
 
Medidores de Parâmetros Especí�cos

Medidores leves e versáteis para pH, EC e OD. 



3
modelos

pH, EC e OD

12.7
mm

250
gramas

8
horas de bateria

14
cm (tela)

2
portas USB 

Eletrodos Digitais
Os medidores edge® usam eletrodos digitais 
exclusivos. 

Quando conectados ao edge®, através do 
conector de 3.5 mm, estes eletrodos digitais 
são reconhecidos automaticamente, e 
fornecem ao medidor informações como o 
tipo de sensor, dados de calibração e número 
de série.

O edge®pH possui o sistema CAL CheckTM 
exclusivo da Hanna, para avisá-lo quando o 
eletrodo em uso está sujo ou se os bu�ers de 
calibração estão contaminados. 

Adicionamos a função Sensor CheckTM para 
sensores de pH com pino correspondente. 
Este recurso avisa se o bulbo de pH estiver 
quebrado e/ou se a junção do eletrodo 
estiver comprometida. 

Além desses recursos, o edge®pH também 
mede ORP com as sondas de ORP compatí-
veis com o medidor.



Inovação dedicada a
um único parâmetro

 

dedicado

Os medidores edge® dedicados foram 
desenvolvidos para medir um único 
parâmetro. Esta série dedicada possui um 
design leve e �no, com apenas 12 mm de 
espessura e 250 g. 

O edge® possui um LCD com um largo 
campo de visão de  5.5 polegadas (14 cm) 
e um teclado touch capacitivo.
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 ·
• Suporte de eletrodo com suporte para o edge®

 ·

Medidores híbridos que podem ser usados em bancada,
suporte de parede ou de forma portátil

•   Unidade de campo portátil
 ·

edge®

•   Suporte de parede

O design do edge® permite que ele seja usado como um medidor portátil, montado na parede ou na bancada. 

O edge® simpli�ca a medição, con�guração, calibração, diagnósticos e registros além de transferir dados diretamente para um computador ou pen drive USB.

O edge® é o medidor ideal para uso em 
campo: seu peso leve, tela grande, espessu-
ra �na e bateria que dura até 8 horas 
(quando usado no modo portátil) facilitam o 
transporte e manuseio.

O suporte de parede facilita a economia de 
espaço na bancada e pode carregar o 
edge® com o adaptador AC. Ideal para 
aplicações de monitoramento contínuo.

O suporte de eletrodo possui um braço 
ajustável e giratório. Um suporte integrado 
para o edge® mantém o medidor no lugar e 
permite um amplo ângulo de visão.
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recursos técnicos do edge® 

•  Teclado capacitivo

•  LCD de fácil leitura

•  Ocupa menos espaço

•  Entrada de 3.5 mm 

•  Design �no

design do edge® 

5.5"

•   Duas portas USB

•   Leitura clara e completa do texto

•   Registro de Dados

•   GLP

•   Modo Básico (apenas para HI2002 e HI2003)

•   CAL Check™ (apenas HI2002)

Recursos

O edge® possui uma porta USB padrão para 
exportar dados para um pen drive, uma porta 
micro USB para exportar arquivos para um 
computador e para carregar o edge® quando 
o suporte não estiver disponível.

O edge® possui um teclado de toque capaciti-
vo, que dá ao medidor um visual moderno e 
distinto. As teclas não entopem ou travam com 
resíduos de amostra, pois o teclado faz parte 
do corpo do medidor.

A tela LCD de 5.5 polegadas (14 cm) do  edge® 
possui um largo ângulo de visão de 150°, 
facilitando a leitura das informações. Este 
recurso torna o edge® um dos medidores com a 
melhor tela do mercado. 

Se o edge® for instalado no suporte de parede 
(incluso), menos espaço será ocupado na 
bancada. O suporte possui um conector 
integrado para ligar e carregar a bateria do 
edge®.

Conectar um eletrodo nunca foi tão fácil, sem 
alinhamentos ou pinos. Conecte o plug à 
entrada de 3.5 mm e comece a medir. Os eletro-
dos digitais são automaticamente reconheci-
dos.

Incrivelmente �no e leve, o edge® 
tem apenas 12 mm de espessura e 
pesa só 250 g.

Os textos são exibidos de forma clara e 
completa na parte de baixo da tela do edge®. 
Sem abreviações ou símbolos, as mensagens 
guiam o usuário durante o processo de forma 
rápida e fácil.

