Medidor de pH, EC e OD
Um medidor compacto e versátil que pode ser utilizado
numa configuração portátil, de bancada ou montado em parede

Eléctrodos digitais
O edge® mede pH, condutividade e oxigénio
dissolvido através dos seus exclusivos
eléctrodos digitais. Quando ligados ao edge®,
através de um conector de 3.5 mm de fácil
encaixe, fornecem informação sobre o tipo de
sensor, dados de calibração e número de série.
O edge® inclui a função CAL-CHECK™,
exclusiva da Hanna, para o avisar se o eléctrodo
de pH que está a utilizar não se encontra limpo
ou se os seus padrões foram contaminados
durante a calibração. Adicionamos ainda
o Sensor Check™, para sensores com
Matching pin A função Sensor Check™
avisa quando o bolbo do pH está partido ou
se a junção do eléctrodo está obstruída.
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A última inovação
em medidores
de pH, EC e OD
O edge® é um medidor multi-parâmetro,
com desenho compacto, com apenas 12
mm de espessura e pesando menos de
260 gramas. Com um ecrã LCD de 5.5”
e um teclado de toque capacitivo.

edge®

Um medidor híbrido, que pode ser utilizado
numa configuração portátil, de bancada ou montado em parede
O desenho versátil do edge® permite que seja usado como um medidor portátil, de bancada ou montado numa parede.
O edge® simplifica a medição, configuração, calibração, diagnóstico, registo e transferência de dados para um computador ou para uma drive USB.

• Uma unidade portátil em campo
·· Devido ao seu desenho compacto, leveza
e amplo ecrã, edge® é ideal para a utilização
em campo. Pode ser facilmente transportado
numa mochila ou pasta de trabalho. 		
Autonomia máxima de 8 horas quando
utilizado como dispositivo portátil
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• Suporte para montagem em parede
·· O suporte para parede incluído facilita a 		
poupança de espaço na bancada e permite o 		
carregamento do edge® com o adaptador CA. 		
Ideal para aplicações de monitorização em 		
contínuo

• Suporte de bancada com suporte de eléctrodo
·· O suporte para bancada mantém o edge®
correctamente posicionado, com um ângulo
de visão óptimo, e possui um braço giratório,
ajustável para suporte do eléctrodo.

Características

Características técnicas edge®

Características de design edge®

• Duas portas USB
O edge® inclui uma porta USB para exportação
de dados para uma pen USB. O edge® também
inclui uma porta micro USB para se ligar a um
computador para exportação de ficheiros e para
carregamento de energia, quando o suporte do
edge® não está disponível.

• Mensagens de texto completas e claras
Oedge® fornece mensagens de texto claras,
indicadas na parte inferior do ecrã. Não há
necessidade de decifrar abreviações confusas;
estas mensagens claras guiam-no através do
processo de medição, de uma forma rápida e fácil.

• Registo de dados
O edge® permite guardar até 1000 registos de
dados. Os conjuntos de dados registados incluem
leituras, dados BPL, data e hora.

• BPL
Os dados da última calibração efectuada são
guardados no sensor, incluindo a data, hora
e padrões. Quando qualquer sensor (pH, EC,
ou OD) é ligado ao edge®, os dados BPL são
automaticamente transferidos.

• Teclado de toque capacitivo;
O edge® possui um teclado de toque capacitivo
para uma navegação precisa. Como as teclas
fazem parte do ecrã, nunca ficarão obstruídas
com resíduos de amostras.

5.5"

• Ecrã LCD de fácil leitura
O edge®possui um ecrã LCD de 5.5” que é
facilmente legível, mesmo a uma distância
superior a 5 metros .. O seu ecrã e o seu amplo
ângulo de visão de 150 graus oferecem um dos
LCD mais nítidos da indústria.

• Zero desperdício de espaço
Usando o suporte de montagem em parede
(incluído), o edge® pode ser instalado numa
parede, não ocupando o seu valioso espaço de
bancada. O suporte incorpora ainda um conector
para alimentar o edge® e carregar a sua bateria.

• Entrada de sonda de 3.5 mm
Ligar um eléctrodo nunca foi tão simples, sem
alinhamentos, sem pinos partidos, basta apenas
ligar a ficha 3.5 mm e começar a trabalhar.
Os eléctrodos digitais são automaticamente
reconhecidos.

