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Espectrofotômetro

Espectrofotômetro

O espectrofotômetro portátil iris é diferente dos produtos que criamos no passado. É diferente
de nossos fotômetros pois permite a medição no espectro de todos os comprimentos de onda
de luz visível e não apenas comprimentos de onda pré-especificados. Os espectrofotômetros
isolam luz em comprimentos de ondas específicos de luz branca. Este medidor compacto
incorpora um número de recursos que facilitam tanto um desempenho fantástico quando
usabilidade excepcional.
• Sistema óptico avançado de feixe dividido
• Bateria de íons de lítio recarregável
• Métodos customizáveis pelo usuário
• Passo-a-passo de criação de método
• Touchpad capacitivo
• Menu intuitivo
• Suporte de cubeta universal
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Espectrofotômetro

Passo-a-passo de criação
de método
O HI801 guia você passo-a-passo no processo
de criação do seu método customizado. A
interface do usuário te guiará pelo processo
de nomeação do método, configuração da
medição dos comprimentos de onda, criando
os timers de reação e calibração do método.

Recurso de Métodos Favoritos
Sempre tenha os métodos mais utilizados por
você disponíveis prontamente.

Métodos Pré-Programados

85 dos métodos mais usados para análises
químicas estão pré-programados.

Métodos do Usuário
Programe até 100 métodos pessoais que
podem incluir até 10 pontos de calibração, 5
comprimentos de onda diferentes (que podem
ser usados simultaneamente), e 5 timers de
reação.

Registro e Transferência de
Dados
Armazene até 9999 medições. Dados podem
ser transferidos como arquivos CSV ou PDF.

Faixa Espectral
O medidor possui uma faixa espectral de
340nm até 900nm permitindo uma larga
seleção de métodos analíticos.

Operado por Bateria
A bateria recarregável de íons de lítio do
HI801 dura cerca de 3.000 medições.
hannainst.com.br
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Análise de Vinho
Cobre

Lacase

Açúcares Redutores

Ácido Acético

Diacetil

Ácido Lático

Oxidantes Residuais

Álcool

Flavonoides

Ácido Málico

Ácido sórbico

Nitrogênio alfa-amino

Frutose

Nitrogênio

Dióxido de enxofre

Arginina (FAN)

Glicose

Não flavonoides

Tanino (total)

Botrytis (mofo)

Glicerol

Fenóis

Ácido tartárico

Ácido cítrico

Iodo

Prolina

Terpenos

Cor

Ferro

Proteína

Ureia

Espectrofotômetro

Acetaldeído

Além desses parâmetros críticos para vinho,
o iris é pré-programado com 85 testes diferentes.

Especificações Gerais

HI801 iris

Modo de medição

transmitância (%), absorbância e concentração

Faixa de Comprimento de Onda

340-900 nm

Resolução de Comprimento de Onda

1 nm

Precisão de Comprimento de Onda

±1.5 nm

Faixa Fotométrica

0.000 - 3.000 Abs

Precisão Fotométrica

5 m Abs a 0.000 - 0.500 Abs; 1% a 0.500 - 3.000 Abs

Seleção de Comprimento de Onda

automática, baseada no método selecionado (editável apenas para métodos do usuário)

Calibração de Comprimento de Onda

interna, automática na inicialização com feedback visual

Fonte de Luz

lâmpada de halogênio de tungstênio

Sistema Óptico

feixe dividido

Dispersão de Luz

<0.1 % T a 340 nm com NaNO2

Largura de Banda Espectral

5 nm

Número de Métodos

150 de fábrica / 100 do usuário

Célula de Amostra

10 mm quadrada, 50 mm retangular, 16 mm ou 22 mm redonda, 13 mm redonda (tubo)

Pontos de Dados Armazenados

9999 valores medidos

Capacidade de Exportação

formato de arquivo csv, formato de arquivo pdf

Conectividade

1x USB A (host de armazenamento em massa); 1x USB B (pen drive)

Vida da Bateria

3000 medições ou 8 horas

Fonte de Energia

adaptador de energia de 15 VDC; 10.8 VDC bateria de íons de litio recarregável

Informações
Adicionais

HI801–01 (115V) e HI801–02 (220V) são fornecidos com cubetas de amostra e tampas (22mm, 4pçs), pano para limpeza de cubetas, tesouras, caboUSB, pen drive USB, a
adaptador de energia de 15 VDC, manual de instrução e certificado de qualidade.

hannainst.com.br
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Sistema de Titulação Potenciométrica
Automática (pH/mV/ISE)
O HI902C é um titulador automático que complementa nossa larga faixa de produtos dedicados a análise de laboratório eficiente e precisa. O titulador potenciométrico HI902C pode
realizar titulações de ácido/base, redox (ORP), complexométrica, precipitação, não-aquosa,
argentométrica, e de íons-seletivos, assim como titulações de retorno e determinações de
titulação. Este poderoso titulador administra automaticamente o titulante, detecta o ponto
final da titulação, e realizar todos os cálculos necessários e gráficos. Além da titulação, o
HI902C também opera como um medidor totalmente funcional de pH, mV/ORP e de eletrodo
de íons seletivos (ISE).

Capacidades do titulador
• Dosagem dinâmica do titulante
•
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A função de dosagem dinâmica
permite resultados de titulação
precisos e oportunos ao relacionar o
volume dosado do titulante a
resposta de mV da reação do
titulador. Isto fornece doses maiores
próximo ao início da titulação e
doses menores e mais precisas
próximo ao final.

• Detecção de ponto final de equivalência
• A detecção de ponto final de equivalência é crítica em aplicações onde os
pontos finais não são especificados em
métodos padrão. Este ponto final
indica onde a resposta de mV da
titulação é maior com relação ao
volume do titulante dosado.

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

• Sincronismo da estabilidade do sinal
O recurso de estabilidade do sinal
monitora quando a resposta de mV da
reação de titulação estabiliza antes de
fornecer a próxima dose de titulante.
Isto garante valores de medições
confiáveis durante toda a duração de
uma titulação.

• Detecção de pontos de equivalência
•

O HI902C pode detectar múltiplos
pontos de equivalência durante uma
titulação como especificado e requerido em certos métodos padrão e aplicações.

• Sequenciamento de método
• O HI902C oferece aos usuários a opção
de ligar dois métodos. Isto permite que
duas análises sejam feitas na mesma
amostra incluindo medições dietas,
titulações de ponto final único,
titulações de múltiplos pontos de
equivalência e titulações de retorno.
• Múltiplos tipos de titulação
• Quando usado com o eletrodo correto
da nossa linha de sensores, o nosso
titulador
potenciométrico
pode
realizar titulações de ácido/base,
redox
(ORP),
complexométrica,
precipitação, não-aquosa, argentométrica, e de íons-seletivos assim como
titulações de retorno e determinações
de titulação.
• Funcionalidade de medição direta
• O HI902C funciona como um medidor
de alta precisão de pH, ORP e íons
seletivos que podem ligar e registrar
medições diretas. Os usuários podem
facilmente acompanhar e gerenciar os
dados sem a inconveniência de fazer
isso manualmente.

Sistema de Dosagem e Buretas
• Sistema de bureta substituível
• Com a função Clip-LockTM de bureta da
Hanna leva apenas alguns segundos
para trocar titulantes e reagentes,
evitando contaminação cruzada e
economizando tempo.

• Vários tamanhos de bureta
•

Uma bureta de 25 mL acompanha o
HI902C, porém o titulador aceita
buretas de 5 mL, 10 mL ou de 50 mL.
Cada bureta possui uma seringa de
vidro fosco e um embolo de PTFE
quimicamente resistente.

• Bomba de dosagem de precisão
•

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

Sistemas de Titulação

•

• Adição automática de reagente
•

Uma segunda bureta pode ser programada para administrar reagente
volumetricamente antes da titulação
ou medição direta. Isto ajuda a alcançar
resultados precisos e consistentes e
evitar erros do operador como volumes
incorretos ou esquecer de adicionar o
reagente.

Interface & visor
• Visor colorido e interativo
•

Uma tela de LCD grande e colorida
mostra o método de titulação escolhido, junto com os resultados, unidades,
volume da titulação, temperatura, e
valores de mV ou pH.

• Gráficos detalhados de titulação
•

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

Dados
• Armazenamento de dados
• Até 100 titulações e relatórios de
pH/mV/ISE. Transferência de dados via
USB.
• Gerenciamento flexível de GLP
• Todas as informações GLP (Boas Práticas
Laboratoriais) necessárias podem ser
registradas com cada amostra.

hannainst.com.br
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Conectividade & funcionalidade
• Suporte ao método de titulação

• Multifuncional
•

As funções do HI902C como um
titulador, medidor de pH, medidor de
mV/ORP e medidor de ISE. Um valioso
espaço da bancada de laboratório é
economizado, e múltiplas analises
podem ser feitas em uma amostra.

• Múltiplas conexões
• O titular oferece suporte a dispositivos para duas placas analógicas,
permitindo que até dois eletrodos,
duas buretas e dois agitadores sejam
conectados a uma unidade simultaneamente.

Métodos de análise
• Métodos customizáveis
•

O HI902C pode armazenar até 100
métodos definidos pelo usuário ou de
titulação padrão e medição direta.
Cada método pode ser modificado e
aperfeiçoado
para
desempenho
baseado nos requerimentos da
aplicação e do usuário.

•

A Hanna oferece especialistas para a
instalação, treinamento e customização. A Hanna oferece suporte continuo
para qualquer dúvida que possa surgir
no futuro.

• Pacotes de métodos específicos
•

A Hanna oferece pacotes de métodos
de titulação para vários setores incluindo o alimentício, de bebidas, de
laticínios, de vinho e mais. Pergunte a
um de nossos vendedores sobre os
métodos de titulação específicos por
setor.

• Métodos padrão adaptáveis
• Nossos especialistas técnicos podem
programar e aperfeiçoar métodos
padrão desenvolvidos por afiliações
como ISO, ASTM, AOAC, AOCS, EPA e
mais diretamente em seu titulador.
Pergunte a um de nossos vendedores
quais métodos padrão são possíveis
com o seu sistema HI902C.