O edge® permite que até 1000 registros de 
dados sejam armazenados. Os conjuntos de 
dados incluem as leituras, dados GLP, data e 
hora.

Os dados da última calibração realizada são 
armazenados no sensor, incluindo a data, 
hora e padrões/bu�ers usados. Quando um 
sensor compatível é conectado ao edge®, 
os dados GLP são automaticamente transferi-
dos.

É possível usar o edge®pH e o edge®EC no 
modo Básico, que simpli�ca as funções e a 
exibição dos dados na tela - ideal para 
medições de rotina.

O edge®pH possui a tecnologia CAL CheckTM, 
exclusiva da Hanna, que avisa se o eletrodo 
está sujo ou se os bu�ers estão contamina-
dos durante a calibração.
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Recursos

Aceita sondas de pH e ORP
compatíveis com edge®pH

Aceita sondas de oxigênio
dissolvido compatíveis com

edge®OD
•   Resolução selecionável entre 0.01 e 0.001 pH

•   Faixa de -2.000 a 16.000 pH

•   Precisão: ±0.002 pH para resolução de 0.001 pH;
      ±0.01 para resolução de 0.01 pH  

•   Registro de Dados
 · Manual sob demanda
 · Manual sob estabilidade
 · Por intervalo

•   Leitura de Temperatura (°C ou °F)

•   Compensação Automática de Temperatura (ATC)

•   Indicadores CAL CheckTM:
 · Condição da sonda
 · Tempo de resposta
 · Veri�cação do bu�er
 · Limpeza do eletrodo

•   IndicadoresSensor Check™: 
 · Eletrodo quebrado
 · Junção entupida

•   GLP 
 · Data, hora, o�set, slope e bu�ers usados na 

calibração

•   Calibração de cinco pontos
 · 7 bu�ers pré-programadas e

     2 bu�ers personalizados

•   Tag de calibração na tela
 · Identi�ca os bu�ers utilizados na calibração

•   Aviso de expiração de calibração

•   Sonda digital de condutividade com 4 anéis
 ·

•   Precisão
 ·

•   Calibração
 · O�set (0) da calibração e fator de célula

Cobre todas as faixas de 0.00 µS/cm a
500 mS/cm (EC absoluto)

± 1% de leitura (± 0.05 µS/cm ou
1 dígito, o que for maior)

 · Até 5 padrões (reconhecimento automático)

•   Registro de Dados
 · Manual sob demanda
 · Manual sob estabilidade
 · Por intervalo

•   Seleção manual ou automática de faixa

•   Modos de leitura de EC, TDS e salinidade

•   Compensação de temperatura
 · Automática
 · NoTC - sem compensação (absoluta)

•   GLP 
 · Data, hora, o�set e fator de célula 

da calibração
 · Dados da última calibração realizada são 

armazenados na sonda: data, hora, 
contante de célula, coe�ciente de tempera-
tura, temperatura de referência e status da 
bateria. Quando a sonda estiver conectada
ao edge®EC, dados GLP são transferidos 
automaticamente

•   Fator de conversão de EC para TDS ajustável

•   Coe�ciente ajustável de correção 
      de temperatura 

•   Unidades de salinidade da água do mar
 · % NaCl
 · PSU
 · g/L

•   Sonda polarográ�ca digital tipo Clark 
      com membrana substituível 

 · Faixas de
 0.00 a 45.00 mg/L (ppm);  
 0.0 a 300% de saturação

•   Precisão de ±1.5% 

•   Calibração de um ou dois pontos (HI7040),  
      0% (solução) e 100% (ar)

•   Registro de Dados
 · Manual sob demanda
 · Manual sob estabilidade
 · Por intervalo

•   Compensação automática de temperatura 
      de 0 a 50°C

•   GLP 
 · Registra a data, hora, 

padrões de calibração, valor de altitude 
e valor de salinidade

•   Compensação de altitude 
      de -500 a 4000 metros

•   Compensação de salinidade de 0 a 40g/L

Recursos Especí�cos dos Modelos

Aceita sondas de condutividade
compatíveis com edge®EC



Especi�cações

edge®pH

pH

-2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH†Faixa*

H†p 100.0 ;Hp 10.0Resolução

Precisão (@25°C/77°F) ±0.01 pH; ±0.002 pH†

Calibração automática, até três pontos (cinco pontos†), 5 padrões (7 padrões†) de bu�er disponíveis
(1.68†, 4.01 ou 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45†) e 2 bu�ers personalizados†

