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Três Métodos 
de Análise
As análises potenciométricas de íons com 
eletrodos de íon seletivo (ISEs) são feitas 
utilizando um de três métodos, cada um 
possui suas vantagens: Potenciometria 
Direta, Métodos Incrementais e Titulação 
Potenciométrica. 

A potenciometria direta é um método 
amplamente utilizado para realizar análises 
de íons com ISEs. Este método é altamente 
e�caz quando o usuário precisa medir 
rapidamente grandes lotes de amostras em 
concentrações variadas. Nossos medidores 
de leitura direta, como o HI98191, exibem a 
concentração da amostra desconhecida por 
uma leitura direta após a calibração do 
instrumento com dois ou mais padrões; 
ajustes de força iônica são feitos nas 
amostras e nos padrões. Em algumas aplica-
ções, medições rápidas e con�áveis podem 
ser feitas no local sem levar as amostras de 
volta ao laboratório.

Uma titulação potenciométrica pode 
aumentar a precisão das medições ISE e 
também o número de espécies iônicas que 
podem ser determinadas. Os ISEs são  
usados como indicadores das espécies dos 
titulantes ou das amostrais para acompa-
nhar o progresso de uma precipitação ou 
titulação complexométrica. Uma pequena 
alteração na adição de reagente correspon-
de a uma grande alteração no potencial do 
eletrodo no ponto �nal estequiométrico. 
Um exemplo de titulação por precipitação é 
a determinação de cloreto usando nitrato de 
prata. Um ISE de prata pode ser usado para 
esta titulação. Uma titulação complexomé-
trica é usada para a determinação de cálcio. 
Uma solução de cálcio é titulada com o 
agente complexante, EDTA. 
Durante a titulação, há uma diminuição 
gradual na concentração de íons Ca2+ livre à 
medida que mais EDTA é adicionado. O 
ponto �nal corresponde ao ponto em que 
todo o Ca2+ é complexado. O progresso dessa 
titulação pode ser monitorado usando um 
ISE de cálcio.

Os eletrodos de membrana líquida estão 
disponíveis como eletrodos de meia-célula 
ou como eletrodos combinados, completos 
com eletrodo de referência. As superfícies 
sensoriais desses eletrodos são compostas 
por uma matriz polimérica homogênea 
contendo trocadores de íons orgânicos que 
são seletivos para o íon determinado. Esses 
sensores possuem módulos de membrana 
facilmente substituíveis e estão disponíveis 
para medições de nitrato, potássio e cálcio.
Teoria: O eletrodo de potássio foi um dos 
primeiros sensores de membrana líquida 
desenvolvido. A membrana geralmente está 
na forma de um disco �no de PVC impregnado 
com o antibiótico valinomicina. O trocador, 
também conhecido como ionóforo, é uma 
estrutura em anel que encaixa os íons de 
potássio no interior, funcionando como um 
mecanismo de trava e chave. Esse tipo de 
membrana não é tão robusto quanto o tipo de 
estado sólido; portanto, eles são projetados 
para facilitar a substituição do módulo sensor.

Métodos incrementais são técnicas úteis 
usadas para determinar a concentração de 
íons em amostras cujos constituintes são 
variáveis ou concentrados. 
Os métodos incrementais têm algumas 
vantagens inerentes à potenciometria 
direta. As técnicas podem reduzir erros de 
variáveis como temperatura, viscosidade, 
pH ou força iônica. Os eletrodos permane-
cem imersos durante todo o processo, 
reduzindo o transporte da amostra e 
possíveis alterações na junção de líquidos na 
referência. 
Os métodos de adição conhecida, subtração 
conhecida, adição de analito e subtração de 
analito são quatro dessas técnicas 
incrementais. Todas as quatro técnicas 
envolvem adicionar um padrão à amostra, ou 
amostra ao padrão; o medidor calcula a 
concentração de íons da amostra.

Os ISEs da Hanna podem ser agrupados em 
três categorias gerais.

Os eletrodos de estado sólido estão disponí-
veis como eletrodos de meia-célula individu-
ais ou como eletrodos combinados, comple-
tos com eletrodo de referência. Esses 
eletrodos possuem uma superfície sólida de 
detecção de halogenetos de prata compri-

midos ou material cristalino sólido. A Hanna 
oferece sensores para a determinação de 
íons de brometo, cádmio, cloreto, cúprico, 
cianeto, �uoreto, iodeto, chumbo e prata. A 
construção robusta e sólida do corpo garan-
te uma vida útil longa.
Teoria: Um eletrodo de estado sólido desen-
volve uma tensão causada pela troca de íons 
que ocorre entre a amostra a membrana 
inorgânica. Um mecanismo de equilíbrio 
ocorre devido a solubilidade muito limitada do 
material da membrana na amostra.



Introdução

Os sensores de gás são eletrodos combina-
dos que detectam gases dissolvidos em uma 
solução. Nenhuma referência externa é 
necessária para esses eletrodos. O elemen-
to sensor é separado da solução da amostra 
por uma membrana permeável aos gases. A 
Hanna possuis ISEs de membrana gasosa 
para amônia e dióxido de carbono.
Teoria: Um sensor de gás funciona devido à 
pressão parcial do gás medido em solução. 
O gás dissolvido na amostra se difunde na 
membrana e altera o pH em uma película �na 
de eletrólito sem bu�er na superfície do 
sensor interno de pH. A difusão continua até 
que a pressão parcial da amostra e do �lme 
�no de eletrólito sejam os mesmos. A altera-
ção do pH é proporcional ao gás dissolvido na 
amostra.

Membrana à Gás

 

Eletrodos de Referência 
e Combinados

 

Referência

 

 

Combinado
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O eletrodo de referência de Hanna é usado 
com nossos sensores ISE de meia-célula 
para fornecer medições precisas e repetí-
veis. Os eletrodos combinados da Hanna 
pussuem o eletrodo de medição e o de 
referência em um único corpo, tornando-os 
ideais para medições em campo.

Eletrodos de referência são usados para 
fornecer uma tensão estável e contato 
eletrolítico para medir um gradiente de 
tensão através da membrana de medição. 
Hanna desenvolveu um eletrodo de 
referência, com junção dupla e preenchi-
mento rápido, fácil de usar que funciona 
perfeitamente com a  nossa família de ISEs. 
A junção líquida é formada na ponta inferior 
do eletrodo. Seu design fornece um eletro-
do altamente estável com baixas taxas de 
�uxo. O modelo HI5315 é um eletrodo de 
meia-célula de prata/cloreto de prata com 
uma célula interna preenchida com gel. A 
solução de preenchimento externo é 
facilmente substituível e serve como uma 
zona tampão entre o gel interno que contém 
íons de cloreto e a solução da amostra. A 
Hanna oferece uma linha completa de 
soluções de preenchimento sem prata para 
otimizar sua medição de íons. Uma junção 
líquida de resposta rápida, excelente 
reprodutibilidade e facilidade de uso marca-
rão essa referência como sua melhor 
escolha no laboratório.

Eletrodos combinados possuem um sensor e 
um eletrodo de referência dentro de uma 
única sonda. Nossos ISEs combinados forne-
ce, a mesma seletividade e resposta que 
nossos ISEs de meia-células, mas possuem-
nossa referência de junção dupla superior 
no mesmo corpo do eletrodo. Os eletrodos 
combinados  de estado sólido possuem um 
sensor de estado sólido integrado e um 
eletrodo recarregável de referência . Nossos 
eletrodos combinados de membrana líquida 
e �uoreto têm construção de módulo substi-
tuível e estabilidade da junção de referência 
dupla.
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Parâmetro Amônia Bromo Cádmio
Código HI4101 HI4002 HI4102 HI4003 HI4103

Tipo sensor a gás; combinado estado sólido; meia-célula estado sólido; combinado estado sólido; meia-célula estado sólido; combinado

Faixa de  
Medição

1M a 1•10-6M  
17000 a 0.02 mg/L (ppm)  
14000 a 0.016 mg/L N

1M a 1•10-6M
79910 a 0.08 mg/L (ppm)

0.1M a 1•10-7M  
11200 a 0.01 mg/L (ppm)

Faixa Ideal de pH >11 2 a 12.5 2 a 12.5 2 a 12 2 a 12

Faixa de Temperatura 0 a 40°C 0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 80°C

Slope Aproximada -56 -56 -56 +28 +28

Diâmetro 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Comprimento total 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Material Delrin® epoxy PEI epoxy PEI

Corpo 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial

Possíveis Aplicações plantas, solos e como indicador para titulação

Conexão BNC BNC BNC BNC BNC

HI4101 · HI4002 · HI4102 · HI4003 · HI4103

Eletrodos de Íon Seletivo

Amônia · Bromo · Cádmio

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

determinação de 
amônio e amônia em 
vinho, cerveja, água, 
es�uentes e solo.

galvanoplastia, construção de baterias, laboratório e 
como indicador para titulações
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Parâmetro
Código

Tipo

Faixa de
Medição

Faixa Ideal de pH

Faixa de Temperatura

Slope Aproximada

Diâmetro

Comprimento total

Material

Corpo

Possíveis Aplicações

Conexão

determinação de cálcio livre em bebidas, água 
e água salgada

determinação de íons de cloreto livres em produtos 
alimentícios emulsionados, bebidas, plantas, solos e 
como indicador em titulações

HI4004 · HI4104 · HI4105 · HI4007 · HI4107

Eletrodos de Íon Seletivo

Cálcio · Dióxido de Carbono · Cloreto

Cálcio Dióxido de Carbono Cloreto
HI4004 HI4104 HI4105 HI4007 HI4107

membrana polimérica; 
meia-célula

membrana polimérica;
combinado

sensor a gás; 
combinado

estado sólido; 
meia-célula

estado sólido 
combinado

1M a 3•10-6M
40080 s 0.12 mg/L (ppm)

1•10-2M a 1•10-4M
440 a 4.4 mg/L (ppm)

