
Medidor Óptico de 
Oxigênio Dissolvido



HI764113 Sonda Óptica de Oxigênio Dissolvido 
para aplicações em água doce e salgada

• Sonda digital
• Sem membranas
• Sem eletrólitos
• Sem consumo de oxigênio
• 

• Leituras rápidas e estáveis
• Não é afetada pela luz solar
• “Smart Cap” calibrada

 de fábrica
• Smart Caps possuem duração de um ano
• Manutenção mínima

Tampa de aço inoxidável

Encaixe de alinhamento

Etiqueta RFID

Smart Cap

Smart Cap com RFID  
A Smart Cap com comunicação 

de calibração de fábrica.

A superfície esférica ajuda 
a repelir bolhas de ar e fornece 
maior área de luminóforos na 
superfície para uma maior 
sensibilidade de medição.

 HI764113 Sonda ótica de OD  
A sonda em ABS à prova d’água, 

circuito, fotodetectores, e 
LEDs de excitação e referência.

HI764113 Speci cations
Corpo da Sonda ABS

Smart Cap polipropileno

Revestimento do Cabo PVC

Tampa da Sonda aço inoxidável 316

Temperatura termistor

Dimensões da Sonda 
(com tampa)

174 X 25 mm (6.8 X 1”)

Tempo de Resposta (t95) 45 segundos

Proteção de entrada IP68

Smart Cap



Medidor Óptico de Oxigênio Dissolvido
com sonda óptica digital

 

Características do Design
• Sonda óptica digital com Quick Connect

• 

• Display principal com teclas virtuais multifuncionais

• Tecla HELP 

Características Técnicas
• Medições do percentual de saturação ou concentração (mg/L)

• Compensação automática de temperatura com 
calibração de temperatura de um ponto

• Compensação de Salinidade
• A compensação de salinidade permite determinação 

direta de oxigênio dissolvido em águas salinas.

• Os usuários podem determinar o valor de salinidade

• Expiração da Calibração
• Sinaliza quando a calibração é necessária, em um 

intervalo já determinado
• Cálculos Embutidos

• Modos Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Taxa de Absorção de 

• Barômetro embutido
• Compensação automática de pressão barométrica 

com calibração de um ponto 

• Exibe a pressão em unidades selecionáveis pelo usuário
 (mmHg, inHg, atm, psi, kPa, mbar)

• Capacidade de registro de dados
• Registro contínuo de dados (com intervalos selecionáveis),

 registro sob demanda, ou constante

• GLP
• Dados GPL fornecem informações de calibração, incluindo data, 

hora, pressão, valor calibrado, temperatura e valor de salinidade 
das últimas cinco calibrações

• Conectividade com PC através de porta USB opto-isolada tipo C

• Exibe a temperatura em °C ou °F

• Aproximadamente 200 horas de uso contínuo
com 4 pilhas AA



Visor LCD retroiluminado

Proteção à prova d’água

Conexões rápidas das sondas

Medição

DBO, OUR e SOUR

disponíveis usando a tecla “Mode”. 

Barômetro embutido

 

Registro de dados

GLP

Transferência de dados

Teclado intuitivo

 

Tecla Help

AutoEnd

Características em Detalhes

retroiluminado com indicador de bateria e ajuda 
na tela. As leituras de oxigênio dissolvido, 
pressão barométrica e de temperatura podem 
ser mostradas nas unidades selecionadas pelo 
usuário. O mostrador permite o uso de teclas 
virtuais para aumentar a interface de uso 
intuitivo. O medidor também sinaliza quando 
uma nova calibração é necessária.

O corpo do medidor é à prova d’água, com classi-

até uma profundidade de 1m por até 30 
minutos.

O medidor HI98198 é compatível com a sonda 
óptica de oxigênio dissolvido HI764113. O conec-
tor DIN de 7 pinos Quick Connect torna o encaixe 
e a remoção da sonda rápido e fácil. O medidor 
detecta a sonda conectada automaticamente.

O HI98198 compensa automaticamente concen-
trações de oxigênio dissolvido. As compensações 
de pressão atmosférica e temperatura são feitas 
automaticamente. A compensação de salinidade 
pode ser feita manualmente.

Com o barômetro interno, o HI98198 é capaz de 
compensar diferenças na pressão barométrica, 
não há necessidade para tabelas, informação 
externa de altitude ou de pressão barométrica.

A compensação de pressão com o barômetro 
embutido do medidor pode ser validada 
comparando com um barômetro de referência e, 
se necessário, pode ser recalibrado nas 
unidades selecionadas pelo usuário (mmHg, 
inHg, atm, psi, kPa, mbar).

