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Design superior para resultados superiores

Maximize seu espaço de trabalho

Uma experiência mais simples para o usuário

Múltiplos Tipos de Titulação

HI932 Sistema de 
Titulação Automática 
Potenciométrica 
(pH/mV/ISE)
O Titulador Automático Avançado HI932 é a resposta para as 
suas necessidades de titulação avançada. Totalmente perso-
nalizável para atender as necessidades dos seus testes, o 
HI932 entrega resultados precisos e uma experiência intuitiva 
ao usuário. Titule uma variedade de métodos publicados com o 
pressionar de um botão, realize medições diretas e titulações 
reversas para amostras complexas. Se uma maior automação 
for necessária, utilize o Autosampler HI922 em conjunto com 
seu HI932 para resultados mais precisos com menos esforço.

Tamanho reduzido para que você otimize sua bancada e 
aumente sua produtividade.

Reduza o tempo de inatividade e aumente a e�ciência 
quando realizar análises múltiplas vinculadas em 
sequência.

Trabalhe perfeitamente com o amostrador automático 
HI922 para a automação de até 18 amostras.

O corpo de Cycoloy® é durável, resistente ao calor e à descolo-
ração. Os botões do menu são parte da tela, o que a torna 
completamente selada e fácil de limpar. O LCD grande e de alto 
contraste faz com que cada caractere na tela se destaque e 
permite que as medições sejam vistas de qualquer ângulo. A 
luz de fundo é ajustável para uma visualização perfeita e 
possui uma opção de desligamento automático que protege a 
tela durante períodos de inatividade.

Esta nova geração do titulador possui um tamanho 50% 
menor do que o Titulador Automático HI902 para que você 
aproveite melhor o espaço em seu laboratório. Utilize o HI932 
em espaços diversos para obter resultados precisos e consis-
tentes.

Teclas virtuais permitem uma navegação mais rápida e simples 
entre as telas e os menus sem deixar o usuário perdido no meio 
das informações. Caso precise de informações adicionais sobre 
uma tela, apenas pressione o botão especí�co de ajuda.

Quando utlizado com o eletrodo correto de nossa linha de 
sensores, este titulador potenciométrico pode realizar 
qualquer número de titulações padrão, titulações reversas, 
assim como a medição direta de pH, ORP e leituras de íons 
seletivos.



Dosagem dinâmica de titulante 

Detecção do ponto �nal de equivalência

Detecção de múltiplos pontos de 
equivalência 

Tempo do sinal de estabilidade

Agilize seus testes com sequenciamento 
de métodos

Adição Automática
de Reagente

Grá�cos de titulação detalhados

Métodos personalizáveis

Fique conectado

Relatórios de Análise Personalizáveis

Gerenciamento Flexível de GLP

Múltiplas Conexões

O recurso de dosagem dinâmica permite resultados pontuais e 
precisos de titulação ao relacionar o volume dosado de titulan-
te à resposta de mV da reação de titulação. Este recurso 
fornece dosagens maiores perto do início de uma titulação e 
dosagens menores e mais precisas perto do �nal da titulação.

A detecção do ponto �nal de equivalência é crítica em aplica-
ções em que pontos �nais �xos não são especi�cados em 
métodos padrão. Este ponto �nal indica onde a resposta de mV 
da titulação é maior relacionado ao volume do titulante 
dosado.

O HI932 pode detectar múltiplos pontos de equivalência 
durante uma titulação como especi�cado e requerido em 
certos métodos padrão e aplicações.

O recurso de sinal de estabilidade monitora quando a resposta 
de mV da reação de titulação estabiliza antes do fornecimento 
da próxima dosagem de titulante. Isto garante valores de 
medição con�áveis durante toda a duração de uma titulação.

Reduza o tempo de inatividade e aumente a e�ciência quando 
realizar múltiplas análises ligadas em sequência. Uma função de 
método ligado permite que duas análises sejam feitas na mesma 
amostra incluindo medições diretas, pontos �nais de titulação 
�xos, múltiplos (até 5) pontos de equivalência de titulações, e 
titulações reversas. Acompanhe seu progresso na tela com 
curvas de titulação em tempo real.

Uma bomba peristáltica ou uma 
segunda bureta podem ser 
programadas para dispensarem 
volumetricamente o reagente 
antes da titulação ou medição 
direta ou aspiração pós-análise. 
Isto ajuda a atingir resultados 
consistentes e precisos, além 
de prevenir erros operacionais 
como volumes incorretos ou 
esquecer de adicionar um 
reagente.

Uma curva de titulação em tempo real pode ser exibida durante 
cada titulação; este recurso é útil quando novos métodos são 
testados ou quando um procedimento requer melhorias.

Este titulador pode armazenar até 100 métodos de titulação ou 
de medição direta, de�nidos pelo usuário ou padrão. Cada 
método pode ser modi�cado e melhorado para performances 
baseadas na aplicação e requerimentos do usuário.

Conecte dispositivos como uma balança analítica para entrada 
automática de amostras de peso ou uma impressora para 
imprimir relatórios diretamente do titulador.

Cada relatório de análise é totalmente personalizável para 
garantir que os melhores dados necessários para uma aplicação 
estão armazenados e arquivados. O recurso de Multiseleção 
torna o processamento de lote simples.

Toda a informação GLP (Boas Práticas Laboratoriais) necessária 
é armazenada com cada amostra incluindo a identi�cação da 
amostra, nome da empresa e do operador, data, hora, códigos de 
ID do eletrodo, e informação de calibração.

O HI932 oferece suporte para duas placas analógicas, permitin-
do que até dois eletrodos, duas buretas e dois agitadores sejam 
conectados a uma unidade simultaneamente.



Aproveite a 
versatilidade

Sistema Clip Lock™ de 
bureta  intercambiável 

 

Múltiplos tamanhos
de bureta

O HI932 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.

Com o recurso de Clip Lock de bureta da Hanna, leva 
apenas alguns segundos para trocar os titulantes e 
reagentes evitando contaminação cruzada e economi-
zando tempo.

O HI932 é fornecido com uma bureta de 25 mL, mas 
pode ser equipado com uma bureta de 5 mL, 10 mL ou 50 
mL. Cada bureta é fabricada com uma seringa de vidro 
fosco e êmbolo de PFTE quimicamente resistente.



Opções de segurança

Transferência de dados 

 

melhoradas

Projetado para 
ambientes dinâmicos

 

Bomba de dosagem 
de precisão

Tubulação quimicamente 
resistente

Nossa inigualável bomba de pistão de 40.000 passos é capaz de 
dosar volumes extremamente pequenos e altamente precisos 
de titulante ou reagente.

Tubos de aspiração e distribuição são fabricados com PTFE 
durável, quimicamente resistente e apresentam uma luva 
externa de poliuretano para bloquear os reagentes sensíveis à 
luz.

Não se preocupe com pequenos vazamentos no labora-
tório com o recurso de tratamento de vazamento 
integrado.  Um sistema externo de calha protege as 
conexões importantes e as bandejas interiores resguar-
dam as conexões internas.

A transferência de métodos de titulação, relatórios de 
titulação e atualizações de software pode ser feita 
através da porta USB convenientemente localizada ou 
de uma conexão direta com um PC. Converta facilmente 
os métodos de titulação do nosso software para um 
formato compatível com LIMS.

Os usuários administrativos podem de�nir um código 
PIN no dispositivo para proteger contra acesso não 
autorizado. As opções e os resultados do método de 
titulação são invioláveis enquanto um não-administra-
dor opera o titulador, garantindo que os registros 
permaneçam seguros, protegidos e rastreáveis.



