
Medidores para Pesquisa
pH, ISE, EC e OD

Medidores de laboratório com tela grá�ca colorida
e teclado touch capacitivo



Série HI5000

Medidores 
para Pesquida
pH, ISE, EC e OD

• Teclado de toque capacitivo
·

• Interface simples

• Ajuda na tela
·

• Compatível com PC via USB

• GLP
· Armazene todas as calibrações

CAL Check™ (modelos de pH)

·

·

Altamente Personalizável

Outros Recursos

Opções de Calibração

Registro de Dados
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Série HI5000 Medidor para Pesquisa - Visão Geral

O teclado é sensível o bastante para ser 
usado com luvas no laboratório e ainda dar 
uma resposta rápida. Não há botões que 
possam �car entupidos com resíduos de 
amostras, pois as teclas fazem parte do 
corpo do medidor.

Pressione a tecla HELP em qualquer modo 
para consultar a ajuda na tela.

O sistema  de diagnóstico CAL CheckTM exclusivo 
da Hanna garante a precisão das leituras de pH 
alertando aos usuários sobre potenciais proble-
mas durante o processo de calibração. O sistema 
CAL ChecktTM elimina as leituras erradas causa-
das por eletrodos sujos ou com defeitos ou por 
bu�ers de pH contaminados.
Após o processo de calibração, a condição do 
eletrodo é avaliada e um indicador é exibido para 
informar ao usário sobre o status geral do eletro-
do de pH.

Sempre que uma calibração de pH for 
realizada, o medidor irá comparar a nova 
calibração com a anterior. Se houver uma 
diferença signi�cativa entre as duas 
calibrações, uma mensagem pedirá que o 
usuário limpe o eletrodo e/ou veri�que o 
bu�er.

A condição do eletrodo de pH é exibida na 
tela como uma porcentagem após a calibra-
ção, com a data e a hora.

A interface de todos os instrumentos é perso-
nalizável. O HI5222, o HI5521 e o HI5522 são 
capazes de exibir dois canais simultaneamente. 
Estes medidores são capazes de mostrar a 
medição em vários modos: medição básica com 
ou sem informações GLP, grá�cos em tempo 
real de ambos os canais e o registros de dados.

Estes instrumentos oferecem suporte para 
vários idiomas e ajuda contextual que está 
disponível através de uma tecla dedicada. 
Mensagens simples de tutorial estão disponí-
vels na tela para guiar os usuários rápida e 
facilmente pelos procedimentos de medição e 
calibração para  garantir que eles sejam feitos 
de forma correta.

Per�s
Até 10 per�s podem ser salvos e recuperados, 
eliminando a necessidade de recon�guração 
sempre que o medidor for usado para uma 
aplicação diferente.

Um per�l é uma con�guração de�nida pelo 
usuário que pode incluir: modo, padrões, ponto 
isopotencial, unidades de medição para ISE e 
tipo de eletrodo para ISE, unidades de tempera-
tura e modo de letitura de resolução. Recuperar 
um per�l pré-de�nido pode economizar tempo 
quando o medidor for usado para uma medição 
diferente.

Estão disponíveis as seguintes opções de 
calibração de pH: automática, semiautomática e 
manual; para até 5 pontos, com 8 bu�ers 
padrão e 5 bu�ers personalizados. As mensa-
gens de fora da faixa de calibração e de expira-
ção de calibração alertam o usuário quando a 
medição está longe do ponto de calibração ou 
quando o medidor deve ser recalibrado. Calibra-
ções corretamente programadas são cruciais 
para medições precisas e repetíveis.

O HI5222 e o HI5522 também fazem a calibra-
ção de ISE em até cinco pontos, com soluções 
padrão e até 5 soluções personalizadas, com ou 
sem compensação de temperatura. Na tela, os 
usuários podem selecionar o eletrodo ISE 
utilizado junto com a con�guração de per�l 
padrão ou criar uma versão personalizada.

Três modos de registro estão disponíveis: 
automático, manual e autohold. Os registros 
manual e automático armazenam até 100 lotes, 
50.000 máx. registros/lot; 100.000 pontos de 
dados por canal e até 100 relatórios de métodos 
ISE (apenas HI5222 e HI5522). O registro 
automático possui a opção de salvar os dados 
de acordo com o período e intervalo de amostra-
gem. As informações GLP são armazenadas  
com cada lote registrado e incluem dados 
completos sobre a calibração do usuário para 
cada parâmetro, e a informação de identi�cação 
do usuário, instrumento e empresa. Os dados 
podem ser transferidos para um computador via 
USB e usando o software HI92000 (opcional).