• Conectividade do amostrador automático
• O HI902C funciona perfeitamente com o nosso
amostrador automático HI921, nas opções de
bandeja com 16 ou 18 amostras, identificação
automática de bandeja e detecção automática
de béquer. Até três bombas peristálticas para
a adição e remoção de reagentes podem conectadas e a análise em tempo real
e o progresso do sequenciamento é visível no visor
do HI902C assim como indicado pelas luzes de LED
do amostrador.
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pH

mV

ISE

Temperatura

Especificações
Adicionais

HI902C
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

até cinco pontos de calibração, 8 padrões de buffer e cinco
buffers customizados

Faixa

-2000.0 a 2000.0 mV

Resolução

0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F)

±0.1 mV

Calibração de mV

compensação de ponto único

Faixa

1•10-6 a 9.99•1010

Resolução

1; 0.1; 0.01

Precisão (@25°C/77°F)

±0.5% monovalente; ±1% bivalente

Calibração de ISE

até cinco pontos de calibração, 7 soluções padrão e cinco
padrões definidos pelo usuário

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

Capacidade da Bureta

5, 10, 25 e 50 mL

Resolução da Bureta

1/40000

Resolução do Visor

0.001 mL

Precisão da Dosagem

±0.1% do volume total da bureta

Visor

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

Conformidade GLP

capacidades de armazenamento e impressão de dados

Informações
Adicionais

HI902C1-01 (plugue tipo A) e HI902C1-02 (plugue tipo C): titulador com um placa analógica, agitador suspenso com suporte, bureta de vidro de 25 mL, acionamento da bomba
dosadora, sensor de temperatura, cabo USB, pen drive e software para computador.
HI902C2-01 (plugue tipo A) e HI902C2-02 (plugue tipo C): titulador com duas placas
analógicas, agitador suspenso com suporte, bureta de vidro de 25 mL, acionamento da
bomba dosadora, sensor de temperatura, cabo USB, pen drive e software para computador.

Acessórios

HI900100

bomba de dosagem

HI900150

conjunto de bureta de 50 mL (inclui seringa, aspiração, e
tubos de distribuição

HI900125

conjunto de bureta de 25 mL (inclui seringa, aspiração, e
tubos de distribuição

HI900110

conjunto de bureta de 10 mL (inclui seringa, aspiração, e
tubos de distribuição

HI900105

conjunto de bureta de 5 mL (inclui seringa, aspiração, e
tubos de distribuição

hannainst.com.br
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Sistema de Titulação Automática para Vinho
O Titulador de Vinho HI901W complementa nossa larga faixa de produtos dedicados a análise de
laboratório eficiente e precisa. O titulador potenciométrico HI901W pode realizar titulações de
ácido/base, redox (ORP), complexométrica, precipitação, não-aquosa, argentométrica, e de íons-seletivos, assim como titulações de retorno e determinações de titulação. Este poderoso titulador
administra automaticamente o titulante, detecta o ponto final da titulação, e realiza automaticamente todos os cálculos necessários e gráficos. Além do modo de titulação, o HI901W também opera
como um medidor totalmente funcional de pH, mV/ORP e de íons seletivos (ISE).
Este titulador é fornecido com os métodos padrão para vinho ou você pode criar os seus próprios
métodos. Os métodos (padrão ou do usuário) podem ser facilmente transferidos entre tituladores.
através de um pen drive ou por um aplicativo de computador.

Métodos de análise
• Métodos customizáveis
•
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O HI901W pode armazenar até 100
métodos definidos pelo usuário ou de
titulação padrão e medição direta. Cada
método pode ser modificado e aperfeiçoado para desempenho baseado nos
requerimentos da aplicação e do
usuário.

• Suporte ao método de titulação
• A Hanna oferece especialistas para a
instalação, treinamento e customização. A Hanna oferece suporte
contínuo para qualquer dúvida que
possa surgir no futuro.

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

Análise de Vinho
Titulação de Ácido / Base (pH)

SO2 Total (AO)

Titulação de Ácido / Base (pH)

Titulação Redox (ORP)

Acidez Volátil

Titulação de Ácido / Base (pH)

Titulação Redox (ORP)

YAN (número formal)

Titulação de Ácido / Base (pH)

SO2 Total (Ripper)
SO2 Livre (AO)

Titulação de Ácido / Base (pH)

Capacidades do titulador
• Dosagem dinâmica do titulante
• A função de dosagem dinâmica permite
resultados de titulação precisos e
oportunos ao relacionar o volume dosado
do titulante a resposta de mV da reação
do titulador. Isto fornece doses maiores
próximo ao início da titulação e doses
menores e mais precisas próximo ao final.
• Detecção de ponto final de equivalência
•

A detecção de ponto final de equivalência
é crítica em aplicações onde os pontos
finais não são especificados em métodos
padrão. Este ponto final indica onde a
resposta de mV da titulação é maior com
relação ao volume do titulante dosado.

• Múltiplos tipos de titulação
• Quando usado com o eletrodo da nossa
linha de sensores, o nosso titulador
potenciométrico pode realizar titulações
de ácido/base, redox (ORP), complexométrica,
precipitação,
não-aquosa,
argentométrica, e de íons-seletivos assim
como titulações de retorno e determinações de titulação
• Sincronismo da estabilidade do sinal
•

O recurso de estabilidade do sinal
monitora quando a resposta de mV da
reação de titulação estabiliza antes de
fornecer a próxima dose de titulante. Isto
garante valores de medições confiáveis
durante toda a duração de uma titulação.

Sistema de Dosagem e Buretas
• Sistema de bureta substituível
TM
• Com a função Clip-Lock de bureta da
Hanna leva apenas alguns segundos para
trocar titulantes e reagentes, evitando
contaminação cruzada e economizando
tempo.

Açúcares Redutores

Titulação Redox (ORP)

• Vários tamanhos de bureta

• Uma bureta de 25 mL acompanha o HI901W,

porém o titulador aceita buretas de 5 mL, 10
mL ou de 50 mL. Cada bureta possui uma
seringa de vidro fosco e um embolo de PTFE.

Sistemas de Titulação

Acidez Titulável
SO2 Livre (Ripper)

• Bomba de dosagem de precisão

• Nossa inigualável bomba acionada por

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

Dados e Armazenamento
• Relatórios customizáveis de titulação

• Cada relatório de titulação é totalmente
customizável para que os usuários possam
garantir que os arquivos armazenados estão
com os dados corretos requeridos para a
aplicação e procedimentos.

• Fácil transferência de dados

• Os dados podem ser facilmente transferidos

para um pen drive ou um computador com o
software HI900PC da Hanna.

Conectividade e
funcionalidade
• Quatro modos de funcionamento
• As funções do HI901W como um titulador,

medidor de pH, medidor de mV/ORP e
medidor de ISE.

• Múltiplas conexões (apenas HI901C2)

• O titulador oferece suporte a dispositivos para

duas placas analógicas, permitindo que até
dois eletrodos, duas buretas e dois agitadores
sejam conectados a uma unidade simultaneamente.

• Múltiplos periféricos
• Os

usuários podem imprimir relatórios
diretamente do titulador usando uma impressora padrão. Um monitor externo e um teclado
podem ser conectados para maior versatilidade, assim como uma balança analítica para a
entrada automática de massa da amostra para
titulações.

hannainst.com.br
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Especificações
pH

mV

ISE

Temperature

Especificações
Adicionais

Outras
Informações
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HI901W Titulador de Vinho
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

até cinco pontos de calibração, oito padrões de buffer e cinco
buffers customizados

Faixa

-2000.0 a 2000.0 mV

Resolução

0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F)

±0.1 mV

Calibração de mV

ponto único

Faixa

1•10-6 a 9.99•1010

Resolução

1; 0.1; 0.01

Precisão (@25°C/77°F)

±0.5% monovalente; ±1% bivalente

Calibração de ISE

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

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

Placa(s) Analógica(s)

1

Cada Placa Analógica Fornece:
(1) entrada BNC (pH/mV/ISE),
(1) entrada de referência,
(1) entrada de temperatura,
(1) entrada do agitador

Capacidade da(s)
Placa(s) Analógica(s)

1

Capacidade da Bomba de
Dosagem

2

Bureta Inclusa

1 (25 mL)

Tamanho da Bureta

5, 10, 25 and 50 mL

Resolução da Bureta

1/40000

Resolução do Visor

0.001 mL

Precisão de Dosagem

±0.1% do volume total da bureta

GLP

capacidades de armazenamento e impressão de dados

HI901W-01 e HI901W-02 incluem titulador com uma placa analógica, agitador suspenso com
suporte, bureta de vidro de 25 mL, bomba dosadora, sensor de temperatura, cabo USB,
pen drive e software para computador.

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

Sistemas de Titulação
Solução de titulação de Levedura Nitrogênio Disponível (YAN)
Código do Reagente

Descrição

HI70456

Solução de hidróxido de sódio (0.1 N), 1L

HI70457

Solução de hidróxido de sódio (1 N), 1L

Solução de titulação de acidez titulável
Código do Reagente

Descrição

HI70456

Solução de hidróxido de sódio (0.1 N), 1L

Acidez Volátil (VA)
Ácido acético é normalmente formado durante o crescimento da levedura nos estágios iniciais da
fermentação. A taxa e quantidade de ácido acético formado é parcialmente dependente do pH,
níveis de açúcar, nitrogênio disponível, e temperatura do sistema. Niveis típicos de VA após a
fermentação ficam na faixa de 0.2-0.4 g/L. Qualquer nível mais alto pode indicar envolvimento
microbial e potencialmente deterioração.