Suporte de eletrodo

 

Agitação  
inteligente

Este suporte de eletrodo pode conter até 3 eletrodos, 4 tubos e 1 sonda de temperatura a qualquer momento. O suporte é inclinado e o agitador é removível 
para acesso a titulações de menor volume sem complicações. 

Use eletrodos com diferentes diâmetros quando necessário simplesmente mudando a guia do eletrodo. Não há necessidade de mover eletrodos, obtenha o 
melhor alinhamento de tubo para sua titulação com um suporte giratório. 

Para um design mais compacto, o suporte do eletrodo é montado diretamente no corpo do titulador. O botão de pressionar para liberar faz o controle de altura 
simples. Precisa economizar mais espaço? Basta inverter o suporte para acomodar béqueres maiores.

O suporte do eletrodo é fácil de 
virar para ganhar altura adicional.

O agitador suspenso removível 
possui controle de velocidade 
integrado para uma agitação mais 
consistente.



Especi�cações 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 calibração de até cinco pontos, oito bu�ers padrão e cinco bu�ers personalizados

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

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

Especi�cações 
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.

Acessórios HI930101 bomba de dosagem com bomba peristáltica

HI930100 bomba de dosagem

HI930150 Conjunto de buretas de 50 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI930125 Conjunto de buretas de 25 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI930110 Conjunto de buretas de 10 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI930105 Conjunto de buretas de 5 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

*Cada placa analógica fornece: (1) Entrada BNC (pH/mV/ISE), (1) Entrada de referência, (1) Entrada de temperatura, (1) Entrada de agitador

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 três bombas peristálticas para adição 
e remoção de reagente 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.



HI931 Sistema de 
Titulação Automática
Potenciométrica 
(pH/mV/ISE)

  

• 

• 

•

Design superior para resultados superiores

Maximize seu espaço de trabalho

Uma experiência mais simples para o 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 adicionais para adquirir, você pode 
começar a medir imediatamente.

Tamanho reduzido para que você otimize sua bancada e 
aumente sua produtividade.

Inigualável bomba de dosagem de 40.000 passos para 
pequenos volumes de titulante para ajudá-lo a obter um 
ponto �nal muito preciso para maior consistência.

Perfeito para necessidades de titulação especí�cas.

O corpo de Cycoloy® é durável, resistente ao calor e à descolora-
ção. Os botões do menu são parte da tela, o que a torna comple-
tamente selada e fácil de limpar. O LCD grande e de alto contras-
te faz com que cada caractere na tela se destaque e permite que 
as medições sejam vistas de qualquer ângulo. A luz de fundo é 
ajustável para uma visualização perfeita e possui uma opção de 
desligamento automático que protege a tela durante períodos 
de inatividade.

Esta nova geração do titulador possui um tamanho 50% menor 
do que o Titulador Automático HI901 para que você aproveite 
melhor o espaço em seu laboratório. Utilize o HI931 em espaços 
diversos para obter resultados precisos e consistentes.

Teclas virtuais permitem uma navegação mais rápida e simples 
entre as telas e os menus sem deixar o usuário perdido no meio 
das informações. Caso precise de informações adicionais sobre 
uma tela, apenas pressione o botão especí�co para ajuda.



Múltiplos Tipos de Titulação

Dosagem dinâmica de titulante

Detecção do ponto �nal de equivalência

Tempo do sinal de estabilidade

Grá�cos de titulação detalhados

Métodos personalizáveis

Fique conectado

Relatórios de Análise Personalizáveis

Gerenciamento Flexível de GLP

Conexões Traseiras
 
 

Se pareado com o eletrodo correto, este titulador potenciomé-
trico pode realizar vários padrões de titulação incluindo testes 
de mV e pH com pontos �nais �xos ou pontos únicos equiva-
lentes.

O recurso de dosagem dinâmica permite resultados pontuais e 
precisos de titulação ao relacionar o volume dosado de 
titulante à resposta de mV da reação de titulação. Este recurso 
fornece dosagens maiores perto do início de uma titulação e 
dosagens menores e mais precisas perto do �nal da titulação.

A detecção do ponto �nal de equivalência é crítica em aplica-
ções em que pontos �nais �xos não são especi�cados em 
métodos padrão. Este ponto �nal indica onde a resposta de 
mV da titulação é maior relacionada ao volume do titulante 
dosado.

O recurso de sinal de estabilidade monitora quando a resposta 
de mV da reação de titulação estabiliza antes do fornecimento 
da próxima dosagem de titulante. Isto garante valores de 
medição con�áveis durante toda a duração de uma titulação.

Uma curva de titulação em tempo real pode ser exibida duran-
te cada titulação; este recurso é útil quando novos métodos 
são testados ou quando um procedimento requer melhorias.

Este titulador pode armazenar até 100 métodos de titulação 
ou de medição direta de�nidos pelo usuário ou padrão. Cada 
método pode ser modi�cado e melhorado para performances 
baseadas na aplicação e requerimentos do usuário.

Conecte dispositivos como uma balança analítica para entrada 
automática de amostras de peso ou uma impressora para 
imprimir relatórios diretamente do titulador.

Toda a informação GLP (Boas Práticas Laboratoriais) necessária 
é armazenada com cada amostra incluindo a identi�cação da 
amostra, nome da empresa e do operador, data, hora, códigos 
de ID do eletrodo, e informação de calibração.

Cada relatório de análise é totalmente personalizável para 
garantir que os melhores dados necessários para uma aplica-
ção estão armazenados e arquivados. O recurso de Multisele-
ção torna o processamento de lote simples.

O HI931 oferece suporte para uma placa analógica que permite 
que um eletrodo, um agitador, e até duas buretas sejam conec-
tado a uma unidade simultaneamente.



Sistema Clip Lock™ de
bureta intercambiável

 

Múltiplos tamanhos
de bureta

Com o recurso de Clip Lock de bureta da Hanna, leva 
apenas alguns segundos para trocar os titulantes e 
reagentes evitando contaminação cruzada e economi-
zando tempo.

O HI931 é fornecido com uma bureta de 25 mL, mas pode 
ser equipado com uma bureta de 5 mL, 10 mL ou 50 mL. 
Cada bureta é fabricada com uma seringa de vidro fosco 
e êmbolo de PFTE quimicamente resistente.



Transferência de dados

 

Opções de segurança
melhoradas

Projetado para
ambientes dinâmicos

 

Bomba de dosagem 
de precisão

Tubulação quimicamente
resistente

Nossa inigualável bomba de pistão de 40.000 passos é capaz de 
dosar volumes extremamente pequenos e altamente precisos 
de titulante ou reagente.

Tubos de aspiração e distribuição são fabricados com PTFE 
durável, quimicamente resistente e apresentam uma luva 
externa de poliuretano para bloquear os reagentes sensíveis à 
luz.

Não se preocupe com pequenos vazamentos no labora-
tório com o recurso de tratamento de vazamento 
integrado.  Um sistema externo de calha protege as 
conexões importantes e as bandejas interiores resguar-
dam as conexões internas.

A transferência de métodos de titulação, relatórios de 
titulação e atualizações de software pode ser feita 
através da porta USB convenientemente localizada ou 
de uma conexão direta com um PC. Converta facilmente 
os métodos de titulação do nosso software para um 
formato compatível com LIMS.