1M a 5•10-5M
35500 a 1.8 mg/L (ppm)

4 a 10 4 a 10 4.2 a 5.2 2 a 11 2 a 11

0 a 40°C 0 a 40°C 0 a 40°C 0 a 80°C 0 a 80°C

+28 +28 +54 -56 -56

12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

epoxy/PVC PEI/PVC Delrin® epoxy PEI

1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial

 
 

 
 

BNC BNC BNC BNC BNC

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

determinação de 
carbonatos (CO2) em 
amostras de água, 
refrigerantes e vinhos
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Parâmetro
Código

Tipo

Faixa de
Medição

Faixa Ideal de pH

Faixa de Temperatura

Slope Aproximada

Diâmetro

Comprimento total

Material

Corpo

Possíveis Aplicações

Conexão

Cúprico Cianeto
HI4008 HI4108 HI4009 HI4109

estado sólido; 
meia-célula

estado sólido; 
combinado

estado sólido; 
meia-célula

estado sólido; 
combinado

0.1M a 1•10-6M
6355 a 0.06 mg/L (ppm)

0.1M a 1•10-6M
260 a 0.02 mg/L (ppm)

3 a 7 3 a 7 >11 >11

0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 80°C

+27 +27 -56 -56

12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

epoxy PEI epoxy PEI

1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial

usado como um indicador para titulações usando quelatos determinação de íons de cianeto livres em banho galvânico, 
e�uentes e amostras de plantas e solo

BNC BNC BNC BNC

HI4008 · HI4108 · HI4009 · HI4109 

Eletrodos de Íon Seletivo

Cúprico · Cianeto

12
0 

m
m
12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm
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Parâmetro
Código

Faixa de Medição

Faixa Ideal de pH

Faixa de Temperatura

Slope Aproximada

Diâmetro

Comprimento total

Material

Corpo

Possíveis Aplicações

Conexão

determinação de íons de �uoreto livres em água potábel, refrigerantes, vinho, 
plantas, produtos alimentícios emulsionados, galvanização e ácidos de decapagem

determinação de íons de iodeto livre em amostras 
de alimentos emulsionados (sal de mesa iodado), 
plantas e  para titulação

Fluoreto Iodeto
HI4010 HI4110 FC301B HI4011 HI4111

Tipo estado sólido; 
meia-célula

estado sólido; 
combinado

estado sólido; 
meia-célula

estado sólido; 
meia-célula

estado sólido; 
combinado

1M a 1•10-6M
Sat. a 0.02 mg/L (ppm)

1M a 1•10-7M
127000 a 0.01 mg/L (ppm)

5 a 8 5 a 8 5 a 8 2 a 13 2 a 13

0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 80°C

-56 -56 -56 -56 -56

12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

epoxy PEI/epoxy epoxy epoxy PEI

1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial

  
 

BNC BNC BNC BNC BNC

HI4010 · HI4110 · FC301B · HI4011 · HI4111

Eletrodos de Íon Seletivo

Fluoreto · Iodeto

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm



     |     www.hannainst.com.br     |     (11) 2076-5080     |     vendas@hannainst.com.br     |

Parâmetro
Código

Faixa de Medição

Faixa Ideal de pH

Faixa de Temperatura

Slope Aproximada

Diâmetro

Comprimento total

Material

Corpo

Possíveis Aplicações

Conexão

Tipo

Chumbo/Sulfato Nitrato Potássio
HI4012 HI4112 HI4013 HI4113 HI4014 HI4114

estado sólido; 
meia-célula

estado sólido; 
combinado

membrana polimérica; 
meia-célula

membrana polimérica; 
combinado

membrana polimérica; 
meia-célula

membrana polimérica;
combinado

0.1M a 1•10-6M
20700 a 0.21 mg/L (ppm)

1.0M a 1•10-5M
6200 a 0.62 mg/L (ppm)
1400 a 0.4 mg/L (ppm) N

1.0M a 1•10-6M
39100 a 0.039 mg/L (ppm)

4 a 7 4 a 7 3.0 a 8 3.0 a 8 1.5 a 12.0 1.5 a 12.0

0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 40°C 0 a 40°C 0 a 40°C 0 a 40°C

+27 +27 -56 -56 +56 +56

12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

epoxy PEI epoxy/PVC PEI/PVC epoxy/PVC PEI/PVC

1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial

    

BNC BNC BNC BNC BNC BNC

HI4012 · HI4112 · HI4013 · HI4113 · HI4014 · HI4114

Eletrodos de Íons Seletivos

Chumbo/Sulfato · Nitrato · Potássio

 

12
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12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm
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12 mm

12
0 
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12 mm

determinação de íons de chumbo em 
banhos galvânicos e como um indicador 
em titulações

determinação de nitrato livre em águas 
naturais (doce e salgada), em amostras de 
alimentos emulsionados e plantas

determinação de íons de potássio em 
amostras de vinho, água, solo e biológicas
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Parâmetro Prata/Sulfureto Sódio Referência
Código HI4015 HI4115 FC300B HI5315

Tipo estado sólido; meia-célula estado sólido;  combinado combinado de vidro N/D

Faixa de Medição

1.0M a 1•10-6M
107900 a 0.11 ppm (Ag+)

1.0M a 1•10-7M
32100 a 0.003 ppm (S2-)

Ag+ 1.0M a 1•10-6M
107900 a 0.11 ppm
S2- 1.0M a 1•10-7M
32100 a 0.003 ppm

1M a 1•10-5M
22990 a 0.23 ppM N/D

Faixa Ideal de pH
2 a 8 (Ag+)

12 a 14 (S2-)

2 a 8 (Ag+)

12 a 14 (S2-)
9.75 a 14 pH N/D

Faixa de Temperatura 0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 80°C 0 a 85°C

Slope Aproximada +56 (Ag+) / -28 (S ) +56 Ag+ / -28 S +57 N/D

Diâmetro 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Comprimento Total 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Material epoxy PEI vidro PEI

Cabo 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial 1 m coaxial

Possíveis Aplicações
 

  

Conexão BNC BNC BNC BNC

HI4015 · HI4115 · FC300 · HI5315
Eletrodos de Íon Seletivo

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm

12
0 

m
m

12 mm
9 mm

Prata/Sulfureto · Sódio · Referência

usado como um indicador para titulações usando nitrato 
de prata; para a determinação de íons de sulfureto em 
água, licores de papel, águas naturais e solos.

água, solo, produtos alimentícios, sopa, 
laticínios, salmoura, regrigerantes, cerveja, 
vinho e laboratório

completa o circuito elétrico e 
fornece tensão de referência 
estável para ISEs meia-célula
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HI5522 - Medidor de Bancada
pH/ORP/ISE e EC/TDS/Resistividade/Salinidade 
e Temperatura

 

 

O HI5522 é um medidor de bancada para pH/ORP/ISE e EC/TDS/sali-
nidade/resistividade de nível avançado para pesquisa, totalmente 
personalizável com um grande LCD colorido, teclas sensíveis ao 
toque e porta USB para conectividade com um computador.
O HI5522 é um medidor de dois canais que permite a medição 
simultânea de pH, ORP ou ISE em um canal e EC, TDS, salinidade ou 
resistividade no outro. O Canal 1 possui uma conexão BNC para uso 
com a linha de eletrodos de pH, ORP e ISE da Hanna Instruments. 
O medidor é fornecido com o HI1131B eletrodo combinado de pH 
com corpo de vidro e junção dupla, que opera em uma ampla faixa de 
temperatura de 0 a 100°C. Todas as leituras são compensadas 
automaticamente para variações de temperatura com a sonda de 
temperatura HI7662-T separada ou com o sensor de temperatura 
integrado da sonda de condutividade no Canal 2. O HI5522 é forne-
cido com HI76123 sonda de condutividade de quatro anéis, que 
opera em uma ampla faixa de 0.000 μS/cm a 1000.0 mS/cm*.

O medidor pode ser con�gurado para selecionar automaticamente a 
faixa de condutividade apropriada entre sete faixas ou faixa �xa na 
qual o medidor exibirá apenas a leitura em µS/cm ou mS/cm. Todas 
as leituras são compensadas automaticamente para variações de 
temperatura com um sensor de temperatura incorporado. 
O coe�ciente de correção da temperatura é ajustável de 0.00 a 
10.00 %/° C.
Como um medidor de pH, o HI5522 pode ser calibrado até cinco 
pontos com uma opção de 8 bu�ers pré-programados ou 5 bu�ers 
personalizados. O HI5522 possui o sistema CAL Check™, exclusivo 
da Hanna, para alertar o usuário sobre possíveis problemas durante 
o processo de calibração de pH. Os indicadores exibidos durante a 
calibração incluem “Eletrodo sujo/quebrado” e “Bu�er contamina-
do”. A condição geral da sonda com base nas características de 
o�set e slope do eletrodo é exibida como uma porcentagem após a 
conclusão da calibração.