Medidores 
para Pesquisa
Medidores 
para Pesquisa



Modo USP 

Métodos Incrementais de ISE

Primeiro Passo Sequência de Leituras Resultados
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Série HI5000 Medidor para Pesquisa - Visão Geral

As determinações de concentração de íons com ISEs podem ser feitas de forma rápida e fácil usando os métodos incrementais simpli�cados.

Os métodos incrementais envolvem a adição de um padrão a uma amostra ou de uma amostra a um padrão e a detecção a mudança de mV que ocorre por 
causa da adição. A diferença em mV determina a concentração. Historicamente o usuário deve usar equações matemáticas para determinar a concentração 
de íons da amostra; com o HI5222 ou o HI5522, as concentrações da amostra são calculadas automaticamente e então registradas em um relatório de 
método ISE; até 200 relatórios podem ser salvos para recuperação futura. O processo completo pode ser repetido em múltiplas amostras sem  reinserir os 
conjuntos de parâmetros. Os relatórios podem ser impressosusando o software para PC HI92000.

As técnicas dos métodos incrementais podem reduzir erros de variáveis como temperatura, viscosidade, pH ou força iônica. Os eletrodos permanecem 
imersos durante 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 disponíveis para o HI5222 e o HI5522.

O primeiro passo na realização de uma análise 
de método incremental é inserir os parâmetros 
requeridos, incluindo amostra, ISA e volumes 
dos padrões, assim como a concentração dos 
padrões e o fator estequiométrico.

Quando repetir a análise na mesma amostra, os 
parâmetros não precisam ser reinseridos.

Depois que as variáveis forem inseridas, o 
usuário é guiado passo-a-passo pelo processo de 
medição.

A medição de mV inicial é feita antes da adição; e 
depois da adição ser feita, acontece a segunda 
medição de mV.

Os resultados são automaticamente calcula-
dos e exibidos junto com os parâmetros 
utilizados.

Neste momento, os resultados podem ser 
salvos em um Relatório de Métodos ISE e 
impressos com o software para PC HI92000.

Os medidores HI5522 e HI5222 da Hanna, quando pareados com sondas de EC e sensores de pH podem ser usados para medições de condutividade e pH 
necessárias para preparar a água para injeção (WFT) de acordo com o USP <645>.

Os instrumentos dão instruções simples sobre como realizar cada estágio e veri�cam automaticamente se a temperatura, a condutividade e a estabilidade 
estão dentro dos limites USP.

Resultados compreensíveis são exibidos em uma única tela no �nal do teste. Até 200 relatórios podem ser salvos para futuras recuperações.



HI5221 • HI5222

Medidores para Pesquisa
pH/ORP/ISE e Temperatura 

Exibição de até 4 Parâmetros

Recursos que Facilitam o Uso

Altamente Personalizável

• Calibração de cinco pontos
· Cinco pontos com bu�ers de pH

pré-programados e personalizados
· Cinco pontos de ISE com padrões

pré-programados e personalizados´
(apenas HI5222)

• Armazenamento
· Memória para até 100.000 registros

com modos de registro selecionáveis

• Métodos fornecidos (HI5222)
· Métodos de ISE incrementais

• Múltiplos canais de entrada
· (HI5222) pH/ORP/ISE e temperatura

• Conectividade
· Compatível com PC via USB
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HI5221/HI5222 - Recursos e Especi�cações

O HI5221 e o HI5222 são medidores de bancada para pH, mV e temperatu-
ra. O HI5222 é um medidor de dois canais com duas entradas independen-
tes para sondas de pH, ORP e ISE. Cada canal possui sua própria entrada de 
tempratura e suporta meias-células com uma entrada separada para 
eletrodo de referência.

Selecione o idioma dos instrumentos. Acesse a tela de ajuda contextual, 
apertando a tecla HELP a qualquer momento. 

Mensagens de tutorial, simples e claras, guiam o usuário pelos procedi-
mentos de medição e calibração, para garantir que sejam realizados 
corretamente.