Os usuários administrativos podem de�nir um código 
PIN no dispositivo para proteger contra acesso não 
autorizado. As opções e os resultados do método de 
titulação são invioláveis enquanto um não-administra-
dor opera o titulador, garantindo que os registros 
permaneçam seguros, protegidos e rastreáveis.



Suporte do Eletrodo

 

Agitação 
inteligente

Este suporte de eletrodo pode conter até 3 eletrodos, 4 tubos e 1 sonda de temperatura a qualquer momento. O suporte é inclinado e o agitador é removível 
para acesso a titulações de menor volume sem complicações.

Use eletrodos com diferentes diâmetros quando necessário simplesmente mudando a guia do eletrodo. Não há necessidade de mover eletrodos, obtenha o 
melhor alinhamento de tubo para sua titulação com um suporte giratório.

Para um design mais compacto, o suporte do eletrodo é montado diretamente no corpo do titulador. O botão de pressionar para liberar faz o controle de altura 
simples. Precisa economizar mais espaço? Basta inverter o suporte para acomodar béqueres maiores.

O agitador suspenso removível 
possui controle de velocidade 
integrado para uma agitação mais 
consistente.

O suporte do eletrodo é fácil de 
virar para ganhar altura adicional.



Especi�cações HI931

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 calibração de até cinco pontos, oito bu�ers padrão e cinco bu�ers personalizados

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

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

Especi�cações 
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

Acessórios

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

HI930100 bomba de dosagem

HI930150 Conjunto de buretas de 50 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI930125 Conjunto de buretas de 25 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI930110 Conjunto de buretas de 10 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI930105 Conjunto de buretas de 5 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

*Cada placa analógica fornece: (1) Entrada BNC (pH/mV/ISE), (1) Entrada de referência, (1) Entrada de temperatura, (1) Entrada de agitador

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.



HI922 Autosampler
Automatize até 18 amostras
O Amostrador Automático HI922 é um sistema automatizado 
de manipulação de amostra de titulação projetado para uso 
com o Sistema de Titulação Automática HI932, tornando as 
titulações de amostras múltiplas rápidas e fáceis.

Com o amostrador automático, até 18 amostras podem ser 
executadas consecutivamente. O amostrador automático 
HI922 interage diretamente com o HI932 para acessar os 
métodos de titulação. Depois que um método de titulação é 
estabelecido, o usuário pode personalizar totalmente a 
sequência de automação de suas amostras para esse método. 
Nomes e tamanhos de amostra podem ser personalizados ou 
preenchidos automaticamente com valores prede�nidos. Um 
béquer pode ser designado para �ns de armazenamento 
antes e depois das sequências de titulação; até três béqueres 
por bandeja podem ser designados para uma sequência de 
enxágue do eletrodo, permitindo remoção su�ciente de 
soluções que são difíceis de limpar entre cada titulação da 
amostra. Durante cada titulação da amostra, o progresso em 
tempo real é mostrado no visor do HI932. Os resultados e 
grá�cos da amostra �nalizada podem ser acessados durante e 
após a conclusão das titulações.

Quando a sequência do amostrador automático estiver 
concluída, dois relatórios estarão disponíveis para análise: um 
relatório de sequência com uma tabela descrevendo cada 
nome de amostra, posição do béquer, tamanho da amostra e 
resultado da bandeja e um relatório de titulação detalhado 
para cada amostra individual, incluindo o grá�co dos dados de 
titulação.



Bandeja de 16 ou 18 amostras

Agitador Magnético Integrado

RFID Integrado

Encoder Absoluto

Leitor de Código de Barras

Detecção Óptica de Béquer 

Suporte de Eletrodo Versátil

Recurso de lavagem do eletrodo

Recurso de Nivelamento de Amostra

Recurso de remoção de resíduos

Utilize com o Sistema de Titulação 
Automática HI932

Painel de Controle

O HI922 é capaz de automatizar amostras usando uma bandeja 
de 16 amostras que contém béqueres de 150 mL ou uma bande-
ja de 18 amostras que contém béqueres de 100 mL. Essas 
bandejas são compostas de materiais quimicamente resistentes 
e são removíveis para permitir fácil manuseio, além de serem 
fáceis e rápidas de lavar.

Um agitador magnético vem integrado em cada bandeja do 
Autosampler. Os usuários só precisam adicionar uma pequena 
barra de agitação magnética a cada béquer para garantir a 
homogeneidade durante as titulações. Um agitador de hélice 
suspensa opcional também pode ser instalado para uso em vez 
do agitador integrado. É possível  ajustar facilmente a velocida-
de dos agitadores (integrado ou suspenso) para o uso ideal.

As bandejas de amostra do HI922 possuem um leitor RFID 
integrado capaz de comunicar o tamanho e o número de série de 
cada bandeja. Os usuários podem ter várias bandejas, cada uma 
designada para um conjunto especí�co de amostras. O leitor de 
RFID garante que a bandeja usada é a correta.

O amostrador automático detecta de forma consistente a 
posição da bandeja.

Um leitor de código de barras USB pode  ser usado para associar 
nomes com cada amostra para uma melhor oragnização de 
dados.

Um feixe de luz óptica é capaz de detectar a presença ou ausên-
cia de béqueres dentro da bandeja de amostras. Se um béquer 
for detectado como ausente, o usuário pode escolher o que o 
HI922 deve fazer: pular a amostra ou interromper a sequência 
de titulação.

O painel de controle possui vários botões que permitem a operação manual da bandeja do 
autosampler, do suporte de eletrodo e de quaisquer bombas auxiliares. A tela no painel 
portátil exibe claramente as informações de status. O controle manual com o painel é desejá-
vel para calibração, preparação de amostras e otimização de métodos.

O suporte durável do eletrodo é capaz de acomodar três eletro-
dos de 12 mm, um sensor de temperatura, um tubo de aspiração 
e cinco tubos multiuso. Os tubos multiuso podem ser utilizados 
para ações como adição de reagentes ou dosagem de bureta.

Até 3 béqueres por bandeja podem ser designados para enxágue 
por imersão/pulverização por eletrodo.

Nivelamento automático para rápida preparação de amostras 
volumétricas.

Aspirar amostras concluídas em um recipiente de resíduos.

Detecção �exível e precisa do ponto �nal de titulação com o 
titulador potenciométrico HI932. Progresso em tempo real da 
sequência e resultados mostrados na tela do titulador HI932.



Luzes indicadoras de status

Verde estável
Inativo, 
pronto para começar

Verde Piscante
Sequência de titulação 
em execução

Amarelo Piscante
Sequência de titulação 
pausada

Vermelho Estável
Erro ou emergência inter-
rompidos ou 
durante a inicialização 

Vermelho Piscante
Erro durante a execução 
em sequência ou 
operação manual

Reconhecimento RFID

Balança digital

Entrada de amostra rápida

Bombas Peristálticas e de Membrana
• 

•
• 

• 

• 

•

• Bombas de membrana
• Conexão de plugue simples para tubulação
• um �uxo maior do que 400 mL/min

Até três bombas peristálticas podem ser adicionadas a  
qualquer momento
Sistemas de bombas substituíveis pelo usuário
Bombas peristálticas

Usa plástico de alto desempenho que é projetado para 
ser quimicamente resistente e ter longa vida útil.
Adição de reagente, nivelamento de amostras, remoção 
de resíduos
um �uxo maior do que 200 mL/min

Os usuários podem adicionar até três bombas peristálticas ou 
uma bomba de membrana  a qualquer momento com os 
sistemas de bombas substituíveis pelo usuário no HI922. As 
bombas peristálticas usam plástico de alto desempenho que é 
projetado para ser quimicamente resistente com uma longa 
vida útil. Essas bombas têm um �uxo maior que 200 mL/min e 
podem ser utilizadas para adição de reagentes, nivelamento de 
amostras e remoção de resíduos. A bomba de membrana possui 
uma conexão e plugue simples para tubulação que possui um 
�uxo maior do que 400 mL/min.