Solução de titulação de acidez volátil
Código do Reagente

Descrição

HI70456

Solução de hidróxido de sódio (0.1 N), 1L

HI70432

Solução de peróxido de hidrogênio (3%), 25 mL

hannainst.com.br
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pH na produção de vinhos

Uma variedade de fatores e processos dependem do pH, incluindo estabilidade microbiana,
eficácia do dióxido de enxofre, desempenho
da fermentação maloláctica, estabilidade da
proteína e atributos sensoriais.
A estabilidade microbiana e química de um
vinho é influenciada pelo pH, devido à influência que ele exerce sobre as várias formas de
dióxido de enxofre que estarão presentes. O
dióxido de enxofre é responsável por proteger
o vinho contra a oxidação e atividade microbiana. A forma molecular do dióxido de enxofre é
mais eficaz contra micróbios e é predominante
em valores de pH mais baixos. Conforme o
processo de vinificação avança os níveis de pH
podem mudar por causa da conversão de ácido
e outras atividades metabólicas. Estas mudanças requerem monitoração frequente dos
valores de pH e níveis de dióxido de enxofre do
vinho sendo armazenado ou envelhecido.
A maioria dos vinhos possuem um valor de pH
entre 3.0 e 4.0. Vinhos brancos tendem a ter
valores de pH entre 3.0 e 3.3, enquanto que
para tintos são mais comuns valores maiores
entre 3.3 e 3.5 pH. Vinhos tintos as vezes
possuem um pH mais alto, em parte, devido ao
maior tempo de contato entre o suco e a casca
da uva. No início do processo de fabricação de
vinho, e às vezes em alguns pontos durante o
processo, pode ser necessário fazer adições
de ácido para determinar e manter uma faixa
de pH ideal para o estilo ou condição desejada
do vinho. O pH do vinho finalizado também
pode afetar a cor. Por exemplo, os compostos
de pigmento no vinho expressam diferentes
matizes de cor dependendo do pH.

pH

O primeiro passo essencial para produzir um
vinho de alta qualidade é medir o pH do suco e
do mosto. A medição do pH ocorre a cada
passo do processo, da pré-fermentação,
fermentação, pós-fermentação até o engarrafamento.

Medindo condutividade
(estabilidade de tartarato)
em vinho
Ácido tartárico e suas variadas formas são
naturalmente encontrados em uvas e vinhos.
A principal forma de ácido tartárico presente
em vinho é bitartarato de potássio, geralmente abreviado como KHT. Enquanto a uva se
desenvolve na parreira, o potássio do solo
passa para o fruto maduro e forma KHT
solúvel. A presença de KHT no vinho pode
levar a precipitação, ou a formação de depósitos cristalinos, em um produto finalizado.
Cristais de KHT são as partículas visíveis que
podem aparecer no fundo da garrafa de vinho
durante o armazenamento, transporte ou
quando refrigerado antes do consumo.
Mesmo que natural e não prejudicial, pode ser
visto como indesejável pelo consumidor.
A estabilidade de tartarato pode ser determinada através de um medidor de condutividade. Quando o KHT cristaliza durante uma
estabilização fria, há uma perda de íons de
potássio já que o KHT forma uma precipitação.
A perda de íons de potássio da solução resulta
em uma queda na condutividade. Grandes
quedas na condutividade durante o teste
indicam vinhos menos estáveis.

O HI2020W pode aceitar a
sonda digital de condutividade
HI763100 (p. 26)
hannainst.com.br
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Medidores Wireless de pH

• App Hanna Lab
Disponível para iOS e
Android

Faça medições de pH e temperatura usando seu
smartphone ou tablet.
O medidor de pH HALO Bluetooth® da Hanna foi desenvolvido
para ajudar qualquer um a obter resultados de pH e temperatura
de alta qualidade de maneira rápida e consistente.
• Todos os seus resultados, o tempo todo
• Seu app Hanna Lab de pH coleta
todos os dados de pH e temperatura.
• Destaque seus resultados mais importantes
• Os dados de seu interesse podem ser
destacados no registro com o pressionar
de um botão, e podem ser anotados para
futuras referências e comparações.
18

• Classifique e compartilhe seus dados
•

Agrupe seus dados por tempo ou
anotação. Envie por e-mail para
salvar ou compartilhe com colegas.

• Conexão fácil
•

Ao pressionar um botão, conecte o app
Hanna Lab via tecnologia sem fio
Bluetooth® (alcance de 10 m).

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

HI10482 HALO
pH

O HI10482 HALO é um eletrodo de pH sem fio com corpo de vidro,
recarregável, junção de cobertura e sensor de temperatura integrado
para medições com temperaturas compensadas.
O eletrodo de pH de aplicação específica foi desenvolvido para o produtor de vinhos que precisa monitorar o pH de vinho, suco de uva e
mosto.
Este eletrodo possui uma junção de referência dupla, tecnologia de
Sistema de Prevenção de Entupimento da Hanna (CPSTM) e bulbo
esférico sensível feito com vidro de uso geral. O HI10482 HALO possui
um valor de buffer de calibração customizado de 3.00 pH para suportar
a leitura esperada no vinho.

• Tecnologia CPS
•

WIRELESS

Apple, o logo da Apple, iPhone e
iPad são marcas registradas
da Apple Inc., registradas no E.U.A
e outros países. App Store é um
serviço da Apple Inc.
A palavra Bluetooth®, marca e logo
são marcas registradas da
Bluetooth SIG, Inc.
Android, Google Play e Google Play
são marcas registradas da
Google Inc.

Cobertura de PTFE
anti-entupimento que mantem
a estabilidade e resposta rápida.

O HI10482 HALO possui tecnologia de sistema de prevenção
de entupimentos (CPS). A ser usado em conjunto com o
App Hanna Lab para dispositivos compatíveis ou edge®blu.

Especificações HALO

HI10482

Faixa de Medição

0.00 a 12 .00 pH

Célula de Referência

dupla, Ag/AgCl

Junção

junção aberta móvel

Eletrólitos

3.5M KCl (recarregável)

Corpo

vidro

Sensor de Temperatura

integrato

Tipo/Vida da Bateria

CR2032 3V de íons de lítio / aprox. 500 horas

Outras
Informações

HI10482 (HALO) é fornecido com solução de armazenamento, solução de limpeza, solução buffer de pH 7.01,
solução buffer de pH 3.00, solução de preenchimento,
certificado de qualidade e folha de instrução.

hannainst.com.br
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App Hanna Lab
Disponível para iOS e Android

• Medições profissionais
• Seu dispositivo
smart agora também
é um medidor de pH
de nível profissional
onde e quando você
precisar.
• Dados em tempo real
•

20
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Mostra o valor de
pH e temperatura
atualizado a
cada segundo.

O App Hanna Lab transforma um smartphone tablet compatível em um medidor de pH completo
quando usado com o HALO®. Funções incluem calibração, medição, registro de dados, gráficos, GLP e
compartilhamento de dados. A medição e registro de pH e temperatura em intervalos de um segundo
começa assim que a sonda é conectada. As medições podem ser mostradas sozinhas, com dados em
tabelas ou como um gráfico. Você pode girar e dar zoom no gráfico.

pH

O primeiro app que transforma seu smartphone
ou tablet em um medidor de pH completo.

Visualizações

• Apenas os essenciais
• A visualização básica
fornece informação
de medição em um
formato simples e
direto.

• Todas as informações
na tela
• A visualização em tabela
mostra a medição, hora e
data, anotações e status
do alarme em uma tabela
continuamente atualizada.

• Gráficos dinâmicos
•

A visualização em
gráfico mostra a
informação de
medição linearmente.
Os eixos do gráfico
podem ser expandidos
para melhor
visualização.

Especificações AppHanna Lab *
Faixa**

-2.000 a 16.000 pH;
±800 mV;
-20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)

Resolução

0.1; 0.01; 0.001 pH;
1; 0.1 mV;
0.1°C (0.1°F)

Precisão (@25°C/77°F)

±0.005 pH;
±0.3 mV;
±0.5°C (±1.0°F)

Pontos de Calibração

até cinco pontos de calibração com sete padrões de buffers
(1.68, 3.00 (HI10482 apenas) ou 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH)

Compensação de Temperatura **

automática de -5.0 a 100.0 °C (— 23.0 a 212.0 °F)

Requerimentos/Compatibilidade

visite www.hannainst.com

Download

*HALO™ é requerido para a medição.
** limites serão reduzidos para a sonda/sensor real.

hannainst.com.br
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Medidor de Bancada de Dois Canais e Grau
de Pesquisa Laboratorial para pH/mV/ISE
O HI5222 é um avançado medidor de bancada de dois canais de pH/mV/ISE completamente
customizável com um grande LCD colorido, teclas touch capacitivas, e porta USB para conectividade com um computador. O HI5222 é rico em funções, incluindo calibração de cinco pontos, resolução selecionável, registro de dados, limites de alarmes, GLP compreensível, compensação automática de temperatura e muito mais. O medidor mantém a simplicidade com as teclas dedicadas para
operações de rotina e teclas virtuais que guiam o usuário pelas opções de setup.
• Interface altamente customizável
•

A interface do usuário pode
mostrar medições em vários
modos: medição básica com ou
sem informação GLP, gráfico em
tempo real e registro de dados.

• Touch capacitivo
•
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O teclado touch capacitivo
garante que os botões não
fiquem entupidos com
resíduos de amostra.

• LCD gráfico colorido
•

O visor permite gráficos em tempo
real e o uso de teclas virtuais dão ao
usuário uma interface intuitiva.

• Dois canais de pH/ORP/ISE
galvanicamente isolados
• Cada canal de entrada possui conectores
para sondas BNC, sondas de referência e
um sensor de temperatura.

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

•

As seguintes opções de calibração de
pH estão disponíveis: reconhecimento
automático de buffer, semiautomático
e entrada direta manual.

• Dados GLP
•

Visualizar dados de calibração e
informação de expiração de calibração.

• Medição de ISE com
métodos incrementais
•

• CAL Check™
•

Alerta o usuário para possíveis
problemas durante a calibração do
eletrodo de pH.