A interface dos dois instrumentos é personalizável e o HI5222 é capaz de 
exibir os dois canais simultaneamente. Estes medidores podem mostrar as 
medições em vários modos: medição báscia com ou sem informação GLP, 
grá�cos em  tempo real de ambos os canais e armazenamento de dados.

Até 10 per�s podem ser salvos e recuperados para ambos os instrumentos. 
Um per�l é uma con�guração de�nida pelo usuário que pode incluir: modo, 
padrão, ponto ispotencial, unidades de medição de ISE e tipo do eletrodo de 
ISE (apenas HI5222), unidades de temperatura e modo de leitura de resolu-
ção. Recuperar um per�l pré-de�nido pode economizar tempo quando trocar 
o tipo de medição no instrumento.



EsSpeci�cações HI5221 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
automátoca, até cinco pontos, oitos padrões de buer disponíveis (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45), 
e cinco buers personalizados

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

mV

Faixa ±2000 mV

Resolução 0.1 mV

Precisão ±0.2 mV ±1 LSD

Faixa de Oset de mV Relativo ±2000 mV

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

ISE

Faixa — 1 x 10-6 a 9.99 x 1010

Resolução — 1; 0.1; 0.01; 0.001 

Precisão — ±0.5% (monovalente); ±1% (divalente)

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

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-T sonda de aço inoxidável para temperatura com cabo de 1 m (incluso)

Canal (s) de Entrada 1 pH/ORP 2 pH/ORP/ISE

GLP pontos de calibração, hora da calibração, oset da sonda, slope, data, hora e buers/padrões utilizados

Armazenamento registro: 100.000 pontos de dados armazenados/canal, 100 lotes com 50.000 registros/lote; intervalo:  catorze pré-de�nições
selecionáveis entre 1 segundo e 180 minutos; tipo: automático, manual, AutoHOLD

Tela LCD grá�co colorido 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 

CAL Check™

Opções de Calibração

Registro de Dados

(*) Reduzidas para os limites reais da sonda
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HI5221/HI5222 - Recursos e Especi�cações

O sistema de diagnóstico CAL CheckTM, exclusivo da Hanna, garante que as 
leituras de pH sejam sempre precisas, alertando o usuário sobre potenciais 
problemas durante o processo de calibração. O sistema CAL CheckTM elimina 
leituras erradas causadas por eletrodos de pH sujos ou defeituosos ou por 
soluções buer contaminadas. Após o processo de calibração, a condição do 
eletrodo é avaliada e um indicador é exibido para informar o usuário sobre o 
status geral do eletrodo de pH

As opções automática, semi-automática e manual estão disponíveis para a 
calibração de pH em até 5 pontos, com 8 padrões de buer (1.68, 3.00, 4.01, 
6.86, 7.01, 9.18, 10.01 e 12.45) e 5 buers personalizados. Os avisos de fora 
da faixa de calibração e de expiração de calibração alertam o usuário 
quando a medição está longe do ponto de calibração ou quando o medidor 
deve ser recalibrado. Calibrações corretamente programadas são cruciais 
para medições precisas e repetíveis.

O HI5222 também faz a calibração de ISE em até cinco pontos, com soluções 
padrão e até 5 soluções personalizadas, com ou sem compensação de 
temperatura. Na tela, os usuários podem selecionar o eletrodo ISE utilizado 
junto com a con�guração de per�l padrão ou criar uma versão personalizada.

Três modos de registro estão disponíveis: automático, manual e autohold. 
Os registros manual e automático armazenam até 100 lotes, 50.000 máx. 
registros/lot; 100.000 pontos de dados por canal e até 100 relatórios de 
métodos ISE (apenas HI5222). O registro automático possui a opção de 
salvar os dados de acordo com o período e intervalo de amostragem. As 
informações GLP são armazenadas com cada lote registrado e incluem 
dados completos sobre a calibração do usuário para cada parâmetro, e a 
informação de identi�cação do usuário, instrumento e empresa. Os dados 
podem ser transferidos para um computador via USB e usando o software 
HI92000 (opcional).