As bandejas de amostra são automaticamen-
te detectadas e identi�cadas quando coloca-
das no amostrador automático.

Os pesos das amostras são comunicados 
quando conectados a uma balança digital.

Nomes de amostras podem ser automatica-
mente incrementados para rápida identi�ca-
ção de amostras.

Luzes de status de fácil visualização estão localizadas 
nos dois lados do amostrador automático. Essas luzes 
correspondem ao indicador de status na tela do HI932 e 
podem ser vistas facilmente de longe. As luzes funcio-
nam como um recurso de segurança, pois pressioná-las 
a qualquer momento interromperá automaticamente a 
sequência de titulação atual.



Especi�cações HI922

Slots de suporte do eletrodo 3  eletrodos de 12-mm 

1 sensor de temperatura

1 tubo de aspiração

5 slots de propósitos múltiplos (tubos de titulante / reagente)

1 agitador suspenso

Sensor de Temperatura HI7662-A (incluso)

Agitadores agitador magnético integrado

agitador de hélices suspensas (opcional)

Bombas Peristálticas até 3 bombas podem ser instaladas

instale nos slots #1, #2, #3.

Bomba de Membrana (para limpeza) instale no slot #4

Bandejas 16 béquers de 150 mL  (HI920-11660)

18 béquers de 100 mL  (HI920-11853)

RFID integrado, transmite o tipo de bandeja e número serial para amostrador automático

Béqueres Béquers de vidro de formato curto ASTM

HI920-060 (120 mL), encaixa na bandeja HI920-11660 - 20 unidades de plástico  

HI920-053 (100 mL), encaixa na bandeja HI920-11853 - 20 unidades de plástico  

Painel de Controle Botões para operação manual da bandeja e titulador

operação manual das bombas peristálticas ou bombas de membrana

tela com 2 linhas e luz de fundo com informação de status

Leitor de Código de Barras Compatível com leitores de código de barras USB, usado para adicionar nomes às amostras

Armazenamento de Relatórios Até 40 bandejas de amostras (ex.: 720 relatórios da bandeja de 18 béqueres)

Informações 
Adicionais

Escolha a con�guração do seu Autosampler:

x=
1 16 bandeja de amostra
2 18 bandeja de amostra

y=

0 sem bomba peristáltica
1 uma bomba peristáltica
2 duas bombas peristálticas
3 três bombas peristálticas

z=
0 sem bomba de membrana
1 uma bomba de membrana

zHI922 — x y

painel de controle



HI933 Titulador 
Volumétrico Karl Fischer

  

para Determinação de Umidade

• Tamanho reduzido que requer menor espaço de bancada

• Revestimento de plástico quimicamente resistente

• Algoritmos integrados poderosos para critérios de 
terminação baseados em ponto �nal de mV �xo ou de 
desvio absoluto/relativo

•
 

Padronização do titulante e análise da amostra

•
 

Entrada de vapor de água minimizado com 
o Sistema de Solvente Selado

•
 

Interface de balança para pesagem automática

•
 

Suporte para 100 métodos de titulação

•
 

Relatórios personalizáveis pelo usuário

•
 

Mensagens de aviso e erro 

O HI933 é um titulador volumétrico automático Karl Fischer com 
alta precisão, grande �exibilidade e repetitividade.

O titulador foi projetado para realizar titulações para uma 
variedade de tipos de amostras/matrizes, permitindo que o 
usuário obtenha bons resultados e análises rapidamente. O 
HI933 analisa o teor de água entre 100 ppm e 100%. Este 
poderoso titulador distribui automaticamente o titulante, 
detecta o ponto �nal e executa todos os cálculos e grá�cos 
necessários.



Sistema de Dosagem e de Bureta

Bomba de Dosagem de Precisão

Tubulação e Seringa 
Quimicamente Resistentes

Ponta Dispensadora Anti-Difusão

Manuseio e�ciente de amostras

 

Titulação e Sistema de Solvente

Recipiente de Titulação 
Quimicamente Resistente

Sistema de Solvente Selado

Dessecante Visualmente 
Reconhecível

Interface e Tela

Grá�cos Detalhados de Titulação

Visor Colorido Interativo

Navegação Simples e Rápida

Nossa inigualável bomba de pistão de 40.000 
passos é capaz de dosar volumes tão pequentos 
quanto 0.125 de titulante com precisão.

Uma ponta dispensadora de vidro especialmente 
projetada fornece titulante precisamente em 
zonas de mistura de alta turbulência, garantindo 
uma reação rápida. Sua construção angular 
ajuda a impedir que o titulante se difunda no 
solvente da amostra.

Os tubos de aspiração e distribuição são fabrica-
dos com PTFE durável e quimicamente resisten-
te e apresentam uma luva externa de poliureta-
no para bloquear os reagentes sensíveis à luz.

O HI933 possui uma porta de amostragem de 
remoção rápida com um septo de borracha 
substituível, permitindo a introdução rápida e 
fácil de amostras no recipiente de titulação. Um 
agitador magnético integrado garante homoge-
neidade para uma reação precisa e rápida.

A célula e as conexões de titulação são projetadas 
para resistir aos solventes e reagentes agressivos 
envolvidos nas reações de Karl Fischer.

O recipiente de titulação é completamente selado 
para minimizar a exposição à umidade do ambien-
te, manter o sistema seco e reduzir o consumo de 
titulante, economizando tempo entre as titulações. 
O solvente pode ser trocado em questão de segun-
dos sem abrir o recipiente de titulação.

Um dessecante de gel de sílica recarregável, indica-
dor de cor, evita a entrada da umidade ambiente no 
sistema vedado enquanto mantém a funcionalida-
de completa do titulador. A mudança de cor do 
dessecante permite que um usuário reconheça 
quando a capacidade de adsorção está esgotada e 
está pronta para substituição ou recarga.

Uma curva de titulação em tempo real pode ser 
exibida durante cada titulação; este recurso é útil 
quando novos métodos são testados ou quando 
um procedimento requer melhorias.

Uma grande tela LCD colorida mostra de forma 
clara o método de titulação escolhido, juntamente 
com os resultados, unidades, tamanho de 
dosagem, volume de titulação, taxa de desvio e 
valor mV.

As teclas virtuais de seleção presentes na tela 
permitem uma navegação simples e rápida entre 
telas e menus sem se perder em um ninho de 
informações.