• Medição de ISE com opções de unidades
de concentração
•

Permite calibração e leituras na unidade
de concentração escolhida, que incluem

B

BNC

B

BNC+PIN

mV

ISE

Temperatura*

Informações
Adicionais

Os métodos conhecidos de adição,
subtração conhecida, adição de
analito e subtração de analito são
pré-programados.

• Registro de dados
• Estão disponíveis o registro
automático, registro manual e
AutoHold. As opções automática e
manual armazenam até 100 lotes
com no máximo 50.000 registros/lote
com até 100.000 pontos de dados
total por canal.

HI5222 inclui o eletrodo de pH HI1131B e também é compatível com eletrodos de pH
que usam conectores BNC e BNC+PIN e eletrodos de ISE que usam conectores BNC.

Especificações
pH*

pH

ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, µg/mL,
ppb, µg/L, M, mol/L, mmol/L, %w/v
e uma unidade definida pelo usuário.

• Opções de calibração

HI5222
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

automáica, até cinco pontos de calibração, oito padrões de buffers
(1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45), e cinco buffers customizados

Faixa

±2000 mV

Resolução

0.1 mV

Precisão

±0.2 mV ±1 LSD

Faixa

1 x 10-6 a 9.99 x 1010 de concentração

Resolução

1; 0.1; 0.01; 0.001 de concentração

Precisão

±0.5% (íons monovalentes); ±1% (íons bivalentes)

Calibração

automática, até cinco pontos, sete soluções padrões disponíveis para
cada unidade de medição, e cinco padrões definidos pelo usuário.

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

HI5222-01 (115V) e HI5222-02 (230V) são fornecidos com o eletrodo de pH HI1131B,
sonda de temperatura HI766-2, 2 sachês de solução buffer de pH 4.01, 2 sachês de solução
buffer de pH 7.01, 2 sachês de solução de limpeza de eletrodo HI700601, solução eletrolítica
3.5M KCl HI7082 (30 mL), suporte de eletrodo HI76404W, adaptador 12 VDC,
pipeta conta-gotas capilar, certificado de qualidade e manual de instrução

* limites serão reduzidos para os limites reais do sensor

hannainst.com.br
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Medidor de Bancada para pH/mV
com Resolução de 0.001 pH
O HI5221W é um avançado medidor de bancada de dois canais de pH/mV completamente customizável com um grande LCD colorido, teclas touch capacitivas, e porta USB para conectividade com um
computador. O HI5221W é rico em funções, incluindo calibração de cinco pontos, resolução selecionável, registro de dados, limites de alarmes, GLP compreensível, compensação automática de
temperatura e muito mais.
• Interface altamente customizável
•

A interface do usuário pode
mostrar medições em vários
modos: medição básica com ou
sem informação GLP, gráfico em
tempo real e registro de dados.

24

• O visor permite gráficos em tempo real
e o uso de teclas virtuais dão ao
usuário uma interface intuitiva.
• Opções de calibração
•

• Touch capacitivo
•

• LCD gráfico colorido

O teclado touch capacitivo garante
que os botões não fiquem entupidos
com resíduos de amostra.

As seguintes opções de calibração de pH
estão disponíveis: reconhecimento
automático de buffer, semiautomático
e entrada direta manual. Até 5 buffers
customizados.

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

• Dados GLP
Visualizar dados de calibração e
informação de expiração de calibração.

• Tecnologia CPS
•

• CAL Check™
•

Alerta o usuário para possíveis
problemas durante a calibração
do eletrodo de pH.

Capa de PTFE
anti-entupimento que
mantem a estabilidade e
a resposta rápida.

pH

•

• Registro de dados
•

Estão disponíveis o registro automático,
registro manual e AutoHold. As opções
automática e manual armazenam até
100 lotes com no máximo 50.000
registros/lote com até 100.000 pontos
de dados total por canal.

• Eletrodo de pH HI1048B
•

• Transferência de dados
•

Dados podem ser transferidos para
um computador com um cabo USB e o
software HI92000 (ambos vendidos
separadamente).

B

BNC

B

BNC+PIN

HI5221W inclui o eletrodo de pH HI1048B para vinho com a tecnologia do sistema
de prevenção de entupimentos (CPS) e também é compatível com eletrodos de pH
que usam conectores BNC e BNC+PIN.

Especificações
pH*

O HI5221W para vinho usa um eletrodo
de pH HI1048B com corpo de vidro e o
Sistema de Prevenção de Entupimentos
(CPSTM) exclusivo da Hanna. Este
eletrodo fornece uma resposta rápida e
estável e resiste a entupimentos. A
solução de eletrólitos no eletrodo é
recarregável.

HI5221W
Faixa

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

Resolução

0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH

Precisão

±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ±1 LSD

Calibração

automática, até cinco pontos, oito padrões de buffers
disponíveis (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,
12.45), e cinco buffers customizados

mV

Temperatura*

Informações
Adicionais

Faixa

±2000 mV

Resolução

0.1 mV

Precisão

±0.2 mV ±1 LSD

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

HI5221W-01 (115V) e HI5221W-02 (230V) são fornecidos com HI1048B com tecnologia CPS,
sonda de temperatura HI7662-T, 2 sachês de solução buffer de pH 4.01, 2 sachês de solução
buffer de pH 7.01, 2 sachês de solução de limpeza de eletrodo HI700601, solução eletrolítica
3.5M KCl HI7082 (30 mL), suporte de eletrodo HI76404W, adaptador 12 VDC,
pipeta conta-gotas capilar, certificado de qualidade e manual de instrução

* limites serão reduzidos para os limites reais do sensor

hannainst.com.br
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Medidor de pH Multiparâmetro edge®
O design inovador do edge é o resultado da visão, das capacidades de design, da produção integrada e da R&D de classe mundial da Hanna. O edge possui apenas 1,30 cm de espessura e é rico em
funções que acomodem as necessidades de um grande número de consumidores. Para aqueles
que preferem operações bem simples há o modo básico de operação com opções e menu simplificados. Para aqueles que requerem funções avançadas há o modo de operação padrão com todas
as funções. O kit de pH do edge HI2020 pode ser atualizado a qualquer momento com sondas
adicionais para medir Condutividade ou Oxigênio Dissolvido.

Os medidores híbridos podem ser usados de forma portátil,
fixado na parede ou na bancada.

• Unidade de campo portátil

26

• Suporte de parede

• Suporte de eletrodo
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• Teclado touch capacitivo

• Registro de dados
•

• Bateria recarregável

• GLP

• A bateria integrada do edge pode ser
recarregada usando a porta micro USB,
o suporte de bancada ou o suporte de
parede.

•

• Duas portas USB
• O edge possui uma porta USB padrão
para exportação de dados e uma porta
micro USB para exportação de dados
para um computador assim como para
carregamento do instrumento quando o
suporte não estiver disponível.

d

pH*

mV pH

Temperatura*

CAL Check analisa a resposta do
eletrodo de pH nos buffers de pH
durante o processo de calibração para
alertar o usuário sobre possíveis
problemas, como um buffer
contaminado ou eletrodo sujo.

• Eletrodos digitais
•

O HI2020W inclui o eletrodo de pH HI1048B
para vinho com a tecnologia do sistema de
prevenção de entupimentos (CPS). Todos as
sondas digitais de pH, EC e oxigênio dissolvido
compatíveis com o edge são intercambiáveis.

Especificações

Dados da última calibração são
armazenados no sensor, incluindo data,
hora e buffers utilizados.

• CAL Check™
•

DIGITAL

O edge permite o armazenamento de
até 1.000 registros de dados. Os dados
incluem leituras, dados GLP, data e hora.

pH

• O edge® possui botões capacitivos
sensíveis ao toque que não entopem
com resíduos de amostra.

O edge mede pH, condutividade e
oxigênio dissolvido com seus eletrodos
digitais. Estes eletrodos digitais
reconhecidos automaticamente,
fornecendo tipo de sensor, dados de
calibração e um número serial quando
conectado ao edge por um conector de
3.5 mm fácil de conectar.

HI2020W
Faixa

-2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH†

Resolução

0.01 pH; 0.001 pH†

Precisão (@25°C/77°F)

±0.01 pH; ±0.002 pH†

Calibração

automática, até cinco pontos (modo padrão) 1.68, 4.01,
(3.00†), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, e dois buffers customizados; até três pontos (modo básico) 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,
10.01

Faixa

±1000 mV

Resolução

0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F)

±0.2 mV

Faixa

-20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F

Resolução

0.1°C; 0.1°F

Precisão

±0.5°C; ±0.9°F

Informações
Adicionais

HI2020W-01 (115) e HI2020W-02 (230V) kit de pH inclui: sonda de pH e temperatura
HI10480 com tecnologia CPS, 4 sachês de solução buffer de pH 4, 2 sachês de solução buffer
de pH 7, 2 sachês de solução buffer de pH 10, 2 sachês de solução de limpeza de eletrodo,
estação de ancoragem de bancada com suporte de eletrodo, suporte de parede, cabo USB,
adaptador de energia de 5 VDC, certificados de qualidade e manual de instrução.

Acessórios

HI763100

sonda digital de condutividade compatível com edge

HI764080

sonda digital de oxigênio dissolvido compatível com edge

* limites serão reduzidos para os limites reais do sensor
† apenas modo padrão

hannainst.com.br
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Medidor Portátil de pH para
Mosto de Vinho e Suco de Uva
O HI99111 da Hanna é um medidor de pH e temperatura portátil, resistente e à prova d’água desenvolvido especificamente para a medição de sucos incluindo suco de uva e mosto de vinho. A calibração automática é realizada a um ou dois pontos com dois conjuntos de buffers. Os buffers de calibração incluem um ponto de calibração de pH 3.00 em vez de pH 4.01 para melhor suportar o valor
esperado de pH. Todas as calibrações e leituras de medição são automaticamente compensadas
para variações de temperatura. O LCD de dois níveis mostra as leituras de pH e temperatura, assim
como indicadores para estabilidade da leitura, porcentagem de bateria, e instruções de calibração. O
HI99111 usa o eletrodo de pH HI1048D com corpo de vidro que oferece várias funções que melhoram
a medição de pH para uma variedade de sucos com um alto conteúdo sólido.
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• Indicador de vida da bateria

• À prova d’água

•

• Calibração automática
•

O nível percentual da bateria é
mostrado na inicialização, alertando
sobre a energia restante na bateria.