HI5522

Research Grade Meter
pH/ORP/ISE and EC/TDS/Resistivity/Salinity  
and Temperature
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HI5522

Interface Personalizável

LCD Grá�co Colorido

Teclado de Toque

 

Sonda de Condutividade 
de Quatro Anéis

Opções de Calibração

CAL Check™

 

Dados GLP

 

Medição ISE com Escolha 
das Unidades de Medição

 

Medição ISE com 
Métodos Incrementais

Registro de Dados

Transferência de Dados

Ajuda Contextual

benchtop

No modo ISE, o HI5522 pode ser calibrado em até 5 pontos com a 
opção de 5 padrões �xos ou 5 de�nidos pelo usuário em qualquer 
unidade de concentração. Os dados de calibração, incluindo data, 
hora, padrões utilizados e inclinação, podem ser visualizados a 
qualquer momento, juntamente com a medição atual, selecionando 
a opção de exibição Boas Práticas de Laboratório (GLP).
Como um medidor de EC/TDS/Salinidade/Resistividade, o HI5522 
pode ser calibrado em até 4 pontos com a opção de 6 padrões de 
condutividade pré-programados ou padrões personalizados de�ni-
dos pelo usuário. Resistividade, TDS, Salinidade Prática (PSU) e 
Escala Natural de Água do Mar são calibrados através da condutivi-
dade. A % de NaCl é calibrada para 1 ponto único com o padrão de 
salinidade HI7037. Os dados de calibração, incluindo data, hora e 
padrões utilizados, o�set e fator de célula, podem ser acessados 

  a qualquer momento, juntamente com a medição atual, selecionan-
do a opção de exibição Boas Práticas de Laboratório (GLP).
Para a medição de água de alta pureza usada na fabricação de produ-
tos farmacêuticos, o HI5522 é programado com os 3 estágios do 
método USP <645>. Depois que um estágio é atingido, um relatório 
é gerado e pode ser salvo. Até 200 relatórios podem ser armazena-
dos e transferidos para um computador compatível com Windows® 
usando o cabo USB e o software fornecidos.
Estão disponíveis 3 modos de registro selecionáveis: registro 
automático, manual e AutoHold. Até 100.000 pontos de dados 
podem ser gravados em 100 lotes com no máximo 50.000 
registros/lote em cada Canal e exportados para um computador para 
análise e armazenamento de dados.

Vários modos de medição: medição básica 
com ou sem informações GLP, grá�cos em 
tempo real e registro de dados. Os critérios 
de estabilidade da calibração podem ser 
ajustados de maneira rápida, moderada e 
precisa. Os limites de alarme programáveis 
podem ser con�gurados para dentro ou fora 
dos limites permitidos.

Opções de calibração de pH de reconheci-
mento automático de bu�er, semiautomá-
tico e entrada manual direta estão disponí-
veis para calibrar até 5 pontos, a partir de 8 
bu�ers padrão e até 5 bu�ers personaliza-
dos. Para o canal de condutividade, a 
calibração pode ser con�gurada para 
reconhecimento automático de padrão ou 
entrada do usuário, assim com a opção de 
ponto único ou multiponto. A calibração 
pode ser realizada até 4 pontos quando o 
multiponto é selecionado.

Ajuda na tela, con�gurações grá�cas e de 
cores personalizadas. O LCD exibe os 
grá�cos em tempo real e o uso de teclas 
virtuais fornece uma interface intuitiva.

Alerta os usuários sobre possíveis proble-
mas durante a calibração do eletrodo de pH. 
Os indicadores incluem "Eletrodo sujo/que-
brado", "Bu�er contaminado", tempo de 
resposta do eletrodo e a condição geral 
da sonda como uma porcentagem baseada 
nas características de deslocamento e 
inclinação.

Os métodos incrementais de adição conheci-
da, subtração conhecida, adição de analito e 
subtração de analito são pré-programados no 
HI5522. Apenas siga as guias do procedimen-
to na tela e o medidor executará o cálculo 
automaticamente, permitindo obter um nível 
mais alto de precisão em comparação com 
uma medição ISE direta.

Três modos de registro selecionáveis estão 
disponíveis no HI5522: registro automático, 
manual e AutoHold. Registros automáticos e 
manuais de até 100 lotes com no máximo 
50.000 registros/lote, com até 100.000 
pontos de dados totais. O registro automáti-
co possui a opção de salvar dados de acordo 
com o período e o intervalo de amostragem.

O recurso GLP permite aos usuários visuali-
zar dados de calibração e informações de 
vencimento da calibração com o toque de 
uma tecla. Os dados de calibração incluem 
data, hora e padrões usados para calibração.

O HI5522 permite calibração e leituras na 
escolha de unidades de concentração. As 
opções de unidades de concentração 
incluem ppt, g/L, mg/L, ppm, mg/L, μg/L, 
ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L,%w/v 
e uma unidade de�nida pelo usuário.

Os botões sensíveis ao toque do teclado 
facilita a precisão ao navegar pelos menus e 
telas. Quatro teclas dedicadas são usadas 
para operações de rotina, incluindo calibra-
ção e troca dos modos de medição e quatro 
teclas virtuais que são alteradas com base 
no uso. A tecnologia de toque capacitivo 
garante que os botões nunca �quem 
entupidos com resíduo da amostra.

Todas as leituras são realizadas com a 
sonda de condutividade de 4 anéis HI76312, 
que possui um sensor de temperatura 
integrado para correção automática de 
temperatura. Os 4 anéis são feitos com 
platina e o corpo do eletrodo é feito de 
plástico de polieterimida (PEI) resistente a 
muitos produtos químicos agressivos. O 
design de quatro anéis permite que essa 
sonda seja usada em uma ampla variedade 
de medições.

Os dados podem ser transferidos para um PC 
com cabo USB e software HI92000 (ambos 
vendidos separadamente).

A ajuda contextual está sempre disponível 
através da tecla “HELP”. Mensagens e instru-
ções do tutorial estão disponíveis na tela 
para orientar rápida e facilmente os usuários 
durante a con�guração e calibração. 
As informações de ajuda exibidas são 
relativas à con�guração/opção que está 
sendo visualizada.
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Métodos Incrementais ISE

HI5522 - Funções ISE

Sequência de Leituras ResultadosPrimeiro passo

 

• Design de per�l baixo
 · o Hi5522 possui um design de per�l baixo 

 com um ângulo ideal para visualização

As determinações de concentração de íons com ISEs podem ser feitas de maneira mais rápida e fácil usando os métodos incrementais simpli�ca-
dos. Os métodos incrementais envolvem adicionar um padrão a uma amostra ou amostra a um padrão e detectar a alteração de mV que ocorre 
devido à adição, e essa diferença determina a concentração. Historicamente, o usuário usaria equações matemáticas para determinar a concen-
tração de íons da amostra; com o HI5522, as concentrações das amostras são calculadas automaticamente e depois registradas no relatório do 
método ISE; até 200 relatórios podem ser salvos para recuperação futura. Todo o processo pode ser repetido em várias amostras sem reinserir 
as con�gurações de parâmetros. Os relatórios podem ser impressos usando o software para computador HI92000.
Técnicas de método incremental podem reduzir erros de variáveis   como temperatura, viscosidade, pH ou força iônica. Os eletrodos permane-
cem imersos durante todo o processo, reduzindo assim o tempo de medição e eliminando o transporte da amostra e seus erros associados.
Os métodos de Adição conhecida, Subtração conhecida, Adição de analito e Subtração de analito são as opções de método padrão fornecidas 
pelo HI5522.

A primeira etapa na realização de uma 
análise de método incremental é inserir os 
parâmetros necessários, incluindo amostra, 
ISA e volumes padrão, bem como concen-
tração padrão e fator estequiométrico.
Ao repetir a análise em outra amostra, os 
parâmetros não precisam ser reinseridos.

Depois que as variáveis são inseridas, o 
usuário é guiado passo a passo pelo proces-
so de medição.
A medição inicial do mV é feita antes da 
adição; em seguida a adição é feita, seguida 
pela segunda medição de mV.

Os resultados são calculados automatica-
mente e exibidos juntamente com todos os 
parâmetros utilizados.
Neste momento, os resultados podem ser 
salvos em um relatório de métodos ISE e 
impressos usando o software para compu-
tador HI92000.
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HI5522 - Telas e Recursos

Con�guração de Canal GLP (Boas Práticas Laboratoriais) Recuperação de Registro

Tela Básica Registro em Tempo Real Grá�cos Simultâneos dos Dois Canais

Dois Canais
Os dois canais de medição do HI5522 são isolados galvanicamente 
para eliminar ruídos e instabilidade.
No modo ISE, este instrumento fornece a opção de métodos 
incrementais. 
A comunicação é via USB opto-isolada.



     |     www.hannainst.com.br     |     (11) 2076-5080     |     vendas@hannainst.com.br     |

(*) Condutividade não compensada (ou TDS) é o valor de condutividade (ou TDS) sem compensação de temperatura
(**) Reduzido para os limites reais da sonda

 

Especi�cações HI5522

pH

Faixa

Resolução 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH

Previsão ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ±1 LSD

Calibração automática, até cinco pontos, oitos padrões de bu�ers disponíveis (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,

-2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00; -2.000 a 20.000 pH

10.01,12.45), e cinco bu�ers personalizados

Compensação de Temperatura automática ou manual de -20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°F/253.15 a 393.15K

mV

Faixa ±2000 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão ±0.2 mV ±1 LSD

ISE

Faixa 1 x 10-6 a 9.99 x 1010  de concentração

Resolução 1; 0.1; 0.01; 0.001 de concentração

Precisão ±0.5% (íons monovalentes); ±1% (íons divalentes)

Calibração automática, até cinco pontos, cinco soluções padrão �xas disponíveis para cada unidade de medição,  
e cinco padarões de�nidos pelo usuário

Temperatura**

Faixa -20.0 a 120°C; -4.0 a 248.0°F; 253.15 a 393.15K

Resolução 0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Precisão ±0.2°C ; ±0.4°F; ±0.2K (sem a sonda)

EC

Faixa 0.000 a 9.999 μS/cm; 10.00 a 99.99 μS/cm; 100.0 a 999.9 μS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm;
10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 1000.0 mS/cm EC absoluto*

Resolução 0.001 µS/cm; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Precisão ±1% de leitura  (±0.01 µS/cm)

Constante de Célula 0.0500  a  200.00

Tipo de Célula célula de 4 polos

Calibração reconhecimento automático de padrão, calibração de padrão do usuário um ou multi pontos

Lembrete de Calibração sim

Coe�ciente de Temperatura 0.00  a  10.00 %/°C

Compensação de Temperatura desativado, linear e não linear (água natural)

Temperatura de Referência 5.0 a 30.0°C

Per�s até 10, 5 em cada canal

Compatível com USP sim

TDS

Faixa 0.000 a 9.999 ppm; 10.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999.9 ppm; 1.000 a 9.999 ppt; 10.00 a 99.99 ppt;  
100.0 a 400.0 ppt TDS real* (com fator de 1.00 )

Resolução 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt

Precisão ±1% de leitura  (±0.01 ppm)

Resistividade

Faixa 1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 kΩ•cm; 10.0 a 99.9 kΩ•cm; 100 a 999 kΩ•cm;
1.00 a 9.99 MΩ•cm; 10.0 a 100.0 MΩ•cm

Resolução 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 kΩ•cm; 0.1 kΩ•cm; 1 kΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm

Precisão ±2% de leitura (±1 Ω•cm)

Salinidade

Faixa escala prática: 0.00 a 42.00 psu; escala de água salgada natural: 0.00 a 80.00 ppt; escala percentual: 0.0 a 400.0%

Resolução 0.01 para escala prática/água salgada natural; 0.1% fpara escala percentual.