Medição de Condutividade para Pesquisa Modo EC USP

Calibração

HI5321

Medidor para Pesquisa
de Condutividade/TDS
com USP <645>
EC/TDS/Resistividade/Salinidade
e Temperatura 

• Métodos
· Mede água pura e ultra pura

• Calibração
· Até 4 pontos de calibração de EC

e 1 ponto de calibração de salinidade

• Armazenamento
· Modos automático, manual 

e autohold disponíveis
· 100 lotes de registros com 50.000 registros/lote

para os modos automático e manual
· Até 200 relatórios USP

• Per�s
· Até 10 per�s de usuário podem ser salvos

e recuperados, eliminando a necessidade de
recon�guração quando o medidor for usado
para uma aplicação diferente

• Conectividade
· Compatível com PC via USB
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HI5321 - Recursos e Especi�cações

O HI5321 é um medidor de bancada para EC/TDS/resistivdade/salinidade 
com uma tela LCD grá�ca e colorida com luz de fundo, teclado capacitivo.

Os parâmetros de condutividade são totalmente con�guráveis e incluem: 
coe�ciente de compensação de temperatura, tempeatura de referência, 
método de compensação selecionável (linear, água natural e sem compen-
sação), contante de célula ajustável e fator TDS.

Todas as faixas de condutividade, resistividade e TDS podem ser seleciona-
das automaticamente ou os usuários podem selecionar a unidade de 
medição manualmente. Três escala de salinidade estão disponíveis: escala 
de água do mar natural, escala prática de salinidade e escala de porcenta-
gem.

O HI5321 pode ser utilizado com as sondas de EC da Hanna para medições de 
condutividade necessárias para preparar água para injeção (WFI) de acordo 
com o USP <645>. O instrumento dá instruções simples sobre como realizar 
cada estágio e veri£cam automaticamente se a temperatura, a condutividade 
e a estabilidade estão dentro dos limites USP. Resultados compreensíveis 
são exibidos em uma única tela no �nal do teste. Até 200 relatórios podem 
ser salvos para futuras recuperações.

O HI5321 é equipado com reconhecimento automático de padrão e pode 
suportar soluções de calibração personalizadas. Até quatros pontos de 
calibração podem ser obtidos pra melhorar a precisão sobre uma faixa de 
medição extensa. Um sistema de aviso alerta o usuário quando a medição 
está fora da faixa de calibração ou se uma nova calibração deve ser feita.



Screen Features

Especi�cações HI5321

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 real*

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/cm

Tipo de Célula célula de 4 polos

Calibração reconhecimento automático de padrão, um ponto com padrão do usuário / calibração de vários 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

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 do mar natural: 0.00 a 80.00 ppt; escala de porcentagem: 0.0 a 400.0%

Resolução 0.01 para escala prática/de água do mar natural; 0.1% para escala de porcentagem

Precisão ±1% de leitura

Calibração um ponto para escala de porcentagem (com padrão HI7037); todas as outras são feitas através da calibração de EC

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 sonda)

Especi�cações Adicionais

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

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

Armazenamento registro: 100.000 pontos de dados armazenados/canal, 100 lotes com 50.000 registros/lote; intervalo: catorze pré-de�nições
selecionáveis entre 1 segundo e 180 minutos; tipo: automático, manual, AutoHOLD; adicional: 200 registros USP

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 

(*) Condutividade (ou TDS) não compensada é o valor de condutivdade (ou TDS) sem a compensação de temperatura
(**) Reduzidas para os limites reais da sonda
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HI5321 - Recursos e Especi�cações



HI5521 • HI5522

Medidores para Pesquisa
pH/ORP/ISE e EC/TDS/Resistividade/Salinidade
e Temperatura

Exibição de até 8 parâmetros

• Calibração de cinco pontos
· Cinco pontos com bu ers de pH

pré-programados e personalizados
· Cinco pontos de ISE com padrões

pré-programados e personalizados
(apenas HI5522)

• Armazenamento
· Memória para até 100.000 registros

com modos de registro selecionáveis

• Múltiplos canais de entrada
· pH/ORP/(ISE, HI5522) e EC/TDS/

Resistividade/Salinidade

• Aplicações Especí�cas
· EC: método USP  <645>, salinidade em

água do mar, TDS
· ISE: métodos incrementais

• Conectividade
· Compatível com PC via USB
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HI5521/HI5522 - Recursos e Especi�cações

O HI5521 e o HI5522 são medidores de bancada que medem até 8 
parâmetros: pH, mV (para Potencial de Oxirredução), ISE (apenas 
HI5522), condutividade, resistividade, TDS, salinidade e temperatura.