Calibração de um ou dois pontos é
automática para dois conjuntos de buffers
selecionáveis.

• Compensação automática de temperatura
• Um sensor de temperatura integrado
permite a compensação automática de
temperatura em medições de pH.

• Tecnologia CPS
•

• Visor LCD multinível
•

O LCD de dois níveis mostra as leituras de
pH e temperatura, assim como indicadores para estabilidade da leitura, porcentagem de bateria, e instruções de calibração.

• Tutorial na tela
• Mensagens de tutorial e direções estão
disponível na tela para guiar os usuários
de maneira fácil e rápida através das
configurações e calibração.
• Sistema de prevenção de erros da bateria
•

pH

• O HI99111 é um medidor à prova d’água
com classificaçãoIP67 para imersão em
até um metro de água por 30 minutos.

O medidor irá automaticamente desligar se
não houver energia o suficiente para obter
uma medição precisa.

D
DIN

Temperatura*

Informações
Adicionais

• Eletrodo de pH HI1048D
O HI99111 medidor portátil de pH
•
para vinho usa o eletrodo de pH
HI1048D com corpo de vidro com o
Sistema de Prevenção de Entupimento (CPSTM) exclusiva da Hanna.
O eletrodo fornece uma resposta
mais rápida e estável e é resistente a
entupimentos. A solução de eletrólitos no eletrodo é recarregável.

O HI99111 inclui o eletrodo de pH HI1048D para vinho
com a tecnologia do sistema de prevenção de entupimentos (CPS).

Especificações
pH*

Capa de PTFE
anti-entupimento
que mantem a
estabilidade e a
resposta rápida.

HI99111
Faixa

-2.00 a 16.00 pH

Resolução

0.01 pH

Precisão

±0.02 pH

Faixa

-5.0 a 105.0°C; 23.0 a 221.0°F

Resolução

0.1°C; 0.1°F

Precisão

±0.5°C (até 60°C), ±1.0°C (externo);
±1.0°F (até 140°F), ±2.0°F (externo)

HI99111 é fornecido com a sonda de pH e temperatura HI1048D, sachê de solução buffer de
pH 3.0, sachê de solução buffer de pH 7.01, sachê de solução de limpeza para eletrodo para
depósitos de vinho, sachê de solução de limpeza para eletrodo para manchas de vinho,
baterias, instruções e maleta de transporte.

* limites serão reduzidos para os limites reais do sensor
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pH

pHep+ Tester de pH
de bolso e à prova d’água
com resolução de 0.01 pH
• LCD multinível
• Mostra o pH e a temperatura
simultaneamente.
• Operação de dois botões
• Junção de pano extraível
• Sensor de temperatura integrado
• Permite medições com
temperatura compensada.
• Calibração automática
• Calibração automática para um ou dois pontos
usando os buffers padrão (pH 4.01, 7.01, 10.01).
• Indicador de estabilidade
• Um indicador de estabilidade em formato de tag
de relógio irá desaparecer para alertar o usuário
quando a leitura estiver estável.
• Desligamento automático
• Opções são 8 min, 60 min ou desativado.
• Indicador de bateria fraca
• % de bateria na inicialização

Especificações
pH

Temperatura

Informações
Adicionais
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HI98108 (pHep®+)
Faixa

0.00 a 14.00 pH

Resolução

0.01 pH

Precisão (@25°C/77°F)

±0.10 pH

Calibração

automática, um ou dois pontos (pH 4.01, 7.01, 10.01)

Faixa

0.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F)

Resolução

0.1°C / 0.1°F

Precisão (@25°C/77°F)

±0.5°C /±1.0°F

HI98108 (pHep+) é fornecido com bateria de íons de lítio CR2032, sachê solução de limpeza
de eletrodo, sachê de solução buffer de pH 4.01, 2 sachês de solução buffer de pH 7.01,
tampa de proteção, manual de instrução e certificado de qualidade.

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

pH

Soluções
buffer de pH
(±0.01 pH)
Estas soluções são dedicadas
para aplicações que requerem
monitoração
extremamente
precisas de pH, e acompanham
um certificado de análise preparado em comparação com
padrões NIST.
• Calibração de dois pontos
• Para obter medição de
pH precisas e válidas, o
medidor de pH e o eletrodo devem ser calibrados
em dois pontos, no
mínimo.

Frascos

Sachês de uso único

Valor de pH
@25°C

Código

Embalagem

Valor de pH
@25°C

Código

Embalagem

3.00

HI5003

500 mL

3.00

HI50003-02

20 mL (25)

4.01

HI5004

500 mL

4.01

HI50004-02

20 mL (25)

HI5004-01

1L

7.01

HI50007-02

20 mL (25)

HI5004-R

500 mL (solução com
código por cor)

10.01

HI50010-02

20 mL (25)

HI5004-R08

1 G (3.78 L), solução
com código por cor (2)

HI5007

500 mL

HI5007-01

1L

HI5007-G

500 mL, solução com
código por cor

HI5007-G08

1 G (3.78 L), solução
com código por cor (2)

HI5010

500 mL

HI5010-01

1L

HI5010-V

500 mL (solução com
código por cor)

HI5010-V08

1 G (3.78 L), solução
com código por cor (2)

7.01

10.01

hannainst.com.br
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pH

• Limpe os sensores semanalmente
•

Limpe a porção sensível de
seus eletrodos semanalmente para prevenir obstruções
e para manter a precisão.
Mergulhe o eletrodo da
solução de limpeza correta
por no mínimo 15 a 20
minutos,
reidrate
em
solução de armazenamento
e calibre antes do uso.

Soluções de Limpeza de Eletrodos
de Uso Específico
Em muitas aplicações, eletrodos se tornam contaminados pelo uso e produzem resultados.
não precisos. Já que estes contaminantes não podem ser removidos durante um enxágue
normal, soluções especiais de limpeza são necessárias.
A Série de Limpeza garante máxima eficiência e precisão de seus sensores quando usado
para a aplicação designada. A limpeza de eletrodo é um hábito eficaz e rápido que deve ser
realizado de forma frequente como uma medida preventiva contra o uso de um eletrodo
sujo e para garantir que a junção não está entupida.

Frascos
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Sachês

Código

Descrição

Tamanho

Código

Descrição

Tamanho

HI70635L

solução de limpeza para
depósitos de vinho

500 mL

HI700635P

solução de limpeza para
depósitos de vinho

20 mL (25)

HI70636L

solução de limpeza para
manchas de vinho

500 mL

HI700636P

solução de limpeza para

20 mL (25)

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

Limpe os
sensores
semanalmente

pH

Soluções de
Armazenamento e
Preenchimento de
Eletrodo

Limpe a porção sensível de seus eletrodos semanalmente para prevenir
obstruções e para manter a precisão.
Mergulhe o eletrodo da solução de limpeza
correta por no mínimo 15 a 20 minutos,
reidrate em solução de armazenamento e
calibre antes do uso.

Mantenha os
bulbos e as
junções
úmidos

Soluções de Armazenamento
Código

Descrição

HI70300L

solução de armazenamento, 500 mL

HI70300M

solução de armazenamento, 230 mL

Soluções de Preenchimento
Código

Descrição

HI7082

solução eletrolítica, 3.5M KCl,
frasco de 30 mL (4)

HI7082M

solução eletrolítica, 3.5M KCl, 230 mL

HI7082L

solução eletrolítica, 3.5M KCl, 460 mL

Para minimizar o entupimento de junção
e garantir tempo de resposta rápida,
sempre mantenha o bulbo de vidro e a
junção de seu eletrodo de pH úmidos.
Guarde o eletrodo com algumas gotas de
HI70300 solução de armazenamento na
tampa protetora.

Complete o
nível de
eletrólitos se
necessário

O nível de eletrólito
em eletrodos recarregáveis deve ser verificado antes de
realizar uma medição. Se o nível estiver
baixo, recarregue com a solução de eletrólitos correta para garantir o desempenho
do eletrodo. Essa manutenção simples
ajuda a garantir pressão inicial adequada
para manter o fluxo da junção líquida.

Acessórios de Preenchimento
Código

Descrição

HI740157P

pipetas para preenchimento do
eletrodo (20)
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Oxigênio Dissolvido
34
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Oxigênio é potencialmente introduzido em
vários estágios do processo de produção de
vinhos, da fermentação, onde pode ser
desejável às vezes, a movimentação e
filtragem onde a alta taxa de absorção pode
ser prejudicial para um produto envelhecendo ou finalizado. Independente do processo,
embalagem ou fechamento, é extremamente
importante que os níveis de oxigênio dissolvido de um produto finalizado seja o menor
possível no momento do empacotamento,
tipicamente abaixo de 0.5 ppm.

hannainst.com

Oxigênio Dissolvido

Medindo oxigênio
dissolvido em vinho
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Oxigênio Dissolvido

Medidor Portátil de
Oxigênio Dissolvido e
DBO à Prova d’Água
O HI98193 é um medidor portátil de oxigênio
dissolvido (OD) desenvolvido para aplicações
exigentes. Este medidor profissional e à prova
d’água está de acordo com os padrões IP67 e mede
OD, pressão barométrica, DBO e temperatura. O
HI98193 é fornecido completo com todos os
acessórios para realizar uma medição de OD embalados em uma maleta de transporte resistente.

• Visor LCD com luz de fundo
•

O HI98193 possui um LCD gráfico
com luz de fundo e ajuda na tela. O
visor gráfico permite o uso de
teclas virtuais que fornecem uma
interface intuitiva ao usuário.

• Proteção à prova d’água
•

O medidor possui um revestimento à prova d’água com classificação
IP67 e pode suportar imersão em
água até 1 m de profundidade por
até 30 minutos. A sonda possui
uma classificação IP68 para
imersão contínua em água.