Precisão ±1% de leitura

Calibração escala percentual: um ponto (com padrão HI7037); todos os outros através da calibração de EC

Especi�cações 
Adicionais

Eletrodo de pH HI1131B eletrodo de pH com corpo de vidro, conector BNC e cabo de 1 m (incluso)

Sonda de EC HI76312 sonda de platina e quatro anéis para EC/TDS com cabo de 1 m (incluso)

Sonda de Temperatura HI7662-W sonda de temperatura de aço inoxidável com cabo de 1m (incluso)

Canais de Entrada 1 pH/ORP/ISE + 1 EC

GLP constante de célula, coe�ciente/referência de temperatura, pontos e hora da calibração, o�set da sonda para EC

Armazenamento
registro:  até 100 lotes, no máximo 50.000 registros/lote, no máximo 100.000 pontos de dados/canal;  
intervalo: 14, selecionável entre 1 segundo e 180 minutos; tipo:  automático, manual, AutoHOLD;  
adicional: 200 registros USP; 200 registros de métodos incrementais

Conexão com PC USB

Fonte de Energia adaptador 12 VDC (incluso)

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F; 273 a 323K) RH max 95% sem condensação

Dimensões / Peso 160 x 231 x 94 mm / 1.2 kg

Informações 
Adicionais

 HI5522-01  (115V) e HI5522-02 (230V) são fornecidos com HI1131B eletrodo de pH, HI76312 sonda de EC/TDS, HI7662-W sonda de temperatura,  2 sachês 
de solução bu�er de pH 4.01, 2 sachês de solução bu�er de pH 7.01, 2 sachês de solução bu�er de pH 10.01, 2 sachês de solução padrão de condutividade de 
1413 μS/cm, 2 sachês de solução padrão de condutividade de 12880 μS/cm, 2 sachês de solução de limpeza de eletrodo HI700601, HI7082 solução eletrolítica 
de 3.5M KCl (30 mL), HI76404W suporte de eletrodo, adaptador 12 VDC, pipeta conta-gotas capilar, certi�cado de qualidade e manual de instruções
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HI5222 - Medidor de Bancada
pH/ORP/ISE e Temperatura 

HI5522 - Medidor de Bancada

O HI5222 é um medidor de bancada com dois canais para pH/mV/ISE 
de nível avançado para pesquisa, totalmente personalizável com um 
grande LCD colorido, teclas sensíveis ao toque e porta USB para 
conectividade com um computador.
O HI5222 possui duas conexões BNC galvanicamente isoladas para 
uso com a linha de eletrodos de pH, ORP e ISE da Hanna Instruments. 
O medidor é fornecido com o HI1131B eletrodo combinado de pH 
com corpo de vidro e junção dupla, que opera em uma ampla faixa de 
temperatura de 0 a 100°C. Todas as leituras são compensadas 
automaticamente para variações de temperatura com a sonda de 
temperatura HI7662-T fornecida com o instrumento. 
Como um medidor de pH, o HI5222 pode ser calibrado em até cinco 
pontos com uma opção de 8 bu�ers pré-programados ou 5 bu�ers 
personalizados. O HI5222 possui o sistema CAL Check™, exclusivo 
da Hanna, para alertar o usuário sobre possíveis problemas durante 
o processo de calibração de pH.

Os indicadores exibidos durante a calibração incluem “Eletrodo 
sujo/quebrado” e “Bu�er contaminado”. A condição geral da sonda 
com base nas características de o�set e slope do eletrodo é exibida 
como uma porcentagem após a conclusão da calibração.
Como um medidor de ISE, o HI5222 pode ser calibrado em até 5 
pontos com a opção de 7 padrões �xos ou 5 de�nidos pelo usuário 
em qualquer unidade de concentração. Os dados de calibração, 
incluindo data, hora, padrões utilizados e slope, podem ser visualiza-
dos a qualquer momento, juntamente com a medição atual, selecio-
nando a opção de exibição Boas Práticas de Laboratório (GLP).
Estão disponíveis 3 modos de registro, selecionáveis pelo usuário: 
registro automático, manual e AutoHold. Até 100.000 pontos de 
dados podem ser gravados em 100 lotes com no máximo 50.000 
registros/lote em cada Canal e exportados para um computador para 
análise e armazenamento de dados.
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LCD Grá�co Colorido

Teclado de Toque

Ajuda na tela, con�gurações grá�cas e de 
cores personalizadas. O LCD exibe os 
grá�cos em tempo real e o uso de teclas 
virtuais fornece uma interface intuitiva.

Os botões sensíveis ao toque do teclado 
facilita a precisão ao navegar pelos menus 
e telas. Quatro teclas dedicadas são usadas 
para operações de rotina, incluindo calibra-
ção e troca dos modos de medição e quatro 
teclas virtuais que são alteradas com base 
no uso. A tecnologia de toque capacitivo 
garante que os botões nunca �quem 
entupidos com resíduo da amostra.

CAL Check™

Dados GLP

Medição ISE com Escolha 
das Unidades de Medição

Medição ISE com 
Métodos Incrementais

Registro de Dados

Transferência de Dados

Ajuda Contextual

Alerta os usuários sobre possíveis proble-
mas durante a calibração do eletrodo de pH. 
Os indicadores incluem "Eletrodo sujo/que-
brado", "Bu�er contaminado", tempo de 
resposta do eletrodo e a condição geral 
da sonda como uma porcentagem baseada 
nas características de deslocamento e 
inclinação.

Os métodos incrementais de adição conheci-
da, subtração conhecida, adição de analito e 
subtração de analito são pré-programados no 
HI5522. Apenas siga as guias do procedimen-
to na tela e o medidor executará o cálculo 
automaticamente, permitindo obter um nível 
mais alto de precisão em comparação com 
uma medição ISE direta.

Três modos de registro selecionáveis estão 
disponíveis no HI5522: registro automático, 
manual e AutoHold. Registros automáticos e 
manuais de até 100 lotes com no máximo 
50.000 registros/lote, com até 100.000 
pontos de dados totais. O registro automáti-
co possui a opção de salvar dados de acordo 
com o período e o intervalo de amostragem.

O recurso GLP permite aos usuários visuali-
zar dados de calibração e informações de 
vencimento da calibração com o toque de 
uma tecla. Os dados de calibração incluem 
data, hora e padrões usados para calibração.

O HI5522 permite calibração e leituras na 
escolha de unidades de concentração. As 
opções de unidades de concentração 
incluem ppt, g/L, mg/L, ppm, mg/L, μg/L, 
ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L,%w/v 
e uma unidade de�nida pelo usuário.

Os dados podem ser transferidos para um PC 
com cabo USB e software HI92000 (ambos 
vendidos separadamente).

A ajuda contextual está sempre disponível 
através da tecla “HELP”. Mensagens e instru-
ções do tutorial estão disponíveis na tela 
para orientar rápida e facilmente os usuários 
durante a con�guração e calibração. 
As informações de ajuda exibidas são 
relativas à con�guração/opção que está 
sendo visualizada.

Dois Canais
Os dois canais de medição do HI5222 são isolados galvanicamente 
para eliminar ruídos e instabilidade.
No modo ISE, este instrumento fornece a opção de métodos 
incrementais. 
A comunicação é via USB opto-isolada.

HI5522 - Medidor de Bancada

Interface Personalizável

 

Dois Canais  de pH/ORP/ISE 
Galvanicamente Isolados

 

Opções de Calibração

Vários modos de medição: medição básica 
com ou sem informações GLP, grá�cos em 
tempo real e registro de dados. Os critérios 
de estabilidade da calibração podem ser 
ajustados de maneira rápida, moderada e 
precisa. Os limites de alarme programáveis 
podem ser con�gurados para dentro ou 
fora dos limites permitidos. 

O HI5222 possui dois canais de entrada que 
podem ser usados para eletrodos de pH, 
ORP e ISE. Cada canal de entrada possui 
conectores para sondas BNC, sondas de 
referência e um sensor de temperatura. 
Cada canal é isolado galvanicamente, o que 
signi�ca que duas sondas de medição 
podem estar na mesma solução ao mesmo 
tempo e as tensões produzidas não interfe-
rem entre si.