Capacidades do Titulador
Dosagem Dinâmica de Titulante

Compensação da Taxa de Deriva

Média de Resultados 

Registro de Titulante

Critérios de Ponto Final 
Selecionáveis

Preparação de Células em 
Múltiplos Estágios

Dados e Armazenamento
Relatórios Personalizáveis

Gerenciamento Flexível de GLP

Métodos de Análise

Fácil Transferência de Dados

Métodos Personalizáveis

Suporte ao Método de Titulação

Métodos Padrão Adaptáveis

Conectividade e  
Funcionalidade

 Interface de Balança
Con�gurável

Múltiplos Periféricos

Gerenciamento Versátil de Dados
• Incorpore facilmente em qualquer pro-

grama de gerenciamento de dados GLP.
• 

• Os dados podem ser transferidos para um 
PC usando o software Hanna HI900PC

• Transferência de métodos, relatórios e 
atualizações de software via unidade USB

• Os usuários podem imprimir relatórios de 
análise diretamente da titulação usando 
uma impressora paralela padrão

• Um teclado pode ser anexado para maior 
versatilidade

O recurso de dosagem dinâmica permite 
resultados pontuais e precisos de titulação ao 
relacionar o volume dosado de titulante à 
resposta de mV da reação de titulação. Este 
recurso fornece dosagens maiores perto do 
início de uma titulação e dosagens menores e 
mais precisas perto do �nal da titulação.

O HI933 ajusta automaticamente o cálculo da 
titulação para considerar os efeitos de 
qualquer umidade ambiente que entre na 
célula de titulação. Isso fornece um resultado 
mais preciso, corrigindo a falta de água na 
amostra real.

Resultados sucessivos de um método de 
titulação podem ser calculados com o registro 
do desvio padrão.

O banco de dados do HI933 pode armazenar 
informações para até 20 titulantes. O banco 
de dados pode ser programado para lembrar 
ao usuário quando padronizar seu titulante, 
reduzindo o erro na análise.

O HI933 suporta um eletrodo de pino de 
platina duplo para determinação de ponto 
�nal bivoltamétrico. Os usuários podem 
escolher critérios de conclusão com base nos 
tempos de estabilidade de mV ou taxas de 
desvio.

Um estágio de pré-titulação elimina a água 
residual presente no solvente e na célula, 
fornecendo um início de linha de base con�á-
vel para a análise. O modo de espera mantém o 
solvente seco entre as titulações e quando o 
titulador não está em uso.

Cada relatório de titulação é totalmente 
personalizável, assim os usuários podem 
garantir que estão armazenando todos os 
dados necessários para sua aplicações e 
procedimentos.

Toda a informação GLP (Boas Práticas Labora-
toriais) necessária é armazenada com cada 
amostra incluindo a identi�cação da amostra, 
nome da empresa e do operador, data, hora, 
códigos de ID do eletrodo, e informação de 
calibração.

Os dados podem ser facilmente transferidos 
para uma unidade USB ou PC com o software 
de aplicação Hanna HI900PC. A porta USB 
permite a transferência de métodos de 
titulação, relatórios de titulação e atualiza-
ções de software via unidade USB.

O HI933 pode armazenar até 100 métodos de 
titulação padrão ou de�nidos pelo usuário. 
Cada método pode ser modi�cado e melhora-
do para performances baseados na aplicação 
e requerimentos do usuário.

A instalação no local, o treinamento e a 
personalização  são possíveis com os nossos 
especialistas em aplicações ou serviços. 
A Hanna oferece suporte contínuo para 
quaisquer dúvidas que você possa ter ao 
longo do caminho.

Nossos especialistas técnicos podem progra-
mar e personalizar métodos padrão desenvol-
vidos por a�liações como ISO, ASTM, AOAC, 
AOCS, EPA e mais, diretamente em seu 
titulador. Pergunte aos nossos consultores de 
vendas quais métodos padrão são possíveis 
com o nosso sistema Karl Fischer HI933.

O tamanho da amostra pode ser inserido 
automaticamente a partir de qualquer balança 
analítica de laboratório com uma saída serial 
RS232, economizando tempo.

Os usuários podem imprimir relatórios direta-
mente do titulador usando uma impressora 
paralela padrão. Um monitor externo e teclado 
podem ser anexados para maior versatilidade, 
bem como uma balança analítica para entrada 
de massa de amostra automática para 
titulações.

Registre facilmente todas as informa-
ções GLP necessárias em cada amostra, 
como identi�cação da amostra, nome da 
empresa e do operador, data, hora, 
códigos de identi�cação do eletrodo e 
informações de calibração



Especi�cações HI933

Medição Faixa 100 ppm a 100%

Resolução 1 ppm (0.0001%)

Unidades %, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL, mg/pc, µg/pc

Tipo de Amostra líquido ou sólido

Determinação Condicionamento Pré-Titulação automático

Correção de Desvio de Fundo valor automático ou selecionável pelo usuário

Critérios de Ponto Final persistência mV �xa, parada de desvio relativo ou parada de desvio absoluto

Dosagem dinâmica com pré-dispensação opcional

Estatística do Resultado desvio padrão, médio

Sistema
de Titulação

Resolução Bomba de Dosagem 1/40000 do volume da bureta (0.125 µL por dose) com bureta de 5 mL 

Precisão Bomba de Dosagem ±0.1% do volume total da bureta

Seringa vidro fosco de precisão de 5 mL com êmbolo de PTFE

Válvula material de contato líquido de PTFE, motorizado de 3 vias

Tubulação PTFE com bloco de luz e revestimento térmico

Ponta Dispensadora vidro, posição �xa, anti-difusão

Recepiente de Titulação cônico com volume de operação entre 50-150 mL

Sistema de Solvente sistema selado, bomba de ar de diafragma integrada

Eletrodo Tipo HI76320 pino duplo de platina, eletrodo de polarização

Conexão BNC

Corrente de polarização 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 µA

Faixa de Voltagem 2 mV a 1000 mV

Resolução de Voltagem 0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1 %

Agitador Tipo agitador digital magnético, regulado opticamente

Velocidade 200-2000 rpm

Resolução 100 rpm

Armazenamento Métodos Até 100 métodos (padrão e usuário) 

Relatórios Até 100 relatórios completos de titulação e relatórios de taxa de desvio

Especi�cações  
Adicionais

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

Dispositivos Periféricos PC (USB padrão B); Pen Drive (USB padrão A); Balança Analítica (Entrada DB-9); Impressora(Entrada DB-25); Teclado (6 pinos Mini DIN)

Idiomas Inglês, português, espanhol e francês

Fonte / Consumo de Energia 100-240 Vac, 50/60 Hz / 0.5 Amps

Material ABS/PC e aço

Teclado policarbonato

Ambiente de Operação 10 a 40 °C (50 a 104 °F); até 80 % RH

Ambiente de Armazenagem -20 a 70 °C (-4 a 158 °F); até 95 % RH

Dimensões / Peso 315 x 205 x 375 mm  / aprox. 4.3 kg  com 1 bomba, agitador e sensores

Informações 
Adicionais

HI933-01 e HI933-02 são fornecidos com eletrodo de pino de platina duplo HI76320, bomba dosadora, conjunto de buretas de 5 mL com tubulação, conjunto de 
bomba de ar com tubulação, conjuntos de béquer e garrafa e todos os acessórios, cartuchos dessecantes (4) com indicador, barra de agitação, frasco de resíduos, 
chave de calibração, cabo USB, cabo de energia, pen drive USB, certi�cado de qualidade, relatório de conformidade da bureta ISO 8655 e manual de instruções. 