• AutoHold
•
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Apertar AutoHold durante uma
medição irá, automaticamente,
segurar na tela a primeira leitura
estável.

• Sonda de conexão rápida
•

O conector DIN de conexão rápida
torna a anexação e a remoção da
sonda simples e rápida.

• Medição
•

O HI98193 possui faixas estendidas
até 50 ppm e 600% de saturação.
Quando medindo oxigênio dissolvido,
compensações
para
salinidade,
temperatura e pressão são essenciais
para melhorar a precisão das leituras.

• Registro de dados
• A função de registro sob demanda
permite que o usuário armazene até
400 leituras. Estes dados podem
então ser transferidos para um PC com
o cabo USB HI920015 e o software
HI92000.

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

• Resultados de SOUR
Medido em mg de oxigênio
consumido por g de sólidos
suspensos voláteis por hora.

• Barômetro integrado
•

• Resultados de DBO
•

DBO é calculado em mg por litro da
diferentes entre o oxigênio dissolvido
inicial e final.

• Registros e parâmetros de DBO
•

Todos os parâmetros necessários para a
medição de DBO podem ser definidos e
mostrados de uma vez. Uma lista de
todos os dados DBO salvos pode ser
recuperada e mostrada no visor LCD.

• GLP
•

• Resultados de OUR
• Medido em mg de oxigênio consumido
por L por hora.

Q
QUICK DIN

Pressão
Atmosférica

Temperature

Ordering
Information

A funções GLP são diretamente
acessadas pela tecla GLP. Dados de
calibração, incluindo data, hora e
valores
da
calibração,
estão
armazenados para recuperação em
outro momento.

O HI98193 possui a sonda polarografica de OD HI764073 e tampa protetora com um
conector DIN de conexão rápida para tornar o encaixe e remoção da sonda simples e fácil.

Especificações
OD

Com o barômetro interno, o
HI98193 é capaz de compensar
para mudanças na pressão barométrica, assim não há a necessidade
do uso de tabelas, informação de
altitude ou informação externa de
pressão barométrica.

Oxigênio Dissolvido

•

HI98193
Faixa

0.00 a 50.00 mg/L (ppm); 0.0 a 600.0% de saturação

Resolução

0.01 mg/L (ppm); 0.1% de saturação

Precisão (@25°C/77°F)

±1.5% de leitura ±1 dígito

Calibração

automática de um ou dois pontos a 100% (8.26 mg/L) e
0% (0 mg/L; manual de um ponto usando um valor inserido
pelo usuário em % de saturação ou mg/L.

Faixa

450 a 850 mmHg

Resolução

1 mmHg

Precisão (@25°C/77°F)

± 3 mmHg dentro de ±15% do ponto de calibração

Calibração

um ponto em qualquer valor da faixa de pressão

Faixa

-20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F

Resolução

0.1°C; 0.1°F

Precisão (@25°C/77°F)

±0.2°C; ±0.4°F (excluindo erros da sonda)

Calibração

um ou dois pontos em qualquer valor da aixa de temperatura

HI98193 é fornecido com a sonda polarográfica de OD HI764073 com tampa protetora, solução bicomponente de oxigênio zero HI7040 (230 mL + 30 mL), solução eletrolítica HI7041S
(30 mL), 2 tampas de membrana PTFE, tampa protetora de OD, 2 anéis de vedação, 2 béquers
de plástico de 100 mL, software para PC HI92000, cabomicro USB HI920015, 4 pilhas AA 1.5V,
certificado de qualidade e manual de instrução em uma maleta de transporte HI720193.
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Dióxido de enxofre (SO2)
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No início da produção de vinho, os produtores adicionam dióxido de enxofre (SO 2) ao
vinho para inibir o crescimento de bactéria
e levedura selvagem, embora isso seja
considerado apenas quando a fermentação
maloláctica não é pretendida. Mais tarde no
processo, após a fermentação, SO 2 é adicionado ao vinho como um antioxidante e por
suas propriedades antimicrobianas. Como
um antioxidante, SO 2 ajuda a preservar a
cor, sabor e estabilidade do vinho. Como um
antimicrobiano, SO 2 interfere nos caminhos
metabólicos da levedura e de bactérias.

de enxofre (SO2)
Dióxido
Conteúdo

Dióxido de enxofre (SO2)
na produção de vinho

Quando SO 2 é adicionado ao vinho, uma
porção se torna imediatamente ligada
enquanto a porção restante é SO 2 não
ligado. A porção que não é ligada é também
chamada de SO 2 livre e é responsável por
proteger o vinho. O SO 2 ligado e livre juntos
é chamado de SO 2 total.
SO 2 livre existe em duas formas. A primeira
forma, bissulfito (HSO 3-), é a forma predominante, mas é relativamente ineficaz. A
segunda forma, SO 2 molecular, é a menor
forma e é responsável por proteger o vinho.
A quantidade de SO 2 molecular disponível
no vinho é dependente da quantidade de
SO 2 livre presente no pH. Tipicamente 0.8
ppm de SO 2 molecular fornece a proteção
adequada contra o crescimento de bactérias e oxidação.

hannainst.com.br
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Dióxido de enxofre (SO2)

Mini Titulador para a Medição de
Dióxido de Enxofre
O HI84500 pode ser usado para medir SO 2 livre e total em todos os vinhos, incluindo
tintos, que são mais difíceis de medir utilizando métodos tradicionais devido a inabilidade
de visualizar a mudança distinta de cor que ocorre no ponto final. O HI84500 oferece uma
forma confiável, precisa e rápida de analisar dióxido de enxofre livre e total. Este mini
titulador administra o titulante, detecta o ponto final e realiza todos os cálculos necessários automaticamente em uma fração do tempo se comparada com titulação manual. Como
encontrado no Triage for Basic Wine / Grape Lab, de Richard Carey, “o mini titulador da
Hanna reduz em 75% o tempo para uma análise individual”.

• Registro sob demanda

• Modo gráfico
•
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Este mini titulador mostra dados
detalhados durante a titulação,
incluindo um gráfico em tempo real
da curva de titulação.

•

O HI84500 permite o registro de dados
de até 400 amostras: 200 resultados de
titulação e 200 leituras de ORP/mV.
Dados podem ser armazenados e
exportados para um pen drive USB ou
para um computador utilizando uma
conexão USB.

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

• Eletrodo de ORP de aplicação específica com CPSTM
O HI84500 utiliza o eletrodo de ORP HI3148B que possui tecnologia CPS para
prevenir o entupimento da junção de referência. Eletrodos convencionais podem
entupir rapidamente em amostras como as de vinho, que possui alto conteúdo de
sólidos suspensos. O eletrodo de ORP HI3148B utiliza uma capa de junção de
PTFE/vidro fosco que controla um fluxo constante e previsível da solução eletrolítica, mantendo a junção aberta. As propriedades hidrofóbicas do PTFE repelem
a umidade e os revestimentos.

B

BNC

O HI84500 utiliza o eletrodo de ORP HI3148B com corpo de vidro,
Tecnologia CPSTM e um conector BNC.

Especificações
Titulador

Medidor de
ORP

Dióxido de enxofre (SO2)

•

HI84500
Faixa

Faixa Baixa: 1.0 a 40.0 ppm de SO2
Faixa Alta: 30 a 400 ppm de SO2

Resolução

Faixa Baixa: 0.1 ppm
Faixa Alta: 1 ppm

Precisão (@25°C/77°F)

Faixa Baixa: ±0.5 ppm ou 3% de leitura, o que for maior
Faixa Alta: ±1 ppm ou 3% de leitura, o que for maior

Volume da Amostra

50 mL

Método

Método Ripper

Princípio

titulação redox com ponto de equivalência

Velocidade da Bomba

10 mL/min

Faixa

-2000.0 a 2000.0 mV

Resolução

0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F)

±1 mV

Informações
Adicionais

HI84500-01 (115V) e HI84500-02 (230V) são fornecidos com o eletrodo de ORP HI3148B,
solução de preenchimento de eletrodo HI7082 (30 mL), kit de reagentes para a determinação de SO2 HI84500-70 (inclui: 1 frasco de HI84500-50 titulante faixa baixa (230 mL), 1
frasco de HI84500-51 titulante faixa alta (230 mL), 1 frasco de HI84500-55 padrão de
calibração de bomba (120 mL), 1 frasco de HI84500-60 reagente ácido (230 mL), 1 frasco de
HI84500-61 reagente alcalino (120 mL), 100 sachês de estabilizador HI84500-62), 2
béquers de 100 mL, 2 béquers de 20 mL, tesoura, válvula da bomba dosadora, seringa de 5
mL, pipeta de plástico de 1 mL, conjunto de tubos (tubo de aspiração com tampa de frasco de
titulante e tubo de distribuição com ponta), barra de agitação, 2 sachês de solução de
limpeza para depósitos de vinho, 2 sachês de solução de limpeza para manchas de vinho,
adaptador 12 VDC e manual de instrução.

Reagentes

HI84500-50

solução titulante para faixa baixa, 230 mL

HI84500-51

solução titulante para faixa alta, 230 mL

HI84500-55

padrão de calibração de bomba, 120 mL

HI84500-60

reagente ácido, 230 mL

HI84500-61

reagente alcalino (SO2 Total), 120 mL

HI84500-62

sachês de estabilizador em pó (100)
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Acidez Titulável (TA)
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A quantidade de ácido presente em um vinho
pode afetar diretamente a cor e sabor, e pode
servir para equilibrar os componentes do
vinho mais doces ou adstringentes. Este
equilíbrio é desafiador pois ácido demais
pode tornar o vinho azedo ou forte, enquanto
muito pouco ácido pode tornar o vinho fraco
ou sem sabor. A acidez correta no vinho é
importante para que o vinho fique estável,
palatável e seja um acompanhamento refrescante para alimentos. O nível correto de ácido
de um vinho finalizado pode variar com base
no estilo desejado para o vinho, com vinhos
mais doces normalmente requerendo níveis
mais altos de acidez para manter o equilíbrio
com seus componentes mais doces.