Registro sob demanda ou constante (400 
amostras); registro em intervalos (selecionável de 
1s a 1 hora) com armazenamento de até 10.000 
registros em até 100 arquivos com 1.000 pontos 
de dados cada.

As últimas cinco informações de calibração estão 
disponíveis ao pressionar a tecla GLP. Os valores 
de calibração com marcação de hora e data são 
registrados assim como os valores de pressão, 
salinidade e temperatura no momento da 
calibração. Os dados BPL estão disponíveis no 
registro de dados.

A entrada USB tipo C facilita a transferência de 
dados para pen-drive, PC, ou outros aparelhos 
compatíveis.

O teclado integrado de borracha possui teclas 

e ajuda. O medidor também possui duas teclas 

interface é intuitiva independentemente do nível de 
experiência do usuário.

Acesse o menu de ajuda a qualquer momento através 

baseadas na tela que está sendo visualizada no 
momento.

Aperte AutoEnd durante a medição para manter a 
primeira leitura estável na tela automaticamente.
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Emissões de luminóforo de três medições de oxigênio após excitação por luz azul.

Teoria

Luz vermelha: fonte de referência

Fotodetector

Luz azul: fonte de excitação

Smart cap

Janela Óptica

Camada protetora preta

Moléculas de oxigênio

Sensor

A sonda óptica de oxigênio dissolvido HI764113 da 
Hanna é baseada no princípio de extinção de 

luminóforo Pt imobilizado que é excitado pela luz de 
uma LED azul e emite uma luz vermelha. O oxigênio 
dissolvido extingue essa excitação. Ao interagir com o 
luminóforo, o oxigênio reduz a intensidade e o tempo 
de vida útil da luminescência. A vida útil da 
luminescência é medida por um fotodetector, e é 
usada para calcular a concentração de oxigênio 
dissolvido.
Os principais componentes da sonda incluem uma LED 
azul para a excitação, uma LED vermelha usada como 
luz de referência, e um fotodetector. A Smart Cap é 
encaixada na sonda óptica e inclui um luminóforo 

preta insolúvel, permeável ao oxigênio.



Especi�cações
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Oxigênio Dissolvido

Pressão 
Atmosférica

Especi�cações
Faixa 0.00 a 50 mg/L (ppm); 0.0 a 500.0% saturação

Resolução 0.01 mg/L (ppm); 0.1% saturação

Precisão (@25°C/77°F) ±1% de leitura ±1 dígito(0-20 mg/L); ±5% de leitura (>20 mg/L)

Calibração Automático em um ou dois pontos em 100 % (8.26 mg/L) e 0 % (0 mg/L);  
manual de um ponto usando um valor inserido pelo usuário  em % saturação ou mg/L

 Faixa 420 a 850 mmHg

Resolução 1 mmHg

Precisão (@25°C/77°F) ±3 mmHg dentro ±15% do ponto de calibração.

Calibração ponto único em qualquer valor de pressão

Temperatura Faixa -5.0 a 50.0°C; -4.0 a 248.0°F

Resolução 0.1°C; 0.1°F

Precisão (@25°C/77°F) ±0.3°C; ±0.4°F (sonda+ medidor)

Calibração ponto único em qualquer valor de temperatura

Adicionais 
 Modos de medição OD Direto; DBO (demanda bioquímica de oxigênio); OUR (Taxa de absorção de Oxigênio); SOUR ( )

Compensação Barométrica automática de 420 a 850 mmHg

Compensação de Salinidade automática de 0 a 70 PSU

Compensação de Temperatura automática de  -5.0 a 50.0 °C (23.0 a 122.0 °F)

Sonda HI764113 sonda optica de OD com tampa de aço inoxidável, sensor de temperatura interno,  
conector DIN com 7 pinos  e cabo(incluso) de 4m (13’) 

Registro Intervalo de registro selecionável entre 1 segundo e 1 hora , máximo de 10,000 registros; até 400 amostras

Conectividade PC  USB Tipo-C

Bateria Tipo/ Vida Útil 1.5V (4) AA pilhas / aproximadamente 200 horas de uso contínuo sem luz de fundo(50 horas com luz de fundo)

Desligamento Auto. Selecionável pelo usuário: 5, 10, 30, 60 min ou desativado

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); RH 100% IP67

Dimensões 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)

Peso 400 g (14.2 oz.)

Informações 
Adicionais

 HI98198 é fornecido com HI764113 sonda optica de OD com tampa protetora, HI7040 solução de oxigênio 0 bi-componente (230 mL + 30 mL),  
100 mL proveta de plástico (2), cabo USB 1.8 m tipo-C, 1.5V AA pilhas (4), , e  manual de instrução em uma maleta.

Medidor Óptico de
Oxigênio Dissolvido 
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Fornecido completo em 
um estojo de transporte 
customizado e robusto.


