pH, Cloro livre e total

O HI97771 é fornecido com cuvetes para amostra (2),
tampas para cuvetes (2), pilha de 1,5V AA (3), certificado
de qualidade de instrumento e manual de instruções.
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Especificações

Como encomendar
O HI97710 é fornecido com cuvetes para amostra
(2), tampas para cuvetes (2), pilha de 1,5V AA (3),
certificado de qualidade de instrumento e manual
de instruções.

O HI97711 é fornecido com cuvetes para amostra
(2), tampas para cuvetes (2), pilha de 1,5V AA (3),
certificado de qualidade de instrumento e manual de
instruções.
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