Compensação de Temperatura*     automática, -5.0 a 100.0°C (23.0 a 212.0°F) (usando o sensor interno de temperatura)

Diagnósticos do Eletrodo                  modo padrão: condição da sonda, tempo de resposta e fora da faixa de calibração

mV pH

Vm 0001±Faixa

Vm 1.0Resolução

Precisão (@25°C/77°F ) ±0.2 mV

ORP

Vm 0002±Faixa

Vm 1.0Resolução

Precisão (@25°C/77°F ) ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)

um pontoCalibração

Especi�cações
Adicionais

HI11310 sonda digital de pH com corpo de vidro, conector de 3.5 mm e cabo de 1 m Sonda

Registro até 1.000† registros (400 no modo básico) organizados em: manual sob demanda (máx. 200 registros),
manual sob establidade (máx. 200 registros), por intervalo† (máx. 600 amostras; 100 lotes)

edge®EC

EC

Faixa 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;   
up a 500.0 mS/cm EC absoluto**

mc/Sm 1.0 ;mc/Sm 10.0 ;mc/Sµ 1 ;mc/Sµ 1.0 ;mc/Sµ 10.0Resolução

Precisão (@25°C/77°F)                   ±1% da leitura (±0.5 µS ou 1 dígito, o que for maior)

Calibração calibração de fator de célula única; seis padrões disponíveis: 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm,  
80.0 mS/cm, 118.8 mS/cm, o�set de um ponto: 0.00 µS/cm

Coe�ciente de Temperatura             0.00 a 6.00%/°C (para EC e TDS apenas), valor padrão é 1.90%/°C

TDS

Faixa 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 TDS absoluto usando fator de conversão** de 0.80 

L/g 1.0 ;L/g 10.0 ;)mpp( 1 ;)mpp( L/gm 1.0 ;)mpp( L/gm 10.0Resolução

Precisão  (@25°C/77°F) ±1% da leitura (±0.03 ppm ou 1 dígito, o que for maior)

através da calibração de ECCalibração

0.40 a 0.80 (valor padrão é 0.50)Fator TDS

Salinidade†

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

L/g 10.0 ;USP 10.0 ;lCaN % 1.0Resolução

Precisão (@25°C/77°F) ±1% de leitura

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

Especi�cações
Adicionais

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

Registro até 1.000† registros (400 no modo básico) organizados em: manual sob demanda (máx. 200 registros),
manual sob establidade (máx. 200 registros), por intervalo† (máx. 600 amostras; 100 lotes)

edge®OD

OD

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

de saturação % 1.0 ;)L/gm( mpp 10.0Resolução

 ± 1.5% da leitura ±1 dígitoPrecisão

um ou dois pontos a 0% (solução HI7040) e 100% (no ar)Calibração

Compensação de Temperatura   automática (ATC) (0 a 50°C; 32.0 a 122.0°F)*

Compensação de Salinidade          0 a 40 g/L (com resolução de 1 g/L)

Compensação de Altidude -500 a 4000 m (-1640 a 13120') (com resolução de 100 m (328'))

Especi�cações
Adicionais

HI764080 eletrodo digital de oxigênio dissolvido com conector de 3.5 mm e cabo de 1 m Sonda

Logging até 1.000 registros (400 no modo básico) organizados em: manual sob demanda (máx. 200 registros),
manual sob establidade (máx. 200 registros), por intervalo† (máx. 600 amostras; 100 lotes)

Todos os
Modelos

Temperatura

Faixa* -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F

F°1.0 ;C°1.0Resolução

F°9.0± ;C°5.0±Precisão

Especi�cações
Adicionais

Conectividade                                     1 porta USB para transferência de dados; 1 porta micro USB para carregar o medidor e conectar a um computador

Ambiente                                                     0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 95% sem condensação

Fonte de energia                                    adaptador 5 VDC (incluso)

Dimensões 202 x 140 x 12 mm 

 g 052Peso

* os limites de temperatura serão reduzidos para os limites reais da sonda
** com a função de compensação de temperatura desativada
† apenas no modo padrão

Especi�cações



Todos os medidores edge® de parâmetros 
especí�cos são fornecidos com:

