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HI98194

Medidor multiparâmetro 
resistente à água 
pH, ORP, EC, TDS, resistividade, 
salinidade, σ da água do mar, 
oxigênio dissolvido, pressão 
atmosférica e temperatura.
• Resistência à água

 · Medidor com carcaça robusta resistente à    
 água, com proteção IP67.                            
 · Sonda com proteção IP68 para imersão   

 contínua na água.
• Sonda digital

 · Sonda digital com sensor de temperatura   
 integrado e três entradas para sensores de    
 pH/ORP, EC e OD.

• Sensores subustituível em campo codi�cados   
 por cores
• Reconhecimento automático dos sensores
• Calibração rápida
• Compensação automática de pressão    
 barométrica 
• Compensação automática de temperatura
• Registro automático

 · Registra até 45.000 amostras
• Registro sob demanda

 · Armazena os dados da medição ao pressionar   
 um botão

• GLP
 · Os dados de GLP mostram informações das   

 cinco calibrações prévias para garantir que as   
 Boas Práticas de Laboratório sejam cumpridas

• Tecla de ajuda 
 · Ajuda contextual disponível no display ao   

 pressionar um botão.
• Display LCD com luz de fundo e teclas virtuais   
 multifuncionais
• Teclado intuitivo

 · Teclas virtuais suaves e especializadas
• Conectividade

 · Conectividade com PC através de cabo micro   
 USB opticamente isolado com o software   
 HANNA

• Até 360 horas de duração da bateria 
 · 4 pilhas AA de 1.5V

• Sonda com conexão rápida
 · Conexão rápida, segura e resistente à água
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Aplicação universal
O HI98194 proporciona medições multiparamétricas através de um medidor compacto e robusto, com 
proteção à água IP67. Ideal para aplicações em campo, este o medidor possui sonda digital robusta de 
rápida conexão e sensores substituíveis em campo.

Registro de dados
O HI98194 permite ao usuário armazenar até 45.000 amostras contínuas ou sob pedido (log-on-demand), 
com faixas de registro que vão de um segundo a três horas. Os dados registrados podem ser transferidos 
para um PC com o cabo USB micro HI920015 e o software HI9298194 HANNA.

Tecla de ajuda dedicada
O menu de ajuda poder ser acessado para obter informações e assistência sobre cada recurso, com apenas 
um toque de um botão.

Sonda de conexão rápida 
A sonda HI7698194 possui conector DIN de rápida conexão, para que a inserção ou remoção da sonda seja 
rápida e fácil. 

• Solução de calibração rápida pronta para uso  
 em campo

 · Calibração do pH e da condutividade com uma  
 única solução
 · Rosqueie a sonda na célula de calibração,  

 contendo a solução HI9828-25 (500 mL)  
 ou HI9828-27 (1 galão), selecione “Calibração  
 Rápida” no menu e pressione Ok. A calibração  
 individual também pode também pode ser  
 realizada em múltiplos pontos de calibração 

• Maleta rígida para transporte com 
   compartimentos sob medida. 

• Con�guração
 · Extensas con�gurações de recursos na tela

• Tutorial
 · Tutoriais de ajuda são exibidos na tela 

 enquanto procedimentos, como a calibração,  
 são realizados. 

 
HI9828-25 Solução de 
calibração rápida 
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Características do HI98194

A tela de LCD grá�co fornece uma resolução de leitura fácil, mesmo em áreas com pouca luz, além de uma 
combinação de teclas especializadas e suaves que permite uma operação fácil e intuitiva em várias línguas.

Características especí�cas:
pH EC/TDS/Resistividade

Oxigênio Dissolvido

Calibração Calibração

Compensação de Temperatura

Leitura de salinidade

Faixa de medição automática

Escolha a unidade de medição

Compensação de salinidade para água salgada

Barômetro integrado

Polarização da sonda

• Compensação de temperatura

pH na opção mV

GLP

Leituras com compensação automática de 
temperatura

Sensores de pH ou pH/ORP substituíveis em campo

Em até três pontos, com reconhecimento 
automático de bu�er. Até cinco bu�ers padrão 
ou um padrão personalizado.

Em um único ponto, com 6 padrões disponíveis 
(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 
12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou 
um padrão personalizado.