Estes medidores possuem dois canais com uma entrada separada para 
sonda de temperatura e suportam eletrodos de referência necessários 
para meia-células e sensores de ISE.

Uma calibração de condutividade automática ou com padrão personalizado 
pode ser realizada em até quatro pontos, assim como a constante ajustável da 
célula da sonda. Uma calibração de salinidade de ponto �xo pode ser realizada 
apenas na escala de porcentagem. Estão disponíveis três faixas de salinidade: 
escala prática, escala natural da água do mar e escala percentual.

O HI5522 possui calibração manual de até cinco pontos e calibração de ISE 
com um padrão personalizado com até cinco soluções padrão e até cinco 
soluções personalizadas com ou sem compensação de temperatura. Na tela, 
os usuários podem selecionar os parâmetros do eletrodo de ISE junto com o 
per�l de con�guração padrão ou criar seus próprios.



Especi�cações HI5521 HI5522

pH

Faixa -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, oito padrões de buer disponíveis e cinco buers personalizados

Compensação de Temperatura automática ou manual de -20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°/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

Resolução — 1; 0.1; 0.01; 0.001 

Precisão — ±0.5% (monovalente); ±1% (divalente)

Calibração — automática, até cinco pontos, cinco soluções padrão disponíveis
para cada unidade de medição, e cinco padrões 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 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 absoluta*

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/cm

Tipo de Célula célula de 4 polos

Calibração reconhecimento automático de padrão, um ponto com padrão do usuário / calibração de vários 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�l até 10, 5 em cada canal

Compatível com USP sim

TDS

Faixa 0.000 a 9.999 ppm; 10.00 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 do mar natural: 0.00 a 80.00 ppt; escala de porcentagem: 0.0 a 400.0%

Resolução 0.01 para escala prática/de água do mar natural; 0.1% para escala de porcentagem

Precisão ±1% de leitura

Calibração um ponto para escala de porcentagem (com padrão HI7037); todas as outras são feitas através da calibração de EC

Additional 
Speci�cations

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 EC/TDS, de platina, quatro anéis e cabo de 1 m (incluso)

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

Canal(is) de Entrada 1 pH/ORP + 1 EC 1 pH/ORP/ISE + 1 EC

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

Armazenamento
registro: 100.000 pontos de dados armazenados/canal, 100 lotes com 50.000 registros/lote; intervalo: catorze pré-de °nições
selecionáveis entre 1 segundo e 180 minutos; tipo: automático, manual, AutoHOLD;
adicional: 200 registros USP; 200 registros de métodos incrementais (HI5522)

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 

(*) Condutividade (ou TDS) não compensada é o valor de condutivdade (ou TDS) sem a compensação de temperatura
(**) Reduzidas para os limites reais da sonda
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HI902C Automatic Titration System

HI5421

Medidor de Bancada para Pesquisa
Oxigênio Dissolvido e DBO

Recursos Abrangentes de OD

Menu Especí�co de Ajuda

Per�s

• Métodos
· % de saturação, ppm, mg/L,

DBO, OUR e SOUR

• Armazenamento
· Memória de armazenamento para 

diferentes modos de registro
· Até 100 lotes de registro com 

50.000 registros/lote

• Função Hold
· OD direto, OD direto/autohold

• Conectividade
· Compatível com PC via USB
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HI5421 - Recursos e Especi�cações

O HI5421 é um medidor de oxigênio dissolvido para bancada extensos 
recursos para a medição de OD, assim como de DBO (Demanda Bioquímica de 
Oxigênio), OUR (Taxa de Absorção de Oxigênio), SOUR (Taxa Especí�ca de 
Absorção de Oxigênio) e temperatura.

As medições de OD podem ser feitas nas unidades de ppm, mg/L ou em % de 
saturação do ar. A compensação de pressão atmosférica e de temperatura 
podem ser feitas de forma automática ou manual, já a compensação de 
salinida é feita de forma manual.

A sonda de OD HI76483 de 12 mm usa o princípio polarográ�co de medição e 
possui um sensor interno de temperatura.

Até 10 per�s podem ser salvos e recuperados, eliminando a necessidade de 
recon�gurar o medidor sempre que uma aplicação diferente for usada. As 
con�gurações de�nidas pelo usuário incluem: modo de leitura (direta ou 
DBO, OUR e SOUR), unidades de medição, unidades de temperatura, critérios 
de estabilidade, e compensação de tempratura, de pressão atmosférica e de 
salinidade.