 

Especi�cações HI76320

Tipo do Sensor eletrodo de polarização 
com pino duplo de platina

Faixa de Voltagem 2 mV a 1000 mV

Resolução de Voltagem 0.1 mV

Precisão  
 (@25°C/77°F)

±0.1%

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 μACorrente de Polarização

Conexão do Sensor BNC

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



HI934 Titulador  
Coulométrico Karl Fischer

• Tamanho reduzido que requer menor espaço de bancada

• Revestimento de plástico quimicamente resistente

• Algoritmos integrados poderosos para critérios de
terminação baseados em ponto �nal de mV �xo ou de
desvio absoluto/relativo

•
 

Análise de amostra e dados estatísticos

•
 

Entrada de vapor de água minimizado com o 
sistema de solvente vedado

•
 

Interface de balança para pesagem automática

•
 

Suporte para 100 métodos de titulação

•
 

Relatórios personalizáveis pelo usuário

•
 

Mensagens de aviso e erro

O HI934 é um titulador coulométrico Karl Fischer com alta 
precisão, grande �exibilidade e repetibilidade. 

O titulador é projetado para realizar titulações para uma 
variedade de aplicações, permitindo que o usuário obtenha bons 
resultados e análises rápidas. O HI934 analisa o teor de água 
entre 1 ppm e 5%. Este poderoso titulador monitora efetiva-
mente a reação KF, detecta o ponto �nal e executa todos os 
cálculos e grá�cos necessários.



Sistema de Reagente 
Coulométrico
Geração de Iodo

 
 

Titulação e Sistema 
de Solvente
Tubulação e Recipiente 
Quimicamente Resistentes

Sistema de Solvente Selado

Dessecante de Peneira Molecular

Agitador Digital Integrado

Capacidades do Titulador

Dosagem Dinâmica de Titulante

Compensação da Taxa de Deriva

Média de Resultados

Critérios Selecionáveis

 

Preparação de Células

Interface e Tela
Grá�cos Detalhados de Titulação

Visor Colorido Interativo

Navegação Simples e Rápida

O algoritmo de dosagem de Hanna permite 
que uma quantidade extremamente pequena 
de iodo, necessária para a reação de Karl 
Fischer, seja gerada eletroliticamente usando 
uma corrente pulsada de até 400 mA, 
fornecendo titulante com precisão.

A célula de vidro de titulação e tubulação de 
PTFE foi projetada para suportar os solventes e 
reagentes envolvidos nas reações Karl Fischer.

O recipiente de titulação é completamente 
selado para minimizar a exposição à umidade 
do ambiente, manter o sistema seco e reduzir o 
consumo de titulante, economizando tempo 
entre as titulações. O solvente pode ser trocado 
em questão de segundos com um ajuste rápido.

O dessecante de peneira molecular de alta 
e�ciência ajuda a manter baixas e estáveis as  
taxas de deriva dentro da célula de titulação, ao 
mesmo tempo em que evita a entrada de 
umidade no sistema de solvente.

Agitador magnético integrado, automático, de 
200 a 2000 rpm com resposta óptica para 
controle automático de velocidade.

O recurso de velocidade de titulação permite 
resultados de titulação oportunos e precisos 
relacionando a quantidade de iodo gerado à 
resposta mV da reação de Karl Fischer.

O HI934 ajusta automaticamente o cálculo da 
titulação para considerar os efeitos de 
qualquer umidade do ambiente que entre na 
célula de titulação. Isso fornece um resultado 
mais preciso, corrigindo a falta de água na 
amostra real.

Resultados sucessivos de um método de 
titulação podem ser calculados com o registro 
do desvio padrão.

O HI934 suporta um eletrodo de pino duplo de 
platina para determinação de ponto �nal 
bivoltamétrico. Os usuários podem escolher 
critérios de conclusão com base nos tempos de 
estabilidade de mV ou taxas de desvio.

Um estágio de pré-titulação elimina a água 
residual presente no solvente e na célula, 
fornecendo um início de linha de base con�ável 
para a análise. O modo de espera mantém o 
solvente seco entre as titulações e quando o 
titulador não está em uso.

Uma curva de titulação em tempo real pode ser 
exibida durante cada titulação; este recurso é 
útil quando novos métodos são testados ou 
quando um procedimento requer melhorias.

Uma grande tela LCD colorida mostra de forma 
clara o método de titulação escolhido, 
juntamente com os resultados, unidades, 
tamanho de dosagem, volume de titulação, 
taxa de desvio e valor mV.

As teclas virtuais de seleção presentes na tela 
permitem uma navegação simples e rápida 
entre telas e menus sem se perder em um 
ninho de informações.



• Gerador com Frito (com Diafragma)
• Ânodo/anólito e cátodo/católito separados 

por diafragma de vidro
• Impede que o iodo gerado pelo ânodo seja 

reduzido a iodeto no cátodo
• Ideal para baixíssimo teor de água, alta demanda 

de precisão, compostos nitrogenados e amostras 
facilmente reduzidas

• Gerador sem Frito (Sem Diafragma)
• Utiliza um reagente de Karl Fischer fácil de trocar
• Taxas de deriva mais baixas e mais estáveis
• Limpeza mais fácil da célula geradora

Dados e Armazenamento

Relatórios Personalizáveis

Gerenciamento Flexível de GLP

Fácil Transferência de Dados

Métodos de Análise
Métodos Personalizáveis

Suporte ao Método de Titulação

Métodos Padrão Adaptáveis

Conectividade e  
Funcionalidade

Múltiplos Periféricos

Interface de Balança
Con�gurável

Gerenciamento Versátil de Dados

•

 

Incorpore facilmente em qualquer pro-
grama de gerenciamento de dados GLP.
•

 

• Os dados podem ser transferidos para um
PC usando o software Hanna HI900PC

•
 

Transferência de métodos, relatórios e
atualizações de software via USB

•
 

Os usuários podem imprimir relatórios de
análise diretamente da titulação usando
uma impressora paralela padrão

•
 

Um teclado pode ser anexado para maior
versatilidade

Cada relatório de titulação é totalmente 
personalizável, assim os usuários podem 
garantir que estão armazenando os dados 
necessários para sua aplicações e procedi-
mentos.

Os dados podem ser facilmente transferidos 
para uma unidade USB ou PC com o software 
de aplicação Hanna HI900PC. A porta USB 
permite a transferência de métodos de 
titulação, relatórios de titulação e atualiza-
ções de software via unidade USB.

Toda a informação GLP (Boas Práticas Labora-
toriais) necessária é armazenada com cada 
amostra incluindo a identi�cação da amostra, 
nome da empresa e do operador, data, hora, 
códigos de ID do eletrodo, e informação de 
calibração.

O HI934 pode armazenar até 100 métodos de 
titulação padrão ou de�nidos pelo usuário. 
Cada método pode ser modi�cado e melhora-
do para performances baseados na aplicação 
e requerimentos do usuário.

A instalação no local, o treinamento e a 
personalização são possíveis com os nossos 
especialistas em aplicações ou serviços. A 
Hanna oferece suporte contínuo para 
quaisquer dúvidas que você possa ter.

Nossos especialistas técnicos podem progra-
mar e personalizar métodos padrão desenvol-
vidos por a�liações como ISO, ASTM, AOAC, 
AOCS, EPA e mais, diretamente em seu 
titulador. Pergunte aos nossos consultores de 
vendas quais métodos padrão são possíveis 
com o nosso sistema Karl Fischer HI934.

O tamanho da amostra pode ser inserido 
automaticamente a partir de qualquer balança 
analítica de laboratório com uma saída serial 
RS232, economizando tempo e trabalho.

Os usuários podem imprimir relatórios direta-
mente do titulador usando uma impressora 
paralela padrão. Um monitor externo e teclado 
podem ser anexados para maior versatilidade, 
bem como uma balança analítica para entrada 
de massa de amostra automática para 
titulações.