O�set, slope, data, tempo e padrões utilizados 
na calibração

Preenchimento em gel, sem necessidade de 
manutenção.
Junção dupla, para reduzir a contaminação da 
célula de referência.

Compensção automática para as alterações de 
pressão atmosférica.

Unidades de medição em % de saturação ou 
ppm (mg/L).

De HDPE e pré-tensionadas, prontas para usar e 
fáceis de trocar.

Útil para diagnóstico

Captura manual de valores de salinidade

Unidades selecionáveis pelo usuário

Automática durante a inicialização

• 
 ·

Tampas de membrana

Leitura compensada para efeitos de salinidade

Automática
Coe�ciente de temperatura con�gurável, de 
0.00 a 6.00% °C

 · Temperatura de referência selecionável entre 
20 e 25°C

 · A condutividade absoluta pode ser exibida 
juntamente com o valor compensado de 
temperatura

Unidades Práticas de Salinidade (PSU) 
baseadas na calibração de condutividade.



Especi�cações dos sensores HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-3 HI7698194-2
Descrição                        sensor de pH sensor de pH/ORP Sensor de EC Sensor de OD

Tipo de medição                    pH, mV (pH) pH, mV (pH), ORP EC OD (% de saturação e 
concentração)

Faixa de medição                  0.00 a 13.00 pH ; ±600.0 mV 0.00 a 13.00 pH; ±600.0 mV; 
±2000.0 mV

0.0 a 200.0 mS/cm;  
0.0 a 400 mS/cm (absoluto)

0.0 a 500.0 %;  
0.00 a 50.00 mg/L

Faixa de temperatura               -5 a 55°C -5 a 55°C -5 a 55°C -5 a 55°C

Código de cores           vermelho vermelho azul branco

Materiais         

Tipo vidro (pH) vidro (pH); Pt (ORP) eletrodos de aço inoxidável   
AISI 316 cat/an: Ag/Zn

Junção cerâmica cerâmica membrana: HDPE

Corpo PEI PEI ABS/epóxico topo branco em  ABS

Eletrólito gel gel

Referência duplo duplo

Solução de manutenção         HI70300 (solução de 
armazenamento)

HI70300 (solução de 
armazenamento) nenhuma HI7042S (DO eletrólito)

Dimensões      118 x 15 mm 118 x 15 mm 111 x 17 mm 99 x 17 mm

Profundidade   20 m (65’) 20 m (65’) 20 m (65’) 20 m (65’)

Especi�cações da sonda HI7698194
Entradas de sensores                                    três (pH ou pH/ORP, OD, CE)

Ambiente da amostra doce, salobra, água do mar

Proteção à prova d’água                           IP68

Temperatura da operação -5 para 55°C

Temperatura de armazenamento -20 a 70°C

Profundidade máxima 20 m 

Dimensões (sem cabo)                        342 mm ; 46 mm  diâmetro

Peso (sem sensores) 570 g 

Especi�cação do Cabo cabo multicondutor blindado, com reforço interno para 68 kg , uso 
intermitente                                                                                                        

Materiais 

Corpo ABS

Fios Nylon

Revestimento ABS / 316 SS

Sonda de Temperatura 316 SS

O-rings EPDM

Sensor multifuncional
• Substituição rápida de sensores

 · A substituição dos sensores é rápida e fácil, 

 

 

podendo ser realizada em 

  

 

campo. Os conectores são rosqueáveis e 

 

 

codi�cados por cores para facilitar a 

 

 

identi�cação. Estes medidores reconhecem 

 

 

os sensores automaticamente.  