Acidez Titulável (TA)

Acidez Titulável (TA)
na fabricação de vinhos

Entender a relação entre o pH e a acidez é
importante durante todo o processo de
produção de vinho para garantir um produto
estável e de qualidade. A relação é complexa,
já que o pH é a medição das atividades dos
íons de hidrogênio e acidez é a concentração
ou capacidade de aglutinação de um ácido
específico. Por exemplo, adicionar mais ácido
a um vinho pode não afetar apreciavelmente
o pH por causa de compostos como fenóis e
outros ácidos presentes que atuam em
capacidade de aglutinação. Se um ajuste de
pH é necessário, a adição de ácido tartárico é
geralmente utilizada pois é relativamente
estável e é um ácido mais forte do que o
málico ou cítrico, produzindo um ajuste de pH.
maior por quantidade usada. A correlação
completa entre o pH e a TA torna crucial a
avaliação dos dois parâmetros antes e depois
de fazer qualquer ajuste.
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Acidez Titulável (TA)

Mini Titulador para Medir
Acidez Titulável

O HI84502 é um mini titulador simples, rápido e acessível, desenvolvido para a medição dos
níveis de acidez total em vinho. Baseado no método de titulação ácido-base, este mini
titulador usa um método de análise pré-programado aperfeiçoado com um algoritmo poderoso que determina a conclusão da reação de titulação pelo uso de um eletrodo de pH especializado em vinho.

• Registro sob demanda

• Modo gráfico
• Este mini titulador mostra dados
detalhados durante a titulação,
incluindo um gráfico em tempo real
da curva de titulação.
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•

O HI84500 permite o registro de dados
de até 400 amostras: 200 resultados de
titulação e 200 leituras de pH/mV. Dados
podem ser armazenados e exportados
para um pen drive USB ou para um
computador utilizando uma conexão USB.

Medições Analíticas para Fabricantes de Vinhos

• Eletrodo de pH de aplicação específica com CPSTM
O HI84502 utiliza o eletrodo de pH HI1048B com corpo de vidro e que possui tecnologia
CPS para prevenir o entupimento da junção de referência. Eletrodos convencionais
podem entupir rapidamente em amostras biológicas como as de mosto de vinho, que
possuem alto conteúdo de sólidos suspensos. O eletrodo de pH HI1048B utiliza uma capa
de junção de politetrafluoretileno (PTFE) que controla um fluxo constante e previsível da
solução eletrolítica, mantendo a junção aberta. As propriedades hidrofóbicas do PTFE
repelem a umidade e os revestimentos.

B

BNC

O HI84502 utiliza o eletrodo de ORP HI1048B com corpo de vidro,
Tecnologia CPSTM e um conector BNC.

Especificações
Titulador

pH

Medidor de mV

Temperatura

Acidez Titulável (TA)

•

HI84502
Faixa

Faixa Baixa: 0.1 a 5.0 g/L (ppt) de ácido tartárico
Faixa Alta: 4.0 a 25.0 g/L (ppt) de ácido tartárico

Resolução

0.1 g/L (ppt)

Precisão (@25°C/77°F)

±0.1 g/L ou 3 % de leitura, o que for maior

Método

titulação de ácido-base

Volume da Amostra

Faixa Baixa: 10 mL; Faixa Alta: 2 mL

Princípio

titulação de ponto final: 7.00 pH ou 8.20 pH

Velocidade da Bomba

10 mL/min

Faixa

-2.0 a 16.0 pH; -2.00 a 16.00 pH

Resolução

0.1 pH / 0.01 pH

Precisão (@25°C/77°F)

±0.01 pH

Calibração

um, dois ou três pontos de calibração, quatro buffers
disponíveis (4.01, 7.01, 8.20, 10.01)

Faixa

-2000.0 a 2000.0 mV

Resolução

0.1 mV

Precisão (@25°C/77°F)

±1.0 mV

Faixa

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

Resolução

0.1°C; 0.1°F; 0.1 K

Precisão (@25°C/77°F)

±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K

Informações
Adicionais

HI84502-01 (115V) e HI84502-02 (230V) são fornecidos com o eletrodo de pH
HI1048B, sonda de temperatura HI7662-T, solução de preenchimento de eletrodo
HI7082 (30 mL), kit de reagentes HI84502-70 (inclui: 1 frasco de HI84502-50 solução
titulante (230 mL), 1 frasco de padrão de calibraçãode bomba HI84500-55 (120 mL)), 2
béquers de 100 mL, válvula da bomba dosadora de 2000 μL, 2 pipetas automáticas
com pontas de plástico, seringa de 5 mL, pipeta de plástico de 1 mL, conjunto de tubos
(tubo de aspiração com tampa de frasco de titulante e tubo de distribuição com
ponta), barra de agitação, sachês de solução de limpeza para depósitos de vinho,
sachês de solução de limpeza para manchas de vinho, adaptador 12 VDC e instrução.

Reagentes

HI84502-50

solução titulante, 230 mL

HI84502-55

padrão de calibração de bomba, 120 mL

hannainst.com.br
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Sólidos Solúveis Totais (TSS)
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Refratômetros para
Sólidos Solúveis Totais (TSS)
Durante a estação de crescimento da uva, os
produtores de vinho e gerentes de vinícolas
monitoram a composição das uvas como um
indicador do estilo potencial e período de
colheita. Assim como acidez, pH e uma série
de outros parâmetros, o conteúdo de açúcar é
um desses componentes essenciais. Dependendo do estilo, a quantidade de açúcar
presente determina quando a uva pode ser
colhida.
Amostras de uvas ou de cachos são estrategicamente selecionados do vinhedo e cuidadosamente esmagado e clarificado em suco. O
açúcar, ou conteúdo de sólidos solúveis totais
(TSS), pode então ser analisado por um
refratômetro. O açúcar representa 90 ou 94%
dos sólidos solúveis totais presentes. As
unidades típicas para TSS na indústria do
vinho são °Brix, onde 1°Brix é iguala 1 grama
de açúcar por 100g de solução. Outras unidades como °Baume ou Gravidade Especial
também são usadas.
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Sólidos Solúveis Totais (TSS)
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Teor de Açúcar

Refratômetros Digitais para a Análise
de Vinho, Mosto e Suco
Cinco instrumentos para análise de vinho
A Hanna oferece cinco refratômetros para vinho que estão de acordo com várias exigências
da indústria do vinho. Os Refratômetros Digitais HI96811, HI96812, HI96813, HI96814 e
HI96816 são resistentes, leves e à prova d’água para medições no laboratório ou em campo.

Índice refrativo
Estes instrumentos ópticos realizam a medição do índice refrativo para determinar os
parâmetros pertinentes a indústria do vinho.
A medição real do índice refrativo é simples e rápida e fornece ao vinicultor um método
padrão aceitável para análise de conteúdo de açúcar. Amostras são medidas após uma
simples calibração do usuário com água deionizada ou destilada. Dentro de segundos, o
instrumento mede o índice refrativo do mosto da uva. Estes refratômetros digitais eliminam
a incerteza associada a refratômetros mecânicos e são ideias para leituras rápidas e
estáveis.
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• Poço de amostra de aço inoxidável

• Calibre com água destilada
ou deionizada

•

• Amostra pequena
•

A amostra pode ser tão pequeno
quanto 2 gotas métricas(100 µL)

• Compensação Automática de
Temperatura (ATC)
• As amostras são automaticamente
compensadas para variações de
temperatura
• Resultados rápidos e precisos
•

Leituras são mostradas em
aproximadamente 1.5 segundos.

• Desligamento automático
•

Teor de
Açúcar

•

O revestimento plástico ABS é resistente
a água e foi desenvolvido para fazer
medições em condições de laboratório e
de campo.

HI96811

HI96812

HI96813

HI96814

HI96816

Faixa

0 a 50%
Brix

0a
28°Baumé

0 a 50% Brix;
0 a 25% V/V
Álcool Potencial

0 a 50% Brix;
0a
230°Oechsle;
0 a 42°KMW

4.9 a 56.8%
V/V álcool
potencial;
(10 a 75% Brix)*

Resolução

0.1% Brix

0.1°Baumé

0.1% Brix;
0.1% V/V
Álcool Potencial

0.1% Brix;
1°Oechsle
0.1°KMW

0.1 %V/V
Álcool Potencial

±0.1°Baumé

±0.2% Brix;
±0.2 %V/V
Álcool Potencial

±0.2% Brix;
1°Oechsle
±0.2°KMW

±0.2 %V/V
Álcool Potencial

Precisão
±0.2% Brix
(@25°C/77°F)
Temperatura

Para preservar a vida útil da bateria, o
medidor desliga automaticamente após
3 minutos sem uso

• Resistência à água IP65

O LCD de dois níveis mostra a % de Brix
e as leituras de temperatura
simultaneamente

Especificações

Poço selado de aço inoxidável com
prisma óptico de alto grau feito de
vidro de sílex. Fácil de limpar e resistente a corrosão.

• Indicadores de bateria
• A porcentagem do nível restante da
bateria é mostrada na inicialização,
assim como o indicador de bateria fraca.

• LCD de dois níveis
•

Teor de Açúcar

• Calibração de um ponto

Faixa

0 a 80°C (32 a 176°F)

Resolução

±0.1°C (0.1°F)

Precisão
±0.3°C (±0.5°F)
(@25°C/77°F)
Informações
Adicionais

HI96811, HI96812, HI96813, HI96814 e HI96816 são fornecidos
com bateria e manual de instrução

Padrão

HI4020-11 padrão Brix 50%, 10 mL

Solução

HI93703-50 solução de limpeza para cubetas, 230 mL

hannainst.com.br
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Açúcares Redutores
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Durante a fermentação alcoólica, a levedura
consome açúcares presentes no suco de uva
ou no mosto e os converte para álcool etílico
e dióxido de carbono. No caso de alguns
estilos de vinho, como semidoces ou vinhos
de sobremesa, é permitido que um pouco de
açúcar permaneça após a fermentação. Este
açúcar residual pode fornecer um caráter
doce à combinação final ou ter um papel na
estabilidade microbiana.