Registre facilmente todas as informa-
ções GLP necessárias em cada amostra, 
como identi�cação da amostra, nome da 
empresa e do operador, data, hora, 
códigos de identi�cação do eletrodo e 
informações de calibração



Especi�cações HI934
Medição Faixa 1 ppm a 5%

Resolução 0.1ppm
Unidades
Tipo de Amostra líquido ou sólido (dissolução ou extração externa)

%, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, mg/pc, μg/pc

Determinação Condicionamento Pré-Titulação automático
Correção de Desvio de Fundo valor automático ou selecionável pelo usuário
Critérios de Ponto Final persistência mV �xa, parada de desvio relativo ou parada de desvio absoluta
Dosagem dinâmica com 3 con�gurações de velocidade
Estatística do resultado desvio padrão, médio

Recipiente de
Titulação

Tipo vidro de borosilicato com conexões de junção padrão de vidro cônico
Volume de Operação 100 a 200 mL
Septo borracha de silicone
Rosca da Tampa do Septo GL-18
Porta de Reagente Cone Padrão 19

Detector de Eletrodo Tipo  /  Conexão pino duplo de platina, eletrodo de polarização / conector BNC
Conexão de Vidro Cone Padrão 14/20
Corrente de polarização 1, 2, 5,  ou 10 µA
Faixa de Voltagem 5 mV a 1200 mV
Resolução de Voltagem 0.1 mV
Precisão (@25°C/77°F) ±0.1%

Gerador do Eletrodo Tipo diafragma ou sem diafragma
Detecção do Tipo de Eletrodo automática
Conexão Elétrica conector de 5 pinos com cabo destacável
Conexão de Vidro Cone Padrão 29/12
Corrente Máxima 400 mA
Controle de Corrente Automático ou Fixo (400 mA)

Agitador Tipo Agitador digital magnético regulado eletronicamente
Velocidade 200 a 2000 RPM
Resolução 100 RPM
Agitador Externo A conexão DIN de 6 pinos permite o controle de um aparelho de agitação externo

Sistema de 
Manipulação de 
Reagente

Tipo Sistema vedado com bomba de ar de diafragma integrada
Tipo do Dessecante Peneiras Moleculares
Tipo deRosca de Garrafa GL-45
Conexão de Vidro Cone Padrão 19 (usando o adaptador fornecido)
Tubo de Reagente / Resíduos PTFE

Especi�cações

Adicionais

Tela LCD colorido de 5.7” (320 x 240 pixel) com luz de fundo
Dispositivos Periféricos PC (USB padrão B); Pen Drive (USB padrão A); Balança Analítica (Entrada DB-9); Impressora(Entrada DB-25); Teclado (6 pinos Mini DIN)
Idiomas Inglês, português, espanhol e francês
Fonte / Consumo de Energia 100-240 Vac, 50/60 Hz / 0.5 Amps
Material ABS, PC e aço inoxidável
Teclado policarbonato
Ambiente de Operação 10 a 40 °C (50 a 104 °F); até 80 % RH
Ambiente de Armazenagem -20 a 70 °C (-4 a 158 °F); até 95 % RH
Dimensões / Peso 315 x 205 x 400 mm  / aprox. 4.3 kg com agitador e sensores

Informações 
Adicionais

 HI934D-01 e HI934D-02 são fornecidos com diafragma  
HI934-01 e HI934-02 são fornecidos sem diafragma
 Todos os modelos incluem:  eletrodo de pino de platina duplo, conjunto de bomba de ar, conjunto de recipiente de titulação (recipiente de vidro, acessório de rolha de porta, tampa de porta de amostra e septo, 
barra de agitação, dessecante, cartucho dessecante, conexões), suporte de recipiente com adaptador, parafuso de bloqueio da bomba com cabeça de plástico, conjunto de reagentes (tampa de garrafa, dessecante, 
cartucho dessecante, conexões, tubos (silicone e PTFE)), conjunto de garrafa de água (frasco de resíduos, tampa de garrafa, dessecante, cartucho dessecante, conexões, tubos (silicone e PTFE)), chave de calibração,
adaptador de troca de reagente, conjunto de suporte de acessórios, graxa conjunta, eletrodo gerador Karl Fischer (cabo removível), cabo USB, pen drive, software HI900, adaptador de energia, certi�cado de qualidade 
e manual de instruções.

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



Acessórios para os Sistemas de Titulação Automática HI932 e HI931
Código Descrição

HI930100 bomba de dosagem

HI930101 bomba de dosagem com bomba peristáltica (apenas HI932)

HI930150 Conjunto de buretas de 50 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI930125 Conjunto de buretas de 25 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI930110 Conjunto de buretas de 10 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI930105 Conjunto de buretas de 5 mL (inclui seringa, tubos de aspiração e tubos de distribuição)

HI900250 seringa de bureta de 50 mL

HI900225 seringa de bureta de 25 mL

HI900210 seringa de bureta de 10 mL

HI900205 seringa de bureta de 5 mL

HI900260 válvula de 3 vias (inclui 3 juntas e 2 parafusos)

HI900942 ferramenta para remoção de tampa de bureta

HI900270S conjunto de tubo de aspiração com encaixe em aço inoxidável 316 (inclui tubo de proteção azul, 
junta e trava de tubo)

 

HI930280 conjunto de tubo de distribuição com conexão em aço inoxidável 316 (inclui ponta de distribuição 
padrão, tubo de proteção azul, junta e trava de tubo)

 

HI930190 suporte de bureta branco

HI930191 cobertura branca

HI930201 tampa de substituição e rotor para bomba peristáltica

HI930202 conjunto de tubos com tubo dispensador de plástico para bomba peristáltica

HI930204 tubo de rolo para bomba peristáltica (3)

HI930301 agitador suspenso (inclui agitador suspenso e 3 hélices)

HI930302 hélices de substituição (3)

HI930303 hélices de substituição de PVDF (3) para solventes orgânicos

HI930310 suporte suspenso para eletrodo (inclui suporte suspenso sem eletrônicos ou hélice)

HI930320 suporte do agitador (apenas haste de metal)

HI7662-TW sonda de temperatura

HI920013 cabo USB de 1.8 m

HI930900U dispositivo de armazenamento USB com software para PC HI900

HI930401 placa analógica potenciométrica para HI932

HI900945 tampa de circuito

HI900946 adaptador de energia de 110VAC a 24VDC

HI900947 adaptador de energia de 220VAC a  24VDC

HI930301 HI930320HI930310

HI930100

burette

HI930101
(HI932 apenas)



Acessórios do HI922 Autosampler 
Código Descrição
HI920-922 painel de controle para HI922
HI7662-AW sensor de temperatura com cabo de 1.5 m
HI920-933 cabo de comunicação do titulador/autosampler
HI920-960 parafuso de travamento da bandeja
HI920-931 cabo de extensão BNC (1m)
HI920-932 cabo de extensão de referência (1m)
HI920-310 suporte de eletrodo
HI920-901 dispositivo de armazenamento USB
HI920-281 tubo dispensador de titulante (1.5 m)
HI920-103 bomba peristáltica com tubo dispensador
HI920-104 bomba peristáltica com tubo de aspiração
HI920-113 bomba de membrana com tubulação
HI920-11660W Bandeja de 16 béqueres, 60 mm de diâmetro, com RFID
HI920-11853W Bandeja de 18béqueres, 53 mm de diâmetro, com RFID
HI920-060 Béqueres de plástico de 120 mL p/ HI920-11660W (20)
HI920-053 Béqueres de plástico de 100 mL p/ HI920-11853W (20)
HI920-212 conjunto completo da tubulação da bomba de membrana
HI920-290 tubo Tygon (5 m)
HI930-301 agitador suspenso
HI920-201 tampa de substituição e rotor para bomba peristáltica
HI920-208 conjunto dispensador com tubo dispensador de 

plástico para bomba peristáltica
HI920-203 conjunto de distribuição com tubo de aspiração de aço 

inoxidável para bomba peristáltica
 

HI920-204 tubo de rolo para bomba peristáltica (3)
HI920-205 tubo de rolo  para bomba peristáltica - alta 

compatibilidade química (3)
HI930-302 hélices de substituição (3)
HI930-303 hélices de substituição - alta resistência química (3)
HI930-320 cadeia de cabos
HI920-191 coberturas de bomba
HI731319 barras de agitação de 25 mm x 7 mm (10)

