
Fotômetros Avançados
Portáteis e à Prova d’Água



Sistema Óptico Avançado
• LED que gera calor

• Filtro de interferência de banda estreita de 8nm com 

ciência luminosa.

• Detector de referência que modula a tensão do LED 
para a saída consistente de luz.

• Uma lente de focagem côncava que reduz erros de 
imperfeições na cubeta.  
 
 
  
 

 

Filtros de Alta Qualidade
Filtros ópticos melhores garantem maior precisão de compri-
mento de onda e permitem que um sinal mais brilhante e mais 

da medição e menor erros de comprimento de onda.

 

Fonte de Luz Estável
O sistema de referência interna desses fotômetros compen-

danças de temperatura ambiente. Com uma fonte de luz es-
tável, as leituras são rápidas e estáveis entre sua medição 
branca (zero) e sua medição de amostra.

Maior Produção de Luz
Uma lente de focagem coleta toda a luz que existe na cu-
beta, reduzindo erros causados por imperfeições e ranhu-
ras que podem estar presentes no vidro. O uso de lentes 
convexas reduz a necessidade de cubetas de indexação.

Fontes de Luz LED oferecem performance superior se compara-

ciência luminosa, fornecendo mais luz enquanto utilizam menos
energia. Também produzem pouco calor, o que poderia, de outra
forma, afetar a estabilidade eletrônica. LEDs estão disponíveis 
em uma grande varieade de comprimentos de onda, enquanto 
lâmpadas de tungstênio possuem fraca saída de luz azul/violeta.
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HI97711 Fotômetro Avançado  
Portátil e à Prova d’Água

O fotômetro portátil HI97711 foi desenvolvido com um sistema óptico inovador que oferece 
performance superior em precisão, repetibilidade, e tempo de medição.  

camente, passo a passo, na realização da medição. O visor de LED com luz de fundo permite o 
uso de teclas virtuais que tornam a utilização do medidor muito intuitiva. 



Características Gerais
Revestimento à Prova d’Água

Sistema Óptico Avançado de LED

Funcionalidade CAL CheckTM

medidor usando padrões rastreáveis NIST. Nossos frascos de padrão CAL Check são desenvol-

Também produzem pouco calor, o que de outra forma poderia afetar a estabilidade eletrônica.

Múltiplos métodos de medição
Usuários podem selecionar o uso de reagentes em pó, fornecidos em pacotes, ou de reagen-
tes líquidos de baixo custo, fornecido em frasco conta-gotas.

Timer de reação integrado
Esperar o tempo correto de reação é de importância fundamental quando realizar medições 
colorimétrica. O timer mostra quando tempo falta até a medição ser realizada, garantindo re-
sultados consistentes entre as medições de amostras e de usuários.

Cubetas de tamanho grande
A célula de amostra do HI97711 cabe uma cubeta de vidro redonda com um comprimento de 
percurso de 25mm. O caminho de percurso relativamente longo da cubeta permite que a luz 
passe ainda mais através da solução da amostra, garantindo medições precisas até em amos-
tras com baixa absorbância. O suporte de cubeta apresenta cristas para evitar ranhuras do 
caminho óptico pela cubeta.

Display intuitivo
Este fotômetro possui um LCD com luz de fundo. Com teclas virtuais, indicador de status da 
bateria, e mensagens de erro. Usuários notarão que a interface do medidor é intuitiva e fácil 
de ler.

Registro Automático
Registre e reveja as últimas 
50 medições.

nece informações relacionadas à 
operação de medição atual, e pode 
ser usada a qualquer estágio da 
preparação ou processo de medição 
para mostrar ajuda contextual.

Modo Tutorial na tela 
com animações
O Modo Tutorial guia o usuário, 
passo a passo, pelo processo de 
medição.

Mensagens de erro 
Mensagens aparecem no visor, alertando para problemas como: fora da faixa, luz baixa, luz alta, 
temperatura ambiente fora do limite, e bateria fraca.

GLP

Proteção de Desligamento Automático

Boas Práticas Laboratoriais (GLP) mostra a data e hora da última calibração feita pelo usuário.

Estes medidores usam 3 pilhas comum AA que permitem cerca de 800 medições sejam feitas. A 
função de desligamento automático, desliga o medidor após 15 minutos de inatividade para con-
servar a vida útil da bateria.

Indicador de status da bateria
Indica a quantidade de vida útil da bateria que ainda resta.



Funções avançadas como a CAL Check 

a data da última calibração, Setup e a
habilidade de ver todos os acessórios 
utilizados com o medidor.

Opções de Setup para personalização 
do medidor incluem: formato de data e 
hora, idioma, e ativação do modo 
tutorial.

Escolha entre reagentes em pó ou líqui-
dos fáceis de usar e econômicos. 

LCD com luz de fundo que oferece uma 
interface excepcionalmente intuitiva, 
fácil de ler e entender.

Modo Tutorial para instruções passo a 
passo, para guiar o usuário de primeira 
viagem a realizar a medição correta-
mente.

Timer de reação integrado que garante 
consistência entre múltiplos usuários.

Funções na Tela
Sistema de 

travamento positivo
O sistema de travamento 

positivo da Hanna 
garante que as cubetas 

sejam colocas no suporte 
sempre na mesma posição.

LCD com luz 
de fundo

O LCD de 128x64 pixels 
permite uma interface 

virtuais e ajuda na tela 
para guiar o usuário no 

uso do medidor.

Método e 
Parâmetro

Parâmetro escolhido e método 
utilizado são mostrados junto 

com a leitura.
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Especi cações
HI97711 
Cloro Livre e Total

Medição

Faixa (todos os métodos)

Resolução (todos os métodos) 0.01 mg/L

Precisão @ 25°C (77°F)  
(todos os métodos) ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C

Método adaptação do método 330.5 da EPA DPD

Sistema de
Medição

Fonte de Luz LED

Filtro de Banda 525 nm

de banda 8 nm

Precisão do comprimento ±1.0 nm

Detector de Luz Fotocélula de silício

Tipo de Cubeta Curva de 24,6 mm de diâmetro (22mm por dentro)

Adicionais

Registro automático 50 leituras

Visor LCD 128 x 64 pixel P/B com luz de fundo

Desligamento Automático Após 15 minutos de inatividade (30 minutos antes de uma medição READ)

Tipo/Vida da bateria Alcalina 1.5V AA (3pçs) / > 800 medições (sem luz de fundo)

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); 0 a 100% RH, não reparável

Dimensões 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0")

Peso 380 g (13.4 oz.)

Informações
Adicionais

HI97711 é fornecido com cubetas para amostra (2), tampas para amostras (2), rolhas de plástico (2), 
 manual de instrução.

 
 

Padrões de CAL Check™ e reagentes de teste são vendidos separadamente.

HI97711C inclui fotômetro, padrões de CAL Check, cubetas para amostra (2), tampas para amostras (2),

qualidade do instrumento, manual de instrução e maleta de transporte resistente.

 

Reagentes são vendidos separadamente.

Reagentes e 
Padrões

HI97701-11 Cubetas de Padrão CAL Check para cloro total e livre

HI93701-01 reagente em pó de cloro livre (100 testes)

HI93701-03 reagente em pó de cloro livre (300 testes)

HI93701-F reagente líquido de cloro livre (300 testes)

HI93711-01 reagente em pó de cloro total (100 testes)

HI93711-03 reagente em pó de cloro total (300 testes)

HI93701-T reagente líquido de cloro total (300 testes)
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