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



Especi�cações HI98194

pH / mV

Faixa 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV

Resolução 0.01 pH / 0.1 mV

Precisão ±0.02 pH / ±0.5 mV

Calibração automática em um, dois ou três pontos, com reconhecimento automático de cinco bu�ers padrão (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou um 
padrão personalizado

ORP

Faixa ±2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão ±1.0 mV

Calibração automática em um padrão personalizado (mV relativo)

EC

Faixa 0 a 200 mS/cm (EC absoluta até 400 mS/cm)

Resolução
manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm;  
gama automática: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm;  
automática mS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm

Precisão ±1% da leitura ou ±1 µS/cm o que for maior

Calibração automática a um só ponto, com seis soluções padrão (84 µS/cm, 1413 µS/cm, .00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou padrão 
personalizado

TDS

Faixa 0.0 a 400.0 ppt (g/L) (valor máximo depende do fator TDS)

Resolução

manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L);  
automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L); automática 
ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L);  
0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L)

Precisão ±1% da leitura ou ±1 ppm (mg/L), o que for maior

Calibração com base na calibração da condutividade

Resistividade

Faixa 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm

Resolução dependente da leitura de resistividade

Calibração com base na calibração da condutividade

Salinidade

Faixa 0.00 a 70.00 PSU

Resolução 0.01 PSU

Precisão ±2% da leitura ou  ±0.01 UPS o que for maior

Calibração com base na calibração da condutividade

σ Agua de mar*

Faixa 0.0 a 50.0 σt, σ , σ

Resolução 0.1 σt, σ , σ

Precisão ±1 σt, σ , σ

Calibração com base na calibração da condutividade

Oxigênio Dissolvido

Faixa 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L)

Resolução 0.1%; 0.01 ppm (mg/L)

Precisão 0.0 a 300.0%: ±1.5% da leitura; 300.0 a 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% da leitura;  
30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% da leitura

Calibração automática a um ou dois pontos a 0 e 100%, ou um padrão personalizado

Pressão atmosférica

Faixa 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 em Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa

Resolução 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa

Precisão ±3 mm Hg entre ±15°C da temperatura de calibração

Calibração automática em um ponto personalizado

Temperatura

Faixa -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K

Resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01K

Precisão ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K

Calibração automática em um ponto personalizado

Especi�cações 
adicionais

Compensação da 
temperatura automática de -5 a 55°C (23 a 131°F)

Memória de registo 45.000 registros (registro contínuo ou registro a pedido de todos os parâmetros)

Faixa de registro De um segundo a três horas

Ligação ao PC USB para o PC com o software Hanna HI 9298194 instalado

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

Tipo / Vida da pilha Pilhas de 1.5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso contínuo sem retro-iluminação (50 horas com retro-iluminação)

Dimensões / peso  185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) / 400 g (14.2 oz.)
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HI98195

Medidor multiparâmetro 
resistente à água
pH, ORP, EC, TDS, resistividade, 
salinidade, σ da água do mar e 
temperatura

• Resistência à água
 · Medidor com carcaça robusta resistente à  

 água, com proteção IP67. 

• Sonda digital
 · Sonda digital com sensor de temperatura  

 integrado e três entradas para sensores de  
 pH/ORP e EC.

• Sensores substituíveis para uso em campo,  
 codi�cados por cores

• Reconhecimento automático dos sensores

• Função de calibração rápida

• Compensação automática de temperatura

• Registro automático
 · Armazena até 45.000 amostras

• Registro sob demanda
 · Armazena os dados da medição ao pressionar  

 um botão

• GLP
 · Os dados de GLP mostram informações das  

 cinco calibrações prévias para garantir que as  
 Boas Práticas de Laboratório sejam   
 cumpridas 

• Tecla de ajuda 
 · Ajuda contextual disponível no display ao  

 pressionar um botão.

• Display de LCD com luz de fundo e teclas virtuais  
 multifuncionais

• Teclado intuitivo
 · Teclas virtuais especializadas

• Conectividade
 · Conectividade com PC através de cabo micro  

 USB opticamente isolado com o software  
 HANNA

• Até 360 horas de duração das pilhas 
 · 4 pilhas AA de 1.5V

• Sonda de conexão rápida
 · Conexão rápida, segura e resistente à água

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

HI98195 Características



• 
 ·  

  

 
• 

 ·

• 
 ·  

•  
 

• 
·
 
 ·  

 

• 
 ·

 

• 
 ·
 ·

• 
 ·

 

• 

Características especí�cas:
pH EC/TDS/Resistividade

Calibração Calibração

Compensação de Temperatura

Leitura de salinidade

Faixa de medição automática

pH na opção mV

GLP

Leituras com compensação automática de 
temperatura

Sensores de pH ou pH/ORP substituíveis em campo

Em até três pontos, com reconhecimento 
automático de bu�er. Até cinco bu�ers padrão 
ou um padrão personalizado.