As opções de calibração de pH disponíveis 
são: reconhecimento automático de bu�er, 
semi-automática e manual direta. Até 5 
pontos podem ser calibrados, selecionados 
entre a8 padrões de bu�er e até 5 bu�ers 
personalizados.
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(*) Reduzido para o limites reais da sonda

Especi�cações HI5222

pH

Faixa -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00; -2.000 a 20.000 pH

Resolução 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH

Precisão ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ±1 LSD

Calibração
automática, até cinco pontos, oitos padrões de bu�ers disponíveis (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,
10.01,12.45), e cinco bu�ers personalizados

Compensação de 
Temperatura automática ou manual de -20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°F/253.15 a 393.15K

mV

Faixa ±2000 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão ±0.2 mV ±1 LSD

Faixa de O�set do mV Relativo ±2000 mV

ISE

Faixa 1 x 10-6 a 9.99 x 1010 de concentração

Resolução 1; 0.1; 0.01; 0.001 de concentração

Precisão ±0.5% (íons monovalentes); ±1% (íons divalentes)

Calibração automática, até cinco pontos, cinco soluções padrão �xas disponíveis para cada unidade de medição  
e cinco padarões de�nidos pelo usuário

Temperatura*

Faixa -20.0 a 120°C; -4.0 a 248.0°F; 253.15 a 393.15K

Resolução 0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Precisão ±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K

Especi�cações 
Adicionais

Eletrodo de pH HI1131B eletrodo de pH com corpo de vidro, conector BNC e cabo de 1 m (incluso)

Sonda de Temperatura HI7662-W sonda de temperatura de aço inoxidável com cabo de 1m (incluso)

Canais de Entrada 2 pH/ORP/ISE

GLP pontos de calibração; hora da calibração; o�set da sonda; slope, data, hora e bu�ers/padrões usados

Armazenamento registro: até 100 lotes, no máximo 50.000 registros/lote, no máximo 100.000 pontos de d ados/canal; 
intervalo: 14, selecionável entre 1 segundo e 180 minutos; tipo: automático, manual, AutoHOLD; 

Tela LCD grá�co colorido de 240x340 pixels

Conexão com PC USB

Fonte de Energia adaptador 12 VDC (incluso)

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F; 273 a 323K) RH max 95% sem condensação

Dimensões 160 x 231 x 94 mm

Peso 1.2 kg 

Ordering  
Information

     

HI5222-01 (115V) e HI5222-02  (230V) são fornecidos com HI1131B eletrodo de pH, HI7662-W sonda de temperatura, 2 sachês de solução bu�er de pH 
4.01, 2 sachês de solução bu�er de pH 7.01, 2 sachês de solução de limpeza de eletrodo HI700601, HI7082 solução eletrolítica de 3.5M KCl (30 mL), 
HI76404W suporte de eletrodo, adaptador 12 VDC, pipeta conta-gotas capilar, certifucado de qualidade e manual de instruções.
HI5222-03 inclui todos os itens acima, menos o eletrodo.
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HI98191 - Medidor Pro�ssional à Prova d’Água 
pH/ORP/ISE

• Unidades de medição ISE
 ·

• À Prova d’Água
 ·

• CAL Check™
 ·

• Compensaão de temperatura
manual ou automática
 ·

• Calibração
 ·

• Aproximadamente 200 horas de bateria
 · Funciona com 4 pilhas AA de 1.5V

  
• AutoHold

 ·

 • Conectividade
 ·

• GLP
 ·

• Teclado intuitivo
 ·

• Completo
 ·

Desenvolvido por pro�ssionais

Opções de unidades em que as 
leituras serão exibidas: ppm, ppt, 
g/L, μg/L, mg/L, M, mol/L, mmol/L, 
%, w/v, unidade do usuário) 

Alerta sobre problemas durante a 
calibração de pH, como eletrodo 
sujo/quebrado, bu�er contaminado 
e condição geral da sonda

Até 5 pontos de calibração de 
pH com 7 padrões de bu�er e 5 
bu�ers personalizados

Fixa automaticamente na tela a 
primeira leitura estável

Conexão com computador via micro 
USB opto-isolada e software HI92000

Os dados GLP fornecem dados de 
calibrações anteriores para garantir as 
Boas Práticas Laboratoriais

O HI98191 é um medidor portátil para pH/ORP/ISE com o desempenho e aas funções de um 
medidor de bancada. Troque a sonda de pH por uma sonda de ORP para obter leituras de mV 
na faixa de ±2000 mV. Este medidor pro�ssional e à prova d’água pode ser facilmente opera-
do com uma mão e está de acordo com os padrões IP67. O HI98191 é fornecido com todos os 
acessórios necessários para realizar medições de pH/temperatura, em uma maleta resistente 
para transporte.

Cada medidor é fornecido com 
sensor, solução de calibração, 
béquers, software de PC e cabo de 
conexão, manual de instruções e 
baterias em uma maleta resistente 
para transporte.

A maioria das funções disponíveis 
como informações GLP, ajuda, faixa, 
calibração e luz de fundo possuem 
botões especí�cos

proteção IP67, 
invólucro resistente

Os sensores de pH possuem um 
sensor de temperatura integrado
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Especi�cações HI98191

pH*

Faixa -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH

Resolução 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH

Precisão ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH

Calibração automática, até cinco pontos, oitos padrões de bu�ers disponíveis (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01,12.45), e cinco bu�ers personalizados

Compensação de 
Temperatura automática ou manual de -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)

mV*

Faixa ±2000 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão ±0.2 mV

Faixa de O�set mV Relativo ±2000 mV

ISE

Faixa de 1.00 E-7 a 9.99 E10 de concentração

Resolução 3 dígitos 0.01; 0.1; 1; 10 de concentração

Precisão ±0.5% (íons monovalentes); ±1% (íons divalentes)

Calibração até cinco pontos, seis padrões de solução disponíveis (0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm)

Temperatura*

Faixa -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0°F)

Resolução 0.1°C (0.1°F)

Precisão ±0.4°C (±0.8°F) (excluindo erros da sonda)

Especi�cações 
Adicionais

Sonda de pH HI72911B eletrodo de pH com corpo de titânio e sensor interno de temperatura, conector BNC e cabo de 1 m 

Calibração de Slope de 80 a 110%

Registro sob Demanda 300 amostras (100 cada pH/mV/ISE)

Conexão com PC USB opto-isolada com software with HI92000 e cabo micro USB 

Impedância de Entrada

Tipo / Vida da Bateri 4 pilhas AA de 1.5 V / aprox. 200 horas de uso contínuo sem luz de fundo (50 horas com luz de fundo)

Deslig. Automático selecionável pelo usuário: 5, 10, 30, 60 min ou desativado

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

Dimensões / Peso  185 x 93 x 35.2 mm / 400 g

Informações  
Adicionais

Calibre direto na maleta  
usando os suportes de béquers

Sensores e Calibração ISE

 

* Reduzido para os limites reais do sensor

• Capa de silicone à prova 
de choque (opcional)

 

  

HI710034 Orange

O HI98191 possui 17 padrões de sensores ISE diferentes pré-programados no medidor. A 
seleção do sensor apropriado atualizará automaticamente a carga de íons para calibração de 
slope e pode ser calibrada em até 5 pontos, entre 7 padrões e 5 soluções personalizadas 
(opção de unidades). Uma ampla opção de unidades de medição (ppm, ppt, g/L, ppb, 
μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L,%w/v, usuário) e possui uma faixa de medição expandida de 
1.00 x10-7 a 9.99 x 1010.

HI98191

HI98191 é fornecido com HI72911B eletrodo de pH, HI7004M solução bu�er de pH 4.01 (230 mL), HI7007M solução bu�er de pH 7.01 (230 
mL), 2 sachês de solução de limpeza de eletrodo, 2 béquers de plástico de 100 mL, HI92000 software para computador, HI920015 cabo micro 
USB, 4 pilhas AA de 1.5 V, certi�cado de qualidade e manual de instruções em uma maleta HI720191 resistente para transporte.
HI98191-03 inclui todos os itens acima menos o eletrodo.
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Tabela de Referência - Sensores e Acessórios ISE

Eletrodo Tipo
Meia

Célula Combinado

Ajustador de 
Força Iônica  
(ISA) 500 mL 

Soluções de
Preenchimento 
Sem Prata  
4 x 30 mL 

Padrões ISE 1  
500 mL 

Padrões ISE 2  
500 mL 

Padrões ISE 3  
500 mL Outros

Amônia gás — HI4101 HI4001-00 HI4001-40
HI4001-01 
0.1 M

HI4001-02 
100 mg/L (ppm)

HI4001-03 
1000 mg/L (ppm)

HI4000-52 tampa  
HI4001-51 kit de membrana 
HI4000-51 sensor interno de pH com tampa

para reposição de ISE de amônia
 

 
HI4001-45 solução de condicionamento 
HI4000-47 bu�ers de pH 4 e 7 com

fundo de  íons de cloreto
 

 
HI740159 pinça de plástico

Bromo sólido HI4002 HI4102 HI4000-00
HI7072,  HI4002-01,  

0.1 M
HI4000-70 tira de polimento

Cádmio sólido HI4003 HI4103 HI4000-00
HI7072,  HI4003-01 

0.1 M
HI4000-70 tira de polimento

Cálcio
membrana 
polimérica

 
HI4004 HI4104 HI4004-00

HI7082,  
3.5 M KCl 

HI4004-01,  
0.1 M

HI4004-51 modulo 
HI4104-51 modulo para combinação

kit de membana para CO2 (3)

 
HI4004-45 solução de condicionamento

Dióxido de
Carbono

gás — HI4105 HI4005-00 HI4005-40
HI4005-01,  
0.1 M

HI4005-03,  
1000 mg/L (ppm)
CO2 como CaCO3 

HI4000-54 sensor interno de pH com tampa 
para reposição de ISE de CO2 

HI4005-53  
HI4000-47 bu�ers de pH 4 e 7 com

fundo de  íons de cloreto 
HI4005-45 solução de condicionamento 
HI740159 piça de plástico

Cloreto sólido HI4007 HI4107 HI4000-00
HI7072,  HI4007-01,  

0.1 M
HI4007-02, 
100 mg/L (ppm)

HI4007-03, 
1000 mg/L (ppm)

HI4000-70 tira de polimento

Cúprico sólido HI4008 HI4108 HI4000-00
HI7072,  HI4008-01, 

0.1 M
HI4000-70 tira de polimento

Cianeto sólido HI4009 HI4109 HI4001-00
HI7072,  

HI4000-70  tira de polimento

Fluoreto sólido HI4010  HI4110

HI4010-00

HI4010-05

HI4010-06

HI4010-30, TISAB II, 
1 ppm TISAB II,  
10 ppm TISAB II

HI7075,  
 

0.7 M KCl

HI4010-01, 
0.1M

HI4010-02, 
100 mg/L (ppm)

HI4010-03, 
1000 mg/L (ppm)