• Modo básico
Pode utilizar o edge® em Modo básico, ideal
para medições de rotina, com funções e ecrã
simplificados.

• CAL Check™
(apenas em medições com o edge® pH)
O edge® inclui a função CAL-CHECK™,
exclusiva da Hanna, para o avisar
se o eléctrodo que está a utilizar
não se encontra limpo ou se
os padrões foram contaminados
durante a calibração.

• Desenho compacto
O edge® é incrivelmente fino e leve, com apenas
12 mm de espessura e pesando menos que 260
gramas.

Aceita sondas de pH, EC e OD compatíveis com o edge®

Características específicas

Características de
parâmetros edge® pH
• Resolução seleccionável de 0.01 a 0.001 pH
• Gama de -2.000 a 16.000 pH
• Precisão±0.002 pH para 0.001 pH de resolução;
±0.01 para 0.01 de resolução
• Registo de dados
·· Registo manual a pedido
·· Registo manual com estabilidade
·· Registo em intervalos
• Leitura da temperatura (°C ou °F)
• Compensação Automática da Temperatura
• Indicadores CAL Check™:
·· Acondicionamento da sonda
·· Tempo de resposta
·· Verificar padrão
·· Limpar eléctrodo
• Indicadores Sensor Check™:
·· Eléctrodo partido
·· Junção obstruída
• Dados BPL
·· Regista data, hora, offset, slope e padrões
calibração utilizados durante a calibração
• Calibração em 5 pontos
·· Escolha entre sete padrões pré-programados
mais dois padrões personalizáveis 		
seleccionáveis
• Rótulo de calibração no ecrã
·· identifica os padrões utilizados para a actual
calibração
• Aviso de expiração da calibração:

Características de
parâmetros edge® EC
• Sonda de condutividade digital com quatro anéis
·· Abrange todas as gamas desde 0.00 μS/cm a
500 mS/cm (EC absoluta)
• Precisão
·· ±1% da leitura (±0.05 µS/cm ou 1 dígito, o que
for maior)
• Calibração
·· Calibração de Offset (0 µS/cm) e de factor de
célula
·· Escolha de 5 padrões (auto-reconhecimento)
• Registo de dados
·· Registo manual a pedido
·· Registo manual com estabilidade
·· Registo em intervalos
• Gama automática ou selecção manual de gama
• Modos de leitura de EC, TDS e salinidade
• Compensação da temperatura
·· Automática
·· NoTC (absoluta)
• Dados BPL
·· Regista data, hora, offset e factor de célula
·· Os dados da última calibração realizada
são armazenados na sonda: data, hora,
constante de célula, coeficiente de 		
temperatura, temperatura referência e estado
da pilha. Quando a sonda é ligada ao edge®,
os dados BPL são automaticamente 		
transferidos
• EC ajustável a factor de conversão TDS
• Coeficiente de correcção de temperatura
ajustável
• Unidades de salinidade da água do mar
·· % NaCl
·· PSU
·· g/L

Características de
parâmetros edge® OD
• Sonda digital polarográfica tipo Clark com
membranas de fácil substituição
·· Abrange todas as gamas
de 0.00 a 45.00 mg/L (ppm);
0.0 a 300% de saturação
• Precisão ±1.5% gama completa
• Calibração a um ou dois pontos ( HI 7040),
0% (solução ) solução e 100% (ao ar)
• Registo de dados
·· Registo manual a pedido
·· Registo manual com estabilidade
·· Registo em intervalos
• Compensação Automática da Temperatura
de 0 a 50 °C
• Dados BPL
·· Data dos registos, hora, padrões de calibração,
valor de altitude e
valor de salinidade
• Compensação da altitude desde -500 a
4000 metros
• Compensação da salinidade de 0 a 40 g/L

Especificações
Especificações

pH

edge®
(Utilizando o estojo pH)
mV pH

Especificações
adicionais

EC

edge®
(Utilizando o estojo EC)

TDS

Salinidade†

Especificações
adicionais

OD

edge®
(Utilizando estojo OD)