Em um único ponto, com 6 padrões disponíveis 
(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 
12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou 
um padrão personalizado.

O�set, slope, data, tempo e padrões utilizados 
na calibração

Preenchimento em gel, sem necessidade de 
manutenção.
Junção dupla, para reduzir a contaminação da 
célula de referência.

Útil para diagnóstico
Automática
Coe�ciente de temperatura con�gurável, de 
0.00 a 6.00% °C

 · Temperatura de referência selecionável entre 
20 e 25°C

 · A condutividade absoluta pode ser exibida 
juntamente com o valor compensado de 
temperatura

Unidades Práticas de Salinidade (PSU) 
baseadas na calibração de condutividade.

Aplicação universal
O HI98195 proporciona medições multiparamétricas através de um medidor compacto e robusto, com 
proteção à água IP67. Ideal para aplicações em campo, este o medidor possuí sonda robusta de conexão
digital rápida e sensores substituíveis em campo.

combinação de teclas especializadas e suaves permite uma operação fácil e intuitiva, em várias línguas.

Registro de dados

O HI98195 permite ao usuário armazenar até 45.000 amostras continuas ou sob pedido (log-on-
demand), com intervalos de registro que vão de um segundo a três horas. Os dados registrados podem ser 
transferidos para um PC com o cabo USB micro HI920015 e o software HI9298194 HANNA. 

GLP e display de ajuda

Os dados completos de GLP incluem informações sobre as últimas cinco calibrações. O menu de ajuda pode 
ser acessado no display, para obter informações e assistência sobre cada recurso, com apenas o toque 
de um botão.

Sonda de conexão rápida 
A sonda HI7698194 possui conector DIN de conexão rápida, para que a inserção ou remoção da sonda seja 
rápida e fácil. 

 
 
 

 

 

 
 

 

• Con�guração
 · Diversas con�gurações de recursos na  

 tela

• Tutoriais
 · Tutorias de ajuda são exibidos na  

 tela enquanto procedimentos, como
a calibração, são realizados. 

 
      

 

• Solução de Calibração Rápida pronta para uso  
 em campo

 · Calibração do pH e da condutividade com uma  
 única solução
 · Rosqueie a sonda na célula de calibração,  

 contendo a solução HI9828-25 (500 mL)  
 ou HI9828-27 (1 galão), selecione “Calibração  
 Rápida” no menu e pressione Ok. A calibração  
 individual também pode também pode ser  
 realizada em múltiplos pontos de calibração 

 
HI9828-25 
Solução de calibração 
rápida 

• Maleta rígida para transporte com   
 compartimentos sob medida. 
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Especi�cações HI7698195
Entradas de sensores 2 (pH ou pH/ORP, CE)

Ambiente da amostra doce, salobra, água do mar

Proteção à prova de água IP68

Temperatura da operação -5 a 55°C

Temperatura de armazenamento -20 a 70°C

Profundidade máxima 20 m 

Dimensões (sem cabo)                        342 mm ; 46 mm  dia

Peso (sem sensores) 570 g 

Especi�cação do cabo cabo multicondutor blindado, com reforço interno para 68 kg, uso 
intermitente                                                                                                        

Materiais 

Corpo ABS

Fios Nylon

Revestimento ABS / 316 SS
Sonda de 
temperatura 316 SS

O-rings EPDM

Especi�cações dos sensores HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-3
Descrição                        sensor de pH sensor de pH/ORP Sensor de EC

Tipo de medição                    pH, mV (pH) pH, mV (pH), ORP EC

Faixa de medição                  0.00 a 13.00 pH ; ±600.0 mV 0.00 a 13.00 pH; ±600.0 mV; ±2000.0 mV 0.0 a 200.0 mS/cm;  
0.0 a 400 mS/cm (absoluto)

Faixa de temperatura               -5 a 55°C -5 a 55°C -5 a 55°C

Código de cores           vermelho vermelho azul

Materiais         

Tipo vidro (pH) vidro (pH); Pt (ORP) eletrodos de aço inoxidável  AISI 316

Junção cerâmica cerâmica

Corpo PEI PEI ABS/epóxico 

Eletrólito gel gel

Referência duplo duplo

Solução de manutenção         HI70300 (solução de armazenamento) HI70300 (solução de armazenamento) nenhuma