Mensagens de tutorial, simples e claras, para a medição e a calibração de OD, 
assim como para os métodos de DBO, OUR e SOUR são exibidas na tela para 
guiar os usuários.



HI902C Automatic Titration System

Especi�cações HI5421

OD

Faixa 0.00 a 90.00 ppm (mg/L); 0.0 a 600.0 % de saturação

Resolução 0.01 ppm; 0.1% de saturação

Precisão ±1.5% of reading ±1 digit

Calibração automática em um ou dois pontos; calibração do usuário em um ponto

Pressão Barométrica

Faixa 450 a 850 mmHg; 600 a 1133 mBar; 60 a 133 KPa; 17 a 33 inHg; 8.7  a 16.40 psi; .592 a 1.118 atm

Resolução 1 mm Hg

Precisão ±3 mm Hg + 1 dígito

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 sonda)

Especi�cações
Adicionais

Modos de Medição OD direta; DBO(demanda bioquímica de oxigênio); OUR (taxa de absorção de oxigênio); SOUR (taxa especí�ca de absorção de oxigênio)

Compensação de
Temperatura 0.0 a 50.0°C; 32.0 a 122.0°F; 237.1 a 323.1 K

Compensação de Salinidade 0 a 45 g/L; 0-42psu; 0-70%

Calibração de
Pressão Barométrica um ponto

Sonda HI76483 sonda polarográ�ca de oxigênio dissolvido com corpo �no, sensor interno de temperatura
e cabo de 1 m (incluso)

Armazenamento 100.000 registros, 100 lotes cada para registros automático e manual
máximo de 50.000 registros/lote para registro automático

Intervalo de Registro catorze pré-de�nições selecionáveis entre 1 segundo e 180 minutos

Tipo de Registro manual, AutoHOLD, automático

Alarme (OD, DBO, OUR, SOUR) dentro e fora dos limites

Conexão com PC USB

Tela LCD grá�co colorido com 240x340 pixels

Fonte de Energia adaptador 12 VDC (incluso)

Dimensões 160 x 231 x 94 mm

Peso 1.2 kg 

Medição Direta OUR (Taxa de Absorção de Oxigênio) SOUR (Taxa Especí�ca de Absorção de Oxigênio)DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio)

Funções na Tela
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Todos os medidores são fornecidos com:

HI5421HI5321

HI76312 
sonda de 

condutividade

sachês de padrão 
de condutividade 

de 1413 μs/cm

sachês de padrão 
de condutividade 
de 12880 μs/cm

sachês de padrão 
de condutividade 

de 5000 μs/cm

sachês de solução
de enxágue
de eletrodo

HI5221/HI5222

HI1131B
eletrodo de pH

HI7662-T 
sonda de 

temperatura

sachês de 
solução buer 

de pH 7

sachês de 
solução buer 

de pH 4

sachês de 
solução de 

limpeza 
de eletrodo

HI7082
solução eletrolítica 

de 3.5M KCL 
(30 mL)

HI1131B
eletrodo de pHsonda de EC/TDS

HI7662-T 
sonda de 

temperatura

sachês de 
solução buer 

de pH 7

sachês de 
solução buer 

de pH 4

sachês de 
solução de 

limpeza 
de eletrodo

HI7082
solução eletrolítica 

de 3.5M KCL 
(30 mL)

HI764083
eletrodo de

oxigênio dissolvido

HI7041S 
solução 

eletrolítica

2 tampas de
membrana

2 o-rings 
de tampa 

de membrana

HI5521/HI5522

HI76312 

suporte de eletrodo

HI5521-01 (115V), HI5521-02 (230V), HI5522-01 (115V)
e HI5522-02 (230V) também incluem:

HI5321-01 (115V) e HI5321-02 (230V) também incluem: HI5421-01 (115V)  e HI5421-02 (230V)  também incluem:

HI5221-01 (115V), HI5221-02 (230V), HI5222-01 (115V)
e HI5222-02 (230V) também incluem:

adaptador de
energia de 12 VDC

pipeta 
conta-gotas 

(modelos de pH)

certi�cados de
qualidade do

medidor e 
do eletrodo

guia de ínicio
rápido

manual de
instruções

Outras Informações