HI11310 
eletrodo de pH
recarregável
com corpo de vidro

4 sachês de  
solução bu�er 
de pH 7 

2 sachês de  
solução bu�er 
de pH 4 

2 sachês de
solução bu�er 
de pH 10 

2 sachês de
solução de limpeza
de eletrodos

HI764080 
eletrodo de
oxigênio dissolvido

HI7041S  
solução 
eletrolítica

2 tampas de 
membrana de OD

2 o-rings 
de membrana de OD

Além desses componentes, os itens a seguir também 
acompanham o medidor:

estação de ancoragem 
de bancada com 
suporte de eletrodo

suporte de parede cabo USB                           adaptador 5 VDC certi�cados de 
qualidade do 
eletrodo e 
do edge® 

manual 
de instruções

edge®pH: HI2002-01 (115V) e HI2002-02 (230V) acompanham:

edge®EC: HI2003-01 (115V) e HI2003-02 (230V) acompanham: 

edge®DO: HI2004-01 (115V) e HI2004-02 (230V) acompanham:

HI763100 
sonda de
condutividade

4 sachês de  
solução padrão 
de condutividade 
de 1413 μS/cm

2 achês de  
solução padrão 
de condutividade 
de 12880 μS/cm

2 sachês de  
solução padrão 
de condutividade 
de 5000 μS/cm  

2 sachês de 
solução de lavagem 
de eletrodo

HI11310 HI11311

HI12300 HI12301

HI10480 FC2320

HI10530 HI10430

FC2100 FC2020

Sensor Check™

Sensor Check™

eletrodo de pH
(apenas para HI2002)

Sonda de EC
 

(apenas para HI2003)

Eletrodo de
Oxigênio Dissolvido  
(apenas para HI2004)

HI36180 HI36200

HI763100 HI764080

Sondas de ORP 
(apenas para HI2002)

   Eletrodos Digitais para edge® Informações Adicionais

Eletrodo de pH recarregável com corpo de 
vidro, junção dupla, cerâmica única e sensor 
de temperatura.

Recomendado para laboratório e uso geral.

Eletrodo de pH com corpo de PEI, junção dupla, 
cerâmica única, preenchimento de gel e 
sensor de temperatura.

Recomendado para aplicações em campo.

Eletrodo de pH recarregável com corpo de 
vidro, ponta cônica, junção dupla, cerâmica 
tripla e sensor de temperatura.

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

Eletrodo de pH com corpo de vidro, referência 
de PTFE, junção dupla, Sistema de Prevenção 
de Entupimentos (CPS) e sensor de 
temperatura.

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

Eletrodo de pH com corpo de PVDF, referência 
aberta com eletrólitos de viscoleno, junção 
dupla, ponta cônica e sensor de temperatura.

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

Eletrodo de pH com corpo de vidro, referência 
aberta com eletrólitos de viscoleno, junção 
dupla, ponta cônica e sensor de temperatura.

Recomendado para análise de laticínios e leite.

Sonda de ORP recarregável com corpo de 
vidro, junção dupla, cerâmica única e sensor de 
temperatura.

Recomendado para laboratório e uso geral.

Sonda de condutividade com sensor de 
temperatura

Recomendado para uso geral.

Eletrodo de oxigênio dissolvido com sensor de 
temperatura

Recomendado para uso geral.

Sonda de ORP recarregável com corpo de PEI, 
junção única, cerâmica única, preenchimento 
de gel e sensor de temperatura.

Recomendado para aplicações em campo.

Eletrodo de pH com corpo de PVDF, referência 
aberta com eletrólitos de viscoleno, junção 
dupla, ponta cônica e sensor de temperatura.

Recomendado para análise de laticínios, 
incluindo queijos, iogurte e outros 
semissólidos.

Eletrodo de pH recarregável com corpo de 
vidro, junção dupla, cerâmica tripla e sensor de 
temperatura.

Recomendado para amostras de baixa 
condutividade.

Eletrodo de pH com corpo de PEI, junção dupla, 
cerâmica única, preenchimento de gel,  sensor 
de temperatura e pino correspondente.

Recomendado para aplicações em campo.

Eletrodo de pH recarregável com corpo de 
vidro, junção dupla, cerâmica única, sensor de 
temperatura e pino correspondente.

Recomendado para laboratório e uso geral.
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