Dimensões      118 x 15 mm 118 x 15 mm 111 x 17 mm

Profundidade   20 m (65’) 20 m (65’) 20 m (65’)

 

Sensor multifuncional 
• Sensores de substituição rápida

 · A substituição dos sensores é rápida e fácil,   
 podendo ser realizada em campo. Os conectores  
 são rosqueáveis e codi�cados por cores para facilitar  
 a identi�cação. Estes medidores reconhecem os  
 sensores automaticamente. 
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Especi�cações HI98195

pH / mV

Faixa 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV

Resolução 0.01 pH / 0.1 mV

Precisão ±0.02 pH / ±0.5 mV

Calibração automática um, dois, ou três pontos com reconhecimento automático de cinco padrões de bu�er(pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou um padrão 
personalizado

ORP

Faixa ±2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão ±1.0 mV

Calibração automática em um padrão personalizado (mV relativo)

CE

Faixa 0 a 200 mS/cm (CE absoluto hasta 400 mS/cm)

Resolução
manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm;  
automática: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm;  
automática mS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm

Precisão ±1% da leitura ou ±1 µS/cm o que for maior

Calibração automática em um só ponto, com seis soluções padrão (84 µS/cm, 1413 µS/cm, .00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou um padrão 
personalizado

TDS

Faixa 0.0 a 400.0 ppt (g/L) (valor máximo depende do fator TDS)

Resolução

manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L);  
automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L); automática 
ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L);  
0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L)

Precisão ±1% da leitura ou ±1 ppm (mg/L), o que for maior

Calibração com base na calibração da condutividade

Resistividade

Faixa 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm

Resolução dependente da leitura de Resistividade

Calibração com base na calibração da condutividade e salinidade

Salinidade

Faixa 0.00 a 70.00 UPS

Resolução 0.01 UPS

Precisão ±2% da leitura o ±0.01 UPS qualquer superior

Calibração com base na calibração da condutividade

σ Agua de mar*

Faixa 0.0 a 50.0 σt, σ , σ

Resolução 0.1 σt, σ , σ

Precisão ±1 σt, σ , σ

Calibração com base na calibração da salinidade ou condutividade

Temperatura

Faixa -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K

Resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01K

Precisão ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K

Calibração automática em um ponto personalizado

Especi�cações 
adicionais

Compensação da 
temperatura automática de -5 a 55°C (23 a 131°F)

Memória de registo 45.000 registros (registro contínuo ou sob demanda de todos os parâmetros)

Faixa de registro de um segundo a três horas

Ligação ao PC via USB (com o software para PC da HANNA)

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

Tipo / Vida da pilha pilhas de 1.5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso contínuo sem retro-iluminação (50 horas com retro-iluminação)

Dimensões  / Peso  185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) / 400 g (14.2 oz.)
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HI98196

Medidor multiparâmetro 
resistente à água
pH, ORP, oxigênio dissolvido, pressão 
atmosférica e temperatura 

• Resistência à água
 · Medidor com carcaça robusta resistente  

 à água, com proteção IP67.  
 Sonda com proteção IP68 para imersão  
 contínua na água.

• Sonda digital
 · Sonda digital com sensor de temperatura  

 integrado e três entradas para sensores de  
 pH/ORP  e OD.

• Sensores substituíveis em campo com  
 codi�cação por cor

• Reconhecimento automático dos sensores

• Calibração rápida

• Compensação automática de pressão   
 barométrica

• Compensação automática de temperatura

• Registro automático
 · Registra até 45.000 amostras

• BPL
 · Os dados de BPL mostram informações das  

 cinco calibrações prévias para garantir que as  
 Boas Práticas de Laboratório sejam   
 cumpridas

• Tecla de ajuda 
 · Ajuda contextual disponível no display ao  

 pressionar um botão.