Acessórios para Tituladores 
Volumétricos HI933 KF

Acessórios para Tituladores 
Coulométricos HI934 KF

Código Descrição

HI76320 eletrodo KF de platina dupla com conector BNC

HI900100 bomba doseadora de titulante

HI900205 Seringa de bureta de 5 mL

HI900260 válvula de 3 vias (inclui 3 juntas e 2 parafusos)

HI900522 béquer KF (apenas vidro)

HI900523 ponta de distribuição (2)

HI900527 septo (5)

HI900528 plugues para porta de solvente (2)

HI900530 conjunto de tampa de frasco de titulante

HI900531 conjunto de tampa de frasco de solvente/resíduos

HI900532 cartucho dessecante para béquer KF ou tampa de titulante

HI900533 cartucho dessecante para tampa de solvente/resíduos

HI900534 frasco de resíduos

HI900180 bomba de manuseio de solvente

HI900535 tubulação para manuseio de solvente/resíduos

HI900536 tubulação para bomba de manuseio de solvente

HI900540 conjunto de anéis de vedação (O-ring)

HI900550 indicador de cor, dessecante de sílica gel, 250 g

HI900570S conjunto de tubos de aspiração com encaixe em aço 
inoxidável 316 (tubo de titulante PTFE, proteção e trava)

HI900580S conjunto de tubos de distribuição com encaixe em aço
 inoxidável 316 (tubo de titulante PTFE)

 

HI900942 ferramenta para remoção de bureta

HI900950 colher química para medir e introduzir a amostra

HI920013 cabo USB para conexão com o PC

HI900806 HI903 Documentação de Projeto, Instalação, Operação e 
Quali�cação de Desempenho (DQ/IQ/OQ/PQ)

Código Descrição
HI900561 recipiente de titulação (apenas vidro)
HI76330 eletrodo detector
HI900511 eletrodo gerador com diafragma
HI900512 eletrodo gerador semdiafragma
HI900180 bomba de manuseio de solvente
HI900181 conjunto do suporte do adaptador de reagente
HI900182 suporte do adaptador de reagente (apenas vidro)
HI900560 conjunto de recipientes de titulação
HI900568 adaptador de troca de reagente
HI900537 conjunto de tampa de garrafa (com peneiras moleculares)
HI900538 cartucho dessecante para frascos de reagentes/resíduos 

(com peneira molecular)
 

HI900535 conjunto de tubos para reagentes/resíduos (2)
HI900536 tubagem para bomba de manuseamento de solvente (2)
HI900566 tampa GL18 de topo aberto
HI900563 rolha de vidro, cone padrão 19
HI900564 cartucho dessecante para eletrodo gerador
HI900542 conjunto de anéis de vedação (O-ring)
HI900534 frasco de resíduos
HI900551 peneiras moleculares, 150 g
HI900940 tecla de calibração
HI900946 adaptador de 120VAC para 24VDC
HI900567 kit de septo (5)
HI900543 graxa de junta de vidro
HI900950 colher química para medir e introduzir a amostra
HI900931 cabo gerador
HI920013 cabo USB para conexão com PC
HI900807 HI904/HI904D Documentação de Projeto, Instalação, 

Operação e Quali�cação de Desempenho (DQ/IQ/OQ/PQ)
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Soluções e Reagentes de Titulação

HI70401 hidrogenoftalato de potássio, 20 g

HI70402 ácido tartárico, 20 g

HI70403 tiossulfato de sódio penta-hidratado, 20 g

HI70404 pacotes de pó de iodeto de potássio, 100 pacotes

HI70405 glicose/frutose, 20 g

HI70406 cloreto de sódio, 20 g

HI70407 iodato de potássio, 20 g

HI70408 ácido oxálico, 20 g

HI70409 permanganato de potássio, 20 g

HI70422 nitrato de prata (0.1 M), 1L

HI70423 solução de hidróxido de sódio (0.11 N), 1 L

HI70424 bu�er amino-propanol, 25 mL

HI70425 solução de ácido sulfúrico (16%), 500 mL

HI70426 solução glioxal (40%), 100 mL

HI70427 solução de ácido nítrico (1.5 M), 500 mL

HI70428 solução de hidróxido de sódio (0.25N), 1 L

HI70429 solução de nitrato de prata (0.05 M), 1L

HI70432 solução de peróxido de hidrogênio (3%), 25 mL

HI70433 solução estabilizada de iodo (0.01 N), 1L

HI70434 ácido fosfórico (85%), 500 mL

HI70435 solução de hidróxido de sódio (5 M), 500 mL

HI70436 água desionizada, 1 G

HI70437 solução concentrada de iodeto de potássio (30%), 500 mL

HI70438 conjunto de bu�ers tris, 1 L

HI70439 solução de tiossulfato de sódio (0.1 M), 1 L

HI70440 solução estabilizada com iodo (0.02 N), 1 L

HI70441 solução estabilizada com iodo (0.04 N), 1 L

HI70443 solução de ácido sulfúrico (10%), 500 mL

HI70444 solução de ácido sulfúrico (25%), 500 mL

HI70445 solução de ácido nítrico (1 M), 500 mL

HI70446 solução Fehling A, 500 mL

HI70447 solução Fehling B, 500 mL

HI70448 solução de nitrato de prata (0.02 M), 1 L

HI70449 solução de EDTA (0.02 M), 1 L

HI70453 solução de ácido clorídrico (0.02 N), 1 L

HI70454 solução de hidróxido de sódio (0.02 N), 1 L

HI70455 solução de hidróxido de sódio (0.01 N), 1 L

HI70456 solução de hidróxido de sódio (0.1 N), 1 L

HI70457 solução de hidróxido de sódio (1 N), 1 L

HI70458 solução de ácido sulfúrico (0.01 M), 1 L

HI70459 solução de ácido sulfúrico (0.05 M), 1 L

HI70462 solução de ácido clorídrico (0.01 N), 1 L

HI70463 solução de ácido clorídrico (0.1 N), 1 L

HI70464 solução de ácido clorídrico (1 N), 1 L

HI70465 solução de peróxido de hidrogênio (30%), 25 mL

HI70466 solução de óxido de fenil-sarsina (PAO) (0.00564N), 500 ml

HI70467 bu�er de acetato de pH 4.18, 230 mL

HI70468 iodeto de potássio, 35g

HI70469 solução de iodo (0.00188N), 230 ml (4)

HI70471 solução de óxido de fenil-sarsina (PAO) (0.000564N), 500 mL

HI70472 solução bu�er de fosfato pH 7.15, 230 mL

HI70436M água destilada, 230 ml
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