HI4010-11 1 ppm com TISAB II  
HI4010-12 2 ppm com TISAB II  
HI4010-10 10 ppm com TISAB II  
HI4110-51 modulo para combinação 
HI4010-30 kit de medição de �uoreto

Iodeto sólido HI4011 HI4111 HI4000-00
HI7072,  HI4011-01,  

0.1 M
HI4000-70 tira de polimento

Chumbo/ 
Sulfato

sólido HI4012 HI4112 HI4012-00
HI7072,  

HI4012-01, 
chumbo, 0.1 M

HI4012-21  
sufato, 0.1 M

HI4000-70 tira de polimento

Nitrato
membrana 
polimérica

HI4013 HI4113 HI4013-00 
HI7078,  

 
0.5M

HI4013-01,  
0.1 M

HI4013-02, 
100 mg/L (ppm) 
nitrato-nitrogênio

HI4013-03, 
1000 mg/L (ppm) 
nitrato-nitrogênio

HI4013-51 modulo 
HI4013-53  modulo (3)  
HI4113-51 modulo para combinação 
HI4113-53 modulo para combinação (3)  
HI4013-06 ISA supressor de interferências 

Potássio
membrana 
polimérica

HI4014 HI4114 HI4014-00
HI7076,  
1 M NaCl

HI4014-01,  
0.1 M

HI4014-51 modulo 
HI4114-51 modulo para combinação

Prata/  
Sulfeto

sólido HI4015 HI4115
HI4000-00 (Ag+)

HI4015-00 (S2-)

HI7072,  HI4015-01, 
0.1 M Ag+ HI4000-70 tira de polimento

Sódio — FC300 HI4016-00
HI7079,  

 
+ AgCl

HI4016-01, 
0.1 M

HI4016-02,  
100 mg/L (ppm)

HI4016-03,  
1000 mg/L (ppm)

HI4016-10, 10 mg/L (ppm)  
HI4016-45 solução de armazenamento 
HI4016-46solução de condicionamento

Referência HI5315

HI7072  
HI7076, 1 M NaCl 
HI7078  
HI7082, 3.5 M KCl 
HI7075, 1.7
0.7M KCl
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HI931 e HI932 - Tituladores Potenciométricos 
pH/mV/ISE  

 

 

A titulação potenciométrica pode aumentar a precisão das 
medições ISE e também o número de espécies iônicas que podem 
ser determinadas. Os ISEs são normalmente utilizados como indica-
dores para o titulante ou espécie da amostra para acompanhar o 
progresso de uma titulação de precipitação ou complexação. Uma 
pequena alteração na adição de reagente corresponde a uma 
grande alteração no potencial do eletrodo no ponto �nal estequio-
métrico. Um exemplo de titulação por precipitação é a determinação 
de cloreto usando nitrato de prata.

Um ISE de prata pode ser usado nesta titulação. Uma titulação 
complexométrica é usada para a determinação de cálcio. Uma 
solução de cálcio é titulada com o reagente complexante EDTA. 
Durante a titulação, há uma diminuição gradual na concentração de 
íons de Ca2+ livres à medida que mais EDTA é adicionado. O ponto 
�nal corresponde ao ponto em que todo o Ca2+ é complexado. O 
progresso dessa titulação pode ser monitorado usando um ISE de 
cálcio.

• LCD de 320 x 240 pixels com luz de fundo.

• Sistema de dosagem preciso (bomba de dosagem de 40.000 
passos capaz de  dosar volumes extremamente pequenos e 
altamente precisos).

• Suporta até 100 métodos de titulação (padrão, direto e/ou 
de�nido pelo usuário).

• Sistema Clip Lock ™ - reconhecimento automático de buretas

• Buretas de tamanhos diferentes: 5, 10, 25 e 50 mL.

• Detecção de pontos de equivalência (primeira derivada e 
segunda derivada).

• Um grá�co de titulação em tempo real é exibido na tela.

• Os relatórios personalizados do usuário podem ser impres-
sos, salvos em pen drive ou transferidos para o PC via USB.

HI932



HI931 - Especi�cações

HI931
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HI931

pH

Especi�cações

Especi�cações

Faixa -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH

Resolução 0.1; 0.01; 0.001 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0.001 pH

Calibração de pH

mV Faixa -2000.0 a 2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1 mV 

Calibração de mV deslocamento de ponto único

ISE Faixa

Resolução 1; 0.1; 0.01

1•10-6 a 9.99•1010

Precisão (@25°C/77°F) ±0.5% monovalente; ±1% divalente

Calibração de ISE

Temperatura Faixa -5.0 a 105.0°C; 23.0 a 221.0°F; 268.2 a 378.2 K

Resolução 0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluindo erros da sonda

 
Adicionais

Placas Analógicas 1

Bomba Dosadora 2

Buretas Inclusas 1 (25 mL)

Tamanho de Bureta 5, 10, 25 e 50 mL

Resolução da Bureta 1/40000

Resolução de Tela 0.001 mL

Precisão de Dosagem ±0.1% do volume total da bureta

Tela LCD colorido de 5.7” (320 x 240 pixel) com luz de fundo

Conformidade GLP capacidade de armazenamento e impressão de dados de instrumentação

Energia 100-240 VAC 
modelos "-01" , plugue america no (tipo A) 
modelos "-02" , plugue europeu (tipo C)

Informações 
Adicionais

HI931-01 e HI931-02  incluem titulador com uma placa analógica*.

 * Cada placa analógica possui 1 entrada BNC (pH/mV/ISE), 1 entrada de referência, 1 entrada de temperatura e 1 entrada para agitador

Todos os modelos também incluem: agitador de hélice suspenso com suporte, bureta de vidro de 25 mL, bomba de dosagem,
sensor de temperatura, cabo USB, pen drive USB e software de PC.

até cinco pontos, oito padrões de bu�ers e cinco bu�ers personalizados

até cinco pontos, sete soluções padrões e cinco padrões de�nidos pelo usuário

O Titulador Automático HI931 é a resposta às suas necessidades de 
titulação especí�cas. Totalmente personalizável, o HI931 oferece 
resultados precisos e uma experiência intuitiva ao usuário. Titule uma 
variedade de medições com o pressionar de um botão, incluindo ácidos, 
bases, redox e íons seletivos. Sem atualizações de programação adicio-
nais para adquirir, você pode começar a medir imediatamente. 

Aproveite a versatilidade
O HI931 funciona como titulador, medidor de pH, de mV/ORP e de ISE. 
Um valioso espaço de bancada do laboratório é economizado, e múltiplos 
testes podem ser realizados em uma amostra.

HI931 - Sistema de Titulação Automática 
Potenciométrica (pH/mV/ISE)
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HI932 - Especi�cações

HI922

Especi�cações

Especi�cações

1•10-6 a 9.99•1010

 * Cada placa analógica possui 1 entrada BNC (pH/mV/ISE), 1 entrada de referência, 1 entrada de temperatura e 1 entrada para agitador

HI932C1 / HI932C2

pH Faixa -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH

Resolução 0.1; 0.01; 0.001 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0.001 pH

Calibração de pH

mV Faixa -2000.0 a 2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1 mV 

Calibração de mV deslocamento de ponto único

ISE Faixa

Resolução 1; 0.1; 0.01

Precisão (@25°C/77°F) ±0.5% monovalente; ±1% divalente

Calibração de ISE

Temperatura Faixa -5.0 a 105.0°C; 23.0 a 221.0°F; 268.2 a 378.2 K

Resolução 0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluindo erros da sonda

 
Adicionais

Placas Analógicas 2

Bomba Dosadora 2

Buretas Inclusas 1 (25 mL)

Tamanho de Bureta 5, 10, 25 e 50 mL

Resolução da Bureta 1/40000

Resolução de Tela 0.001 mL

Precisão de Dosagem ±0.1% do volume total da bureta

Tela LCD colorido de 5.7” (320 x 240 pixel) com luz de fundo

Conformidade GLP capacidades de armazenamento e impressão de dados de instrumentação

Métodos Ligados sim

Titulações Reversas sim

Compatível com HI921 sim

Energia 100-240 VAC 
modelos "-01" , plugue americano (tipo A) 
modelos "-02" , plugue europeu (tipo C)

Informações 
Adicionais

HI932C1-01 e HI932C1-02 incluem titulador com uma placa analógica*. 
HI932C2-01 e HI932C2-02 incluem titulador com duas placas analógicas*.  
Todos os modelos também incluem: agitador de hélice suspenso com suporte, bureta de vidro de 25 mL, bomba de dosagem, 
sensor de temperatura, cabo USB, pen drive USB e software de PC.

até cinco pontos, oito padrões de bu�ers e cinco bu�ers personalizados

até cinco pontos, sete soluções padrões e cinco padrões de�nidos pelo usuário

Totalmente personalizável para atender as necessidades dos seus testes, o HI932 entrega 
resultados precisos e uma experiência intuitiva. Titule uma variedade de métodos publica-
dos com o pressionar de um botão, realize medições diretas e retrotitulações para amostras 
complexas. Se uma maior automação for necessária, utilize o Autosampler HI922 em conjun-
to com seu HI932 para resultados mais precisos com menos esforço .

Conectividade com Autosampler
O HI932 funciona perfeitamente com nosso amostrador automático HI922, com opções de 
bandeja de 16 ou 18 amostras, identi�cação automática de bandeja e detecção automática 
de béquer. Até 3 bombas peristálticas podem ser conectadas e a análise em tempo real e o 
progresso do sequenciamento são visíveis na tela do HI932, bem como indicado pelas luzes 
LED do amostrador automático. 

HI932 - Sistema de Titulação Automática 
Potenciométrica (pH/mV/ISE)



.