• Display LCD com luz de fundo e teclas virtuais  
 multifuncionais

• Teclado intuitivo
 · Teclas virtuais suaves e especializadas

• Conectividade
 · Conectividade com PC através de cabo micro  

 USB opticamente isolado com o Software  
 HANNA 

• Até 360 horas de duração das pilhas 
 · 4 pilhas AA de 1.5V

• Sonda com conexão rápida

 · Conexão rápida, segura e resistente à água
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Aplicação universal 
O HI98196 proporciona medições multiparamétricas através de um medidor compacto e robusto, com 
proteção à água IP67. Ideal para aplicações em campo, este o medidor possui sonda digital robusta de 
conexão rápida e sensores substituíveis em campo.

combinação de teclas especializadas e suaves permite uma operação fácil e intuitiva em várias línguas.

Registro de dados
O HI98196 permite ao usuário armazenar até 45.000 amostras continuas ou sob pedido (log-on-
demand), com intervalos de registro que vão de um segundo a três horas. Os dados registrados podem ser 
transferidos para um PC com o cabo USB micro HI920015 e o software HI9298194 da Hanna.

GLP e tela de ajuda

Sonda de conexão rápida 

• Calibração
 · Calibração em até três pontos, com   

 reconhecimento automático de cinco padrões  
 de bu�er ou um padrão personalizado. 

• pH na opção mV
 · Útil para diagnóstico 

• Datos GLP
 · O�set, inclinação (slope), data, tempo e  

 padrões utilizados

• Leituras com compensação automática de  
 temperatura

• Sensores de pH ou pH/ORP substituíveis em  
 campo

 · Enchimento em gel, sem necessidade de  
 manutenção.
 · Junção dupla para reduzir a contaminação da  

 célula de referência.

Oxigênio dissolvido: características 

• Escolha das unidades de medição
 · Unidades de medição em saturação (%) ou  

 ppm (mg/L).

• Compensação de salinidade para água salgada
 · Captura manual dos valores de salinidade  
 · Leitura compensada pelos efeitos de  

 salinidade 

• Barômetro integrado
 · Compensação automática das alterações de  

 pressão atmosférica
 · Unidades selecionáveis ao usuário

• Compensação de temperatura 

• Polarização 
 · Polarização automática da sonda na  

 inicialização 

• Tampas de membranas
 · As tampas com membrana pré-tensionadas  

 HDPE são prontas para usar e facilmente  
 substituídas

• Maleta rígida para transporte com 

  

 compartimentos sob medida. 

• Con�guração
 · Extensas con�gurações de recursos na  

 tela
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Os dados de GLP incluem as informações das últimas cinco calibrações. O menu de ajuda contextual pode 
ser acessado para a obtenção de assistência de cada função, com somente o toque de um botão.

A sonda HI7698196 possui conector DIN, para que a inserção e a remoção da sonda sejam simples e 
fáceis.



Especi�cações e informaçãoes do HI98195Especi�cações e informações do HI98195

Especi�cações del sensor HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-2
Descrição                        sensor de pH sensor de pH/ORP Sensor de OD

Tipo de medição                    pH, mV (pH) pH, mV (pH), ORP OD (% de saturação e concentração)

Faixa de medição                  0.00 a 13.00 pH ; ±600.0 mV 0.00 a 13.00 pH; ±600.0 mV; ±2000.0 mV 0.0 a 500.0 %;  
0.00 a 50.00 mg/L

Faixa de temperatura               -5 a 55°C -5 a 55°C -5 a 55°C

Código de cores           vermelho vermelho branco

Materiais         

Ponta vidro (pH) vidro (pH); Pt (ORP) cat/an: Ag/Zn

Junção cerâmica cerâmica membrana: HDPE

Corpo PEI PEI topo branco em ABS

Eletrólito gel gel

Referência duplo duplo

Solução de manutenção         HI70300 (solução de armazenamento) HI70300 (solução de armazenamento) HI7042S (eletrólito de OD)

Dimensões      118 x 15 mm 118 x 15 mm 99 x 17 mm

Profundidade   20 m (65’) 20 m (65’) 20 m (65’)

Sensor multifuncional
• Sensores de substituição rápida

 · A substituição dos sensores é rápida e fácil,  
 podendo ser realizada em   
 campo. Os conectores são rosqueáveis e  
 codi�cados por cores para facilitar a  
 identi�cação. Estes medidores reconhecem  
 os sensores automaticamente. 