Especificações
Adicionais

Temperatura

Todos os modelos
Especificações
adicionais

Gama*

-2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH†

Resolução

0.01 pH; 0.001 pH†

Precisão (@25°C/77°F)

±0.01 pH; ±0.002 pH†

Calibração

Calibração automática, até 3 pontos (5 pontos†), 5 padrões (7†) standard disponíveis (1,68†, 4,01 ou 3,00, 6,86, 7,01,
9,18, 10,01, 12,45†) e 2 padrões personalizáveis†

Compensação da temperatura*

automática, -5.0 a 100.0°C (23.0 a 212.0°F) (utilizando um sensor de temperatura interno)

Diagnóstico do eléctrodo

modo standard: condição da sonda, tempo de resposta e gama de calibração

Gama

±1000 mV

Resolução

0,1 mV

Precisão (@25°C/77°F)

±0,2 mV

Sonda (incluída no estojo pH)

HI11310 eléctrodo de pH com corpo em vidro, com conector de 3.5 mm e cabo de 1 m

Registo

Até 1000† registos (400 para o modo básico) organizados em registo manual a pedido (máx. 200 registos),
registo manual por estabilidade (máx. 200 registos), registo por intervalo † (máx. 600 amostras; 100 registos)

Gama

0.00 a 29.99 µS/cm; 30.0 a 299.9 µS/cm; 300 a 2999 µS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm;
até 500.0 mS/cm EC absoluta**

Resolução

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

Precisão (@25°C/77°F)

±1% da leitura (±0.5 µS ou 1 dígito, o que for maior)

Calibração

Calibração única de factor de célula; 6 padrões disponíveis: 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm,
80.0 mS/cm, 118.8 mS/cm, offset de um ponto: 0,00 µS/cm

Coeficiente de temperatura

0,00 a 6,00 %/ºC (apenas para EC e TDS). o valor por defeito é 1,90 %/ºC

Gama

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

Resolução

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

Precisão (@25°C/77°F)

±1 % de leitura (±0.03 ppm ou 1 dígito, o que for maior)

Calibração

através de calibração EC

Factor TDS

0,40 a 0,80 (o valor por defeito é 0,50)

Gama

0.0 a 400.0 % NaCl; 2.00 a 42.00 PSU; 0.0 a 80.0 g/L

Resolução

0.1 % NaCl; 0.01 PSU; 0.01 g/L

Precisão (@25°C/77°F)

±1% da leitura

Calibração

PSU e g/L através de calibração EC; % NaCl — um ponto com padrão de água do mar HI7037

Sonda (incluída no estojo EC)

HI763100 sonda de condutividade com quatro anéis, com conector de 3.5 mm e cabo de 1 m

Registo

Até 1000† registos (400 para o modo básico) organizados em registo manual a pedido (máx. 200 registos),
registo manual por estabilidade (máx. 200 registos), registo por intervalo † (máx. 600 amostras; 100 registos)

Gama

0.00 a 45.00 ppm (mg/L); 0.0 a 300.0 % de saturação

Resolução

0.01 ppm (mg/L); 0.1 % de saturação

Precisão

± 1.5% da leitura ±1 dígito

Calibração

um ou dois pontos a 0% (solução HI 7040) e 100% (ao ar)

Compensação da temperatura

Automática (0 a 50°C; 32.0 a 122.0°F)*

Compensação da salinidade

0 a 40 g/L (com 1 g/L de resolução)

Compensação da altitude

-500 a 4000 m (com 100 m de resolução)

Sonda (incluída no estojo OD)

HI764080 sonda digital de oxigénio dissolvido, com conector de 3.5 mm e cabo de 1 m( Incluído)

Registo

Até 1000 registos organizados em registo manual a pedido (máx. 200 registos), registo manual por estabilidade (máx.
200 registos), registo por intervalo (máx. 600 amostras; 100 registos)

Gama*

-20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F

Resolução

0.1°C; 0.1°F

Precisão

±0.5°C; ±0.9°F

Conectividade

1 porta USB para armazenamento de dados; 1 porta micro USB para carregamento e ligação com o PC

Ambiente

0 a 50°C; HR máx. 95% sem condensação

Fonte de energia

Adaptador de 5 VDC (incluído)