HI901C - Titulador Automático 
HI901

pH

Especi�cações

Especi�cações

Faixa -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH

Resolução 0.1; 0.01; 0.001 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0.001 pH

Calibração de pH

mV Faixa -2000.0 a 2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1 mV 

Calibração de mV deslocamento de ponto único

ISE Faixa

Resolução 1; 0.1; 0.01

1•10-6 a 9.99•1010

Precisão (@25°C/77°F) ±0.5% monovalente; ±1% divalente

Calibração de ISE

Temperatura Faixa -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F; 253.2 a 393.2 K

Resolução 0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluindo erros da sonda

 
Adicionais

Placas Analógicas 1

Bomba Dosadora 2

Buretas Inclusas 1 (25 mL)

Tamanho de Bureta 5, 10, 25 e 50 mL

Resolução da Bureta 1/40000

Resolução de Tela 0.001 mL

Precisão de Dosagem ±0.1% do volume total da bureta

Tela LCD colorido de 5.7” (320 x 240 pixel) com luz de fundo

Conformidade GLP capacidade de armazenamento e impressão de dados de instrumentação

Energia 100-240 VAC 
modelos "-01" , plugue americano (tipo A) 
modelos "-02" , plugue europeu (tipo C)

Informações 
Adicionais

HI901C1-01 e HI901C1-02  incluem titulador com uma placa analógica*.  
HI901C2-01 e HI901C2-02  incluem titulador com duas placas analógicas*.  

 * Cada placa analógica possui 1 entrada BNC (pH/mV/ISE), 1 entrada de referência, 1 entrada de temperatura e 1 entrada para agitador

Todos os modelos também incluem: agitador de hélice suspenso com suporte, bureta de vidro de 25 mL, bomba de dosagem,
sensor de temperatura, cabo USB, pen drive USB e software de PC.

até cinco pontos, oito padrões de bu�ers e cinco bu�ers personalizados

até cinco pontos, sete soluções padrões e cinco padrões de�nidos pelo usuário
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O titulador automático HI901C complementa nossa ampla faixa de 
produtos dedicados a análises laboratoriais e�cientes e precisas. O 
titulador potenciométrico HI901C pode realizar titulações ácido/ba-
se, redox (ORP), complexométrica, precipitação, não aquosa, argen-
tométrica e seletiva de íons. Este poderoso titulador dispensa o 
titulante, detecta o ponto �nal e executa todos os cálculos e grá�cos 
necessários automaticamente. 

Além do modo de titulação, o HI901C também opera como um 
medidor de pH, mV/ORP e eletrodo de íons seletivos (ISE) totalmen-
te funcional.

Este titulador é fornecido com um pacote de métodos padrão ou 
você pode criar seus próprios. Os métodos (padrão ou usuário) 
podem ser facilmente transferidos entre tituladores via unidade 
�ash USB ou aplicativo para PC.
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HI902C - Titulador Automático 
Especi�cações

Especi�cações

1•10-6 a 9.99•1010

 * Cada placa analógica possui 1 entrada BNC (pH/mV/ISE), 1 entrada de referência, 1 entrada de temperatura e 1 entrada para agitador

HI932C1 / HI932C2

pH Faixa -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH

Resolução 0.1; 0.01; 0.001 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0.001 pH

Calibração de pH

mV Faixa -2000.0 a 2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1 mV 

Calibração de mV deslocamento de ponto único

ISE Faixa

Resolução 1; 0.1; 0.01

Precisão (@25°C/77°F) ±0.5% monovalente; ±1% divalente

Calibração de ISE

Temperatura Faixa -5.0 a 105.0°C; 23.0 a 221.0°F; 268.2 a 378.2 K

Resolução 0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluindo erros da sonda

 
Adicionais

Tamanho de Bureta 5, 10, 25 e 50 mL

Resolução da Bureta 1/40000

Resolução de Tela 0.001 mL

Precisão de Dosagem ±0.1% do volume total da bureta

Tela LCD colorido de 5.7” (320 x 240 pixel) com luz de fundo

Conformidade GLP capacidades de armazenamento e impressão de dados de instrumentação

Métodos Ligados sim

Titulações Reversas sim

Compatível com HI921 sim

Energia 100-240 VAC 
modelos "-01" , plugue americano (tipo A) 
modelos "-02" , plugue europeu (tipo C)

Informações 
Adicionais

HI902C1-01 e HI902C1-02 incluem titulador com uma placa analógica*. 
HI902C2-01 e HI902C2-02 incluem titulador com duas placas analógicas*.  
Todos os modelos também incluem: agitador de hélice suspenso com suporte, bureta de vidro de 25 mL, bomba de dosagem, 
sensor de temperatura, cabo USB, pen drive USB e software de PC.

até cinco pontos, oito padrões de bu�ers e cinco bu�ers personalizados

até cinco pontos, sete soluções padrões e cinco padrões de�nidos pelo usuário

O HI902C é um titulador automático que complementa nossa 
ampla gama de produtos dedicados a análises laboratoriais 
e�cientes e precisas. O titulador potenciométrico HI902C pode 
realizar titulações ácidas/básicas, redox (ORP), complexométri-
cas, de precipitação, não aquosas, argentométricas e seletivas 
de íons, bem como titulações posteriores e determinações de 
títulos. Este poderoso titulador dispensa o titulante, detecta o 
ponto �nal e executa todos os cálculos e grá�cos necessários 
automaticamente. Além do modo de titulação, o HI902C 
também opera como um medidor de pH, mV/ORP e eletrodo de 
íons seletivos (ISE) totalmente funcional.

Conectividade com Autosampler
O HI902C funciona perfeitamente com o nosso amostrador 
automático HI921. O HI921 possui opções de bandeja de 16 ou 
18 amostras, identi�cação automática de bandeja, detecção 
automática de béquer, até 3 bombas peristálticas para adição e 
remoção de reagentes, titulação em tempo real e progresso de 
sequenciamento e muito mais.



HI901W - Titulador Automático para Vinho
HI901W

pH

Especi�cações

Especi�cações

Faixa -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH

Resolução 0.1; 0.01; 0.001 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0.001 pH

Calibração de pH

mV Faixa -2000.0 a 2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1 mV 

Calibração de mV deslocamento de ponto único

ISE Faixa

Resolução 1; 0.1; 0.01

1•10-6 a 9.99•1010

Precisão (@25°C/77°F) ±0.5% monovalente; ±1% divalente

Calibração de ISE

Temperatura Faixa -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F; 253.2 a 393.2 K

Resolução 0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluindo erros da sonda

 
Adicionais

Placas Analógicas 1

Bomba Dosadora 2

Buretas Inclusas 1 (25 mL)

Tamanho de Bureta 5, 10, 25 e 50 mL

Resolução da Bureta 1/40000

Resolução de Tela 0.001 mL

Precisão de Dosagem ±0.1% do volume total da bureta

Tela LCD colorido de 5.7” (320 x 240 pixel) com luz de fundo

Conformidade GLP capacidade de armazenamento e impressão de dados de instrumentação

Energia 100-240 VAC 
modelos "-01" , plugue americano (tipo A) 
modelos "-02" , plugue europeu (tipo C)

Informações 
Adicionais

HI901W-01 e HI901W-02  incluem titulador com uma placa analógica*.  

 * Cada placa analógica possui 1 entrada BNC (pH/mV/ISE), 1 entrada de referência, 1 entrada de temperatura e 1 entrada para agitador

Todos os modelos também incluem: agitador de hélice suspenso com suporte, bureta de vidro de 25 mL, bomba de dosagem,
sensor de temperatura, cabo USB, pen drive USB e software de PC.

até cinco pontos, oito padrões de bu�ers e cinco bu�ers personalizados

até cinco pontos, sete soluções padrões e cinco padrões de�nidos pelo usuário
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Solução de titulação tudo-em-um feita para vinho.
O titulador de vinho HI901W é perfeito para produtores de vinho que 
precisam de resultados precisos, facilidade de uso e capacidade de 
expandir o sistema à medida que suas necessidades analíticas aumen-
tam. Ele vem pré-carregado com métodos para análise de vinhos e a 
Hanna oferece o suporte necessário para executá-los perfeitamente 
em seu laboratório.

O titulador de vinho complementa nossa ampla faixade produtos 
dedicados a análises laboratoriais e�cientes e precisas. O titulador 
potenciométrico HI901W pode executar titulações ácido/base, redox 
(ORP), complexométrica, precipitação, não aquosa, argentométrica e de 
íons seletivos. Este poderoso titulador dispensa o titulante, detecta o 
ponto �nal e executa todos os cálculos e grá�cos necessários automati-
camente. Além do modo de titulação, o HI901W também opera como um 
medidor de pH, mV/ORP e eletrodo de íons seletivos (ISE) totalmente 
funcional.

Fornecido com métodos padrão para vinho ou crie seus próprios. Os 
métodos (padrão ou do usuário) podem ser facilmente transferidos 
entre tituladores via pen drive USB ou aplicativo para PC.
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Padrões ISE

Soluções de Preenchimento de Sensor à Gás

Soluções Especí�cas para Sensores ISE

Código Descrição Tamanho
HI4001-01 padrão de amônia de 0.10M

padrão de amônia de 100 mg/L (ppm) NH3-N

padrão de amônia de 1000 mg/L (ppm) NH3-N

500 mL

HI4001-02 500 mL

HI4001-03 500 mL

HI4002-01 padrão de bromo de 0.10 M 500 mL

HI4003-01 padrão de cádmio de 0.10 M 500 mL

HI4004-01 padrão de cálcio de 0.10 M

padrão de dióxido de carbono de 0.10 M

500 mL

HI4005-01

padrão de dióxido de carbono de 1000 ppm CaCO3

500 mL

HI4005-03 500 mL

HI4007-01 padrão de cloreto de 0.10 M 500 mL

HI4007-02 padrão de cloreto de 100 ppm 500 mL

HI4007-03 padrão de cloreto de 1000 ppm 500 mL

HI4008-01 padrão de cúprico de 0.1 M 500 mL

HI4010-01 padrão de �uoreto de 0.1 M 500 mL

HI4010-02 padrão de �uoreto de 100 ppm 500 mL

HI4010-03 padrão de �uoreto de 1000 ppm 500 mL

HI4010-10 padrão de �uoreto de 10 ppm pré-misturado com TISAB II 500 mL

HI4010-11 padrão de �uoreto de 1 ppm pré-misturado com TISAB II 500 mL

HI4010-12 padrão de �uoreto de2 ppm pré-misturado com TISAB II 500 mL

HI4010-30 kit com 4 frascos de: HI4010-10,  
HI4010-11 e HI4010-00

500 mL  
(3 x 4)