Especi�cações HI7698196
Entradas de sensores 2 (pH ou pH/ORP, OD)

Ambiente da amostra Doce, salobra, água do mar

Proteção à prova d1água IP68

Temperatura da operação -5 a 55°C

Temperatura de armazenamento -20 a 70°C

Profundidade máxima 20 m 

Dimensões (sem cabo)                        342 mm ; 46 mm  dia

Peso (sem sensores) 570 g 

Especi�cação do cabo cabo multicondutor blindado, com reforço interno para 68 kg , uso 
intermitente                                                                                                     

Materiais 

Corpo ABS

Fios Nylon

Revestimento ABS / 316 SS
Sonda de 
temperatura 316 SS

O-rings EPDM
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Especi�cações HI98196

pH / mV

Faixa 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV

Resolução 0.01 pH / 0.1 mV

Precisão ±0.02 pH / ±0.5 mV

Calibração Automática de até três pontos com reconhecimento de cinco padrões de bu�er (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

ORP

Faixa ±2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão ±1.0 mV

Calibração automática em um padrão personalizado (mV relativo)

Oxigênio dissolvido

Faixa 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L)

Resolução 0.1%; 0.01 ppm (mg/L)

Precisão 0.0 a 300.0%: ±1.5% da leitura; 300.0 a 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% da 
leitura ; 30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% da leitura

Calibração automática em um ou dois pontos a 0 e 100% ,ou um padrão personalizado

Pressão atmosférica

Faixa 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 in Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa

Resolução 0.1 mm Hg; 0.01 em Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa

Precisão ± 3 mm Hg con ± 15 ºC  da temperatura durante a calibração

Calibração automática em um ponto personalizado

Temperatura

Faixa -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K

Resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01K

Precisão ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K

Calibração automática em um ponto personalizado

Especi�cações adicionales

Compensação da temperatura automática de -5 a 55°C (23 a 131°F)

Memória de Registo 45.000 registros (registro contínuo ou registro a pedido de todos os parâmetros)

Faixa de registro de um segundo a três horas

Ligação ao PC Via USB (com o software para PC HANNA)

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

Tipo / Vida da Pilha pilhas de 1.5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso contínuo sem luz de fundo (50 horas com luz de fundo)

Dimensões       / Peso  185 x 93 x 35.2 mm  / 400 g 
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Kit de manutenção 
da sonda 
HI76991942

O HI98194 inclui: O HI98195 inclui:

Sonda           
HI7698195/4

Kit de manutenção 
da sonda 
HI76991952 

Sonda          
HI7698194/4

Sensor de pH 
HI7698194-0

Sensor de pH 
HI7698194-0

Sensor de CE 
HI7698194-3

Sensor de CE 
HI7698194-3

Sensor de OD 
HI7698194-2

Solução de 
Calibração rápida 
HI9828-25 

Solução de 
Calibração rápida 
HI9828-25
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Célula de calibração Software para PC 
HI9298194

Cabo micro  USB HI920015

4 baterias AA 1.5 V

Maleta rígida para 
transporte com 
compartimentos feitos 
sob medida

Certi�cado de Qualidade Manual de instruções

Todos os medidores incluem:HI98196 inclui:

Sonda 
HI7698196/4

Sensor de pH 
HI7698194-0 

Sensor de OD 
HI7698194-2

Solução de 
Calibração rápida 
HI9828-25

Kit de manutenção 
da sonda 
HI76991942
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HANNA instruments Brasil
hannabrasil@hannainst.com.br
www.hannainst.com.br
(11) 2076 5080

Nós projetamos, fabricamos, fornecemos e damos suporte para 
todos nossos produtos.
Quando você compra um produto Hanna, você não está apenas investindo seu dinheiro no melhor produto, mas você estará 
também recebendo o insuperável benefício do suporte técnico e atendimento pós-venda ao cliente HANNA.

Com 60 escritórios em mais de 40 países, a HANNA se dedica para ser líder mundial em serviço ao cliente.

Ao oferecer equipamentos da mais alta qualidade com preços acessíveis, cada unidade da HANNA se empenha em trabalhar 
com seus clientes para desenvolver soluções personalizadas, visando atender às necessidades de cada aplicação, dentro do 
orçamento. 