Dimensões

202 x 140 x 12 mm

Peso

250 g

* os limites da temperatura serão reduzidos para os limites reais da sonda
** com a função de compensação da Temperatura desactivada
† apenas em modo Standard

Como encomendar

Eléctrodos digitais para o edge®

Todos os medidores edge®
são fornecidos com:

Eléctrodos de
pH

Sensor Check™

HI11310

HI11311

Eléctrodo de pH de enchimento, com corpo em
vidro, cerâmica, junção dupla, com sensor de
temperatura

Eléctrodo de pH de enchimento, com corpo em
vidro, cerâmica, junção dupla, com sensor de

Recomendado para utilização em laboratório
e utilização geral

Recomendado para utilização em laboratório
e utilização geral

temperatura e matching pin

Sensor Check™

HI12300

HI12301

Eléctrodo de pH, junção dupla, enchimento a
gel, corpo em PEI, com sensor de temperatura

Eléctrodo de pH, junção dupla, enchimento a
gel, corpo em PEI com sensor de temperatura e

Recomendado para aplicações em campo

matching pin
Recomendado para aplicações em campo

Suporte de
bancada com
suporte para
eléctrodo

Suporte para
montagem em
parede com
suporte para
eléctrodo

cabo USB

Adaptador 5 VDC

certificado de
qualidade do
edge® e do
eléctrodo

manual de
instruções

Para além destes componentes, estão incluídos os seguintes itens
específicos:
edge® Estojo pH: O HI2020-02 (230V) também inclui:

HI10530

HI10430

Eléctrodo de pH de enchimento, com corpo em
vidro, junção dupla, tripla cerâmica, com ponta
cónica e sensor de temperatura

Eléctrodo de pH de enchimento, com corpo em
vidro, tripla cerâmica, junção dupla, com sensor
de temperatura

Recomendado para gorduras, cremes, amostras
de solo e amostras com baixa condutividade

Recomendado para amostras com baixa
condutividade

HI10480

FC2320

Eléctrodo de pH com corpo em vidro de junção
dupla, com referência em PTFE, sistema de
prevenção de obstrução (CPS) e sensor de
temperatura.

Eléctrodo de pH de com corpo em PVDF, junção
dupla, junção aberta em viscolene, com ponteira
cónica e sensor de temperatura

Recomendado para análise de vinho e soluções
com uma alta concentração de sólidos
suspensos.

HI11310
eléctrodo de pH
com corpo em vidro,
de enchimento

4 saquetas de
solução padrão
pH 7

2 saquetas de
solução padrão
pH 4

2 saquetas de
solução padrão
pH 10

2 saquetas de
solução de limpeza
para eléctrodos

Recomendado para aplicações em carne com
utilização da lâmina em aço inoxidável opcional
FC098 20 mm ou FC099 35 mm

FC2100

FC2020

Eléctrodo de pH de com corpo em vidro, junção
dupla, junção aberta em viscolene, com ponteira
cónica e sensor de temperatura

Eléctrodo de pH de com corpo em PVDF, junção
dupla, junção aberta em viscolene, com ponteira
cónica e sensor de temperatura

Recomendado para lacticínios, incluindo leite

Recomendado para lacticínios, incluindo queijo,
iogurte e outros semi-sólidos

Sonda de
condutividade

Eléctrodo de
oxigénio dissolvido

HI763100

HI764080

Sonda de condutividade com sensor de
temperatura

Sonda de oxigénio dissolvido
com sensor de temperatura

Recomendado para uso geral

Recomendado para uso geral

edge® Estojo EC: O HI2030-02 (230V) também inclui:

HI763100
sonda de
condutividade

4 saquetas de
padrão de
condutividade 1413
µS/cm

2 saquetas de
padrão de
condutividade
12880 µS/cm

2 saquetas de
padrão de
condutividade
5000 µS/cm

edge® Estojo EC: O HI2040-02 (230V) também inclui:
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HI764080
Eléctrodo para
oxigénio dissolvido

HI7041S
Soluções
electrolíticas para
enchimento

2 membranas
para OD

2 o-rings de
membranas
para OD

2 saquetas de
solução de
enxaguamento
para eléctrodos