HI4011-01 padrão de iodeto de 0.1 M 500 mL

HI4012-01 padrão de chumbo de 0.1 M 500 mL

HI4012-21 padrão de sulfato de 0.1 M 500 mL

HI4013-01 padrão de nitrato de 0.1 M 500 mL

HI4013-02 padrão de nitrato de 100 ppm (N) 500 mL

HI4013-03 padrão de nitrato de 1000 ppm (N) 500 mL

HI4014-01 padrão de potássio de 0.1 M 500 mL

HI4015-01 padrão de prata de 0.1 M 500 mL

HI4016-01 padrão de sódio de 0.1 M 500 mL

HI4016-02 padrão de sódio de 100 ppm 500 mL

HI4016-03 padrão de sódio de 1000 ppm 500 mL

HI4016-10 padrão de sódio de 10 ppm 500 mL

Código Descrição Tamanho
HI4001-40 solução de preenchimento de amônia 4 frascos de 30 mL

HI4005-40 solução de preencimento de dióxido de carbono 4 frascos de 30 mL

Código Descrição Tamanho

HI4000-47
 10 sachês cada

e 2 béquers

HI4001-45  500 mL

HI4004-45 500 mL

HI4005-45  500 mL

HI4016-45 solução de armazenamento p/ ISE de sódio 500 mL

HI4016-46 solução de condicionamento p/ ISE de sódio 500 mL

Soluções

A Hanna possui um grande variedade de Padrões ISE, fabricados e 
embalados em nossas instalações com tecnologia de ponta. 
Os Padrões ISE são necessários para as técnicas de medição direta e 
incremental, e estão disponível com certi�cado de análise.

bu�ers de pH 4 e pH 7 com fundo de íons 
de cloreto, usado para veri�car o eletrodo 
de vidro interno dos sensores a gás

solução de condicionamento e armazena-
mento para HI4101 ISE de amônia

solução de condicionamento e armazena-
mento para HI4004 e HI4104 ISEs de cálcio

solução de condicionamento e armazena-
mento p/ HI4104 ISE de dióxido de carbono
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Soluções

Soluções de Preenchimento 
de Referência Sem Prata  

 

Ajustadores de Força Iônica (ISA)

Soluções de Preenchimento 
Contendo Cloreto de Prata (AgCl)

 

Código Descrição Tamanho
HI4000-00 ISA para ISEs halogenetos 500 mL

HI4001-00 ISA alcalino para ISEs de amônia e cianeto 500 mL

HI4004-00 ISA para ISEs de cálcio 500 mL

HI4005-00 ISA para ISEs de dióxido de carbono 500 mL

HI4010-00 TISAB II para ISEs de �uoreto 500 mL

HI4010-05 TISAB II para ISEs de �uoreto 1 galão

HI4010-06 TISAB III concentrado para ISEs de �uoreto 500 mL

HI4012-00 ISA para ISEs de chumbo/sulfato 100 mL (5)

HI4013-00 ISA para ISEs de nitrato 500 mL

HI4013-06 ISA inibidor de interferente de nitrato 500 mL

HI4014-00 ISA para ISEs de potássio 500 mL

HI4015-00 SAOB (bu�er antioxidante de sulfureto) 500 mL + 18 g  
(2 componentes)

HI4016-00 ISA para ISEs de sódio 500 mL

Código Descrição Tamanho
HI7072 4 frascos de 30 mL

HI7075 4 frascos de 30 mL

HI7076 solução eletrolítica, 1 M NaCl

solução eletrolítica, (NH4)2SO4

solução eletrolítica, 1 M KNO3

solução eletrolítica com KNO3 e KCl

4 frascos de 30 mL

HI7078 4 frascos de 30 mL

HI7082 solução eletrolítica, 3.5 M KCl

solução eletrolítica com 2 M NH4Cl sat. 
com AgCl para ISEs de sódio (contém AgCl)

4 frascos de 30 mL

Código Descrição Tamanho

HI7079 4 frascos de 30 mL

Os Ajustadores de Força Iônica (ISA) da Hanna são formulados para 
fornecer uma força iônica constante na amostra e nos padrões, permi-
tindo assim que sejam feitas medições de concentração e não de 
atividade. 

Em alguns casos, os ISAs ajustam o pH e eliminam os efeitos da matriz.

Recomendado para nossos eletrodos ISE combinados e para o 
eletrodo de referência HI5315. Os eletrodos de referência devem 
ser carregados diariamente com a solução de preenchimento 
correta para um desempenho ideal da medição. Essas soluções são 
livres de prata para eliminar precipitados de prata encontrados com 
eletrólitos padrão
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Soluções

 

Solução Padrão de ISE de Sódio (Na+)

Código Descrição Tamanho
HI7080L solução padrão de sódio de 2.3 g/L 500 mL 

HI7080M solução padrão de sódio de 2.3 g/L 230 mL 

HI7086L solução padrão de sódio de 23 g/L 500 mL 

HI7086M solução padrão de sódio de 23 g/L 230 mL 

HI7087L solução padrão de sódio de 0.23 g/L 500 mL 

HI7087M solução padrão de sódio de 0.23 g/L 230 mL 

HI8080L solução padrão de sódio de 2.3 g/L 500 mL FDA 

HI8086L solução padrão de sódio de 23 g/L 500 mL FDA 

HI8087L solução padrão de sódio de 0.23 g/L 500 mL FDA 

Soluções Padrão de Cloreto de Sódio (NaCl)

Código Descrição Tamanho

HI7037L Solução de Calibração de 100% NaCl para
Salinidade da Água do Mar 500 mL 

HI7037M Solução de Calibração de 100% NaCl para
Salinidade da Água do Mar 230 mL 

HI7081/1L solução padrão de cloreto de sódio a 30 g/L 1 L 

HI7081L solução padrão de cloreto de sódio a 30 g/L 500 mL 

HI7081M solução padrão de cloreto de sódio a 30 g/L 230 mL 

HI7083L solução padrão de cloreto de sódio a 3.0 g/L 500 mL 

HI7083M solução padrão de cloreto de sódio a 3.0 g/L 230 mL 

HI7084L solução padrão de cloreto de sódio a 58.4 g/L 500 mL 

HI7084M solução padrão de cloreto de sódio a 58.4 g/L 230 mL 

HI7085L solução padrão de cloreto de sódio a 0.3 g/L 500 mL 

HI7085M solução padrão de cloreto de sódio a 0.3 g/L 230 mL 

HI7088L solução padrão de cloreto de sódio a 5.84 g/L 500 mL 

HI7088M solução padrão de cloreto de sódio a 5.84 g/L 230 mL 

HI7089L solução padrão de cloreto de sódio a 125 g/L 500 mL 

HI7089M solução padrão de cloreto de sódio a 125 g/L 230 mL 

HI7090L solução ISA para ISE de sódio 500 mL 

HI7090M solução ISA para ISE de sódio 230 mL 

HI8088L solução padrão de cloreto de sódio a 5.84 g/L 500 mL FDA 

Soluções Padrão de Fluoreto

Código Descrição Tamanho
HI7023/1L solução TISAB 1 L

HI7023L solução TISAB 500 mL

HI7023M solução TISAB 230 mL

HI70701/1L solução padrão a 1 g/L F- 1 L

HI70701L solução padrão a 1 g/L F- 500 mL

HI70701M solução padrão a 1 g/L F- 230 mL

HI70702/1L solução padrão a 10 g/L F- 1 L

HI70702L solução padrão a 10 mg/L F- 500 mL

HI70702M solução padrão a 10 mg/L F- 230 mL

HI70703/1L solução padrão a 100 mg/L F- 1 L

HI70703L solução padrão a 100 mg/L F- 500 mL

HI70703M solução padrão a 100 mg/L F- 230 mL

Acessórios
HI4000-50 alça de sensor de membrana líquida

HI4000-51 sensor de gás para substituição em sensor de amônia

HI4000-52 tampa da membrana do sensor de gás para amônia

HI4000-54 sensor de gás para substituição para ISE de dióxido de carbono

HI4000-70 tiras de polimento com halogenetos (24)

HI4001-51 kit de membrana de amônia (20 a granel)

HI4004-51 módulo de cálcio para HI4004 ISE de meia-célula

HI4104-51 módulo de cálcio para HI4104 ISE combinado

HI4005-53 kit de membrana de dióxido de carbono (3 cápsulas)

HI4110-51 módulo de �uoreto para HI4110 ISE combinado

HI4013-51 módulo de nitrato para HI4013 ISE de meia-célula

HI4013-53 módulo de nitrato para HI4013 ISE de meia-célula (3) 

HI4113-51 módulo de nitrato para HI4113 ISE combinado

HI4113-53 módulo de nitrato para HI4113 ISE combinado (3) 

HI4014-51 módulo de potássio para HI4014 ISE de meia-célula

HI4114-51 módulo de potássio para HI4114 ISE combinado

HI740159 pinças de plástico

As soluções padrão de sódio e cloreto de sódio são usadas para a 
calibração de medidores de bolso, portáteis e de banccada, assim 
como para o ISE de sódio.

Estas soluções estão disponíveis em frascos de 230 e 500 mL, assim 
como em frascos opacos que se enquadram nas especi�cações da 
FDA (Agência Americana de Alimentos), nas opções de 230 e 500 
mL.

As soluções padrão de �uoreto são usadas para calibrar todos os 
instrumentos que medem �uoreto usando um ISE de �uoreto. 

Tanto as soluções de sódio/cloreto de sódio e �uoreto estão 
disponíveis com certi�cado de análise.