Açúcares Redutores

s de Vinhos

Medindo Açúcares
Redutores em Vinho

Os açúcares fermentáveis primários encontrados nas uvas são glucose e frutose. Estes
dois açúcares simples também são conhecidos como reduções de açúcares porque
contêm grupos funcionais capazes de serem
oxidados sob certas condições. Um produtor
de vinho interessado em confirmar o conteúdo de açúcar residual de um produto
pós-fermentação, ou de um vinho finalizado,
pode usar uma titulação de redox para
facilitar a oxidação e análise desses açúcares.
Para esta titulação, uma solução alcalina de
complexo de cobre, conhecida como reagente de Fehling, é combinada com uma amostra
de vinho. Catalisando a reação com calor, as
reduções de açúcares presentes reduzem o
cobre de Cu (II) para Cu (I). Iodeto de potássio
é adicionado para reduzir qualquer excesso
de Cu (II), resultando em iodo como um
produto. O iodo, presente em uma quantidade igual à do Cu (II) residual, é então titulado
com tiossulfato de sódio para determinar a
quantidade original de açúcar residual
presente na amostra de vinho. Os resultados
são mostrados como g/L de Açúcares
Redutores.
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Açúcares Redutores

Fotômetro para a Determinação de
Concentração de Açúcares Redutores
O fotômetro HI83746 é para a determinação de Açúcares Redutores em vinho. Os fotômetros
da Hanna possuem um avançado sistema óptico; a combinação de uma lâmpada especial de
tungstênio, um filtro de interferência de banda estreita e um fotodetector de silício garante
leituras fotométricas precisas sempre. O sistema exclusivo de encaixe de cubeta garante que a
cubeta é inserida na célula de medição sempre na mesma posição para manter um comprimento
de caminho consistente.
• Tecla zero

• Timer integrado
• Mostra o tempo restante antes da
medição ser feita. Garante que todas
as leituras são feitas no intervalo de
reação correto.
• Mensagens de erro
• Mensagens no visor alertam quanto a
possíveis problemas na medição.
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•

Uma simples pressão da tecla zero
relevará a cor e imperfeições na amostra
de vinho antes da adição do reagente.

• GLP
•

Revisite a data da última calibração.
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HI83746

Faixa

0.00 a 50.00 g/L (ppt)

Resolução

0.25 g/L

Exatidão @ 25°C/77°F

± 0.50 g/L ±5% de leitura

Precisão

±0.015 @ 0.350 g/L

Método

Fehling

Informações
Adicionais

HI83746-01 (115V) e HI83746-02 (230V) é fornecido com 4 cubetas de vidro e
tampas, reagentes para cerca de 20 testes HI83746-20), carvão (HI93703-59),
pipetas automáticas com duas pontas de plástico de 200 μL, 2 pipetas automáticas
com duas pontas de plástico de 100 μL, folha de instrução para pipeta automática,
colher, funil, 25 filtros de papel, pano de limpeza de cubeta, adaptador 12 VDC,
baterias, manual de instruções, certificado de qualidade do instrumento e maleta
resistente de transporte.

Reagentes
Opicionais

HI83746-20

conjunto de reagentes para açúcares redutores (20 testes)

HI93703-59

carvão para a descoloração de vinho tinto (cerca de 100 testes)

HI839800

Reator de DQO (requerido)

!

Reator de DQO

O HI83746 requer o uso do
Reator de DQO HI839800

Especificações

HI839800

Temperatura
da Reação

105°C ou 150°C (221°F ou 302°F)

Estabilidade
de Temperatura

±0.5°C (±0.9°F)

Faixa de
Temperatura

-10°C a 160°C (14°F a 320°F)

Precisão

±2°C (±3.6°F)

Capacidade

25 frascos (dia 16 x 100 mm), um
um receptáculo para um termômetro
de referência de aço inoxidável

Tempo de
Aquecimento

10-15 minutos, dependendo da
temperatura selecionada

• Alertas de temperatura

Modo de
Operação

tempo cronometrado (0 a 180
minutos) ou modo infinito

• Timer integrado

Bloco

alumínio

• Luzes Indicadoras de Status

Informações
Adicionais

HI839800-01 (115V) e
HI839800-02 (230V) são
fornecidos com cabo de energia
e instruções

com capacidade
para 25 tubos
• Configurações de temperatura
pré-definidas

• Prevenção de Superaquecimento
• Poço de Referência de Temperatura

Açúcares Redutores

Especificações

hannainst.com.br
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Turbidez

Medição da turbidez
- refinação e estabilidade
de proteínas no vinho
Durante vários estágios da maturação, o
vinho é tratado com agentes clarificantes,
pois vinhos não refinados são um pouco
turvos e opacos. A turbidez é causada por
sólidos suspensos produzidos durante a
fermentação. Esta nebulosidade é o que os
produtores de vinho se referem como
neblina de proteína ou apenas neblina.
Proteínas semelhantes à taumatina e
quitinases são as proteínas de uva primarias responsáveis pela formação da opacidade. Estas proteínas carregadas positivamente se degeneram e ficam juntos,
resultando em nuvens floculantes indesejáveis e opacidade visível.
Argila de bentonita é normalmente utilizada como um agente clarificante no vinho.
Refinação, ou clarificação, é o processo de
remoção das substancias que contribuem
para a opacidade, ligando-os através de
adsorção. Bentonita é carregado negativamente e incorporado ao vinho como um
coloide (pó refinado misturado com água).
A argila negativamente carregada se liga
as moléculas de proteína positivamente
carregadas. Após tratar o vinho, as partículas se estabelecem, transformando a cor e
a clareza da bebida àquela desejada. Este
processo também torna o vinho mais
estável, o que significa que o sabor, aroma
e aparências característicos do vinho não
mudarão significativamente durante o
armazenamento.
É comum realizar um teste de estabilidade
de proteína além das tentativas de refinação para entender se a refinação é necessária e quanto de bentonita seria apropriado adicionar. É importante saber exatamente a quantidade de bentonita a ser
adicionada ao vinho, pois se adicionada em
excesso pode retirar o sabor e cor característicos.
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Turbidez
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Turbidez

Medidor Portátil de Turbidez e
Verificação de Bentonita
O HI83749 é um medidor portátil de turbidez para a monitoração de estabilidade de proteína e
bentonita em vinho. O medidor vem com reagente para verificação de bentonita e padrões de
turbidez primária AMCO-AEPA-1. O reagente de bentonita é usado para determinar a quantidade
de bentonita necessária para aumentar a estabilidade proteica e os padrões de turbidez são
usados para calibração e verificação de performance do medidor.
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• Padrões de turbidez primaria AMCO AEPA-1
•

Turbidez

O Fast TrackerTM permite que os produtores de vinho registrem a hora e local de
uma medição especifica ou serie de
medições usando as tags iButtonTM em
tanques específicos para leituras rápidas
e fáceis. Cada tag iButtonTM contém um
chip de computador com uma identificação única revestido de aço inoxidável.

•

• Registro de Dados
•

Estes padrões não tóxicos são feitos
de esferas de polímero de divinilbenzeno estireno que são uniformes em
tamanho e densidade. Os padrões são
reutilizáveis e estáveis com uma
validade longa.

Até 200 medições podem ser
armazenadas na memória interna e
revistas a qualquer momento.

• Calibração
•

Uma calibração de turbidez de dois,
três ou quatro pontos pode ser
realizada utilizando um dos padrões
(<0.1, 10, 100, e 500 NTU) fornecidos.

• Dados GLP
•

• Visor com luz de fundo

O HI83749 possui funções de GLP
(Boas Práticas Laboratoriais) completas, que permitem o rastreamento das
condições de calibração. Os dados
incluem pontos de calibração, data e
hora.

• Um visor LCD com luz de fundo
fornece uma interface fácil de
entender. Os códigos mostrados
guiam o usuário passo-a-passo pelas
operações de rotina e calibrações.

Especificações

HI83749

Faixa

0.00 a 1200 NTU

Seleção de Faixa

automática

Resolução

0.01 (0.00 a 9.99 NTU); 0.1 (10.0 a 99.9 NTU); 1 (100 a 1200 NTU)

Precisão @25°C/77°F

±2% de leitura mais 0.05 NTU

Repetitividade

±1% da leitura de 0.02 NTU, o que for maior.

Método

método nefelométrico de razão

Calibração

dois, três ou quatro pontos

Informações
Adicionais

Reagentes e Padrões

HI83749-01 (115V) e HI83649-02 (230V) são fornecidos com 6 cubetas de
amostra com tampas, 4 cubetas de calibração, reagente bentocheck, óleo de silicone
(HI98703-58), pipeta automática com duas pontas de 100μL e folha de instrução, 4
frascos de vidro com tampa 25 mL, funil, 25 filtros de papel, pano de limpeza de
cubeta, adaptador 12 DC, baterias, instruções e maleta de transporte.
HI83749-11 Conjunto de Calibração de Turbidez
HI83749-20 Solução de Verificação de Bentoneta

hannainst.com.br
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Nitrogênio Assimilável por Levedura (YAN)
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Nitrogênio assimilável por levedura (YAN),
também conhecido como Número de Formol,
é uma medição de nitrogênio em vinhos.
Compostos nitrogenados como a amônia são
essenciais para o processo de fabricação de
vinho. Uma concentração suficiente de
nitrogênio deve estar presente no suco de
uva para um metabolismo saudável da
levedura e uma fermentação eficaz. Baixos
níveis de nitrogênio podem resultar em
fermentações lentas ou incompletas.
Quando a disponibilidade de nitrogênio está
muito baixa no mosto do vinho, a levedura
pode sofrer fermentação indesejável e
menos eficiente, possivelmente produzindo
sulfeto de hidrogênio um composto conhecido por seu odor de ‘ovo podre’.
Os níveis típicos de nitrogênio em mosto de
uva devem estar entre 140-500 mg/L.
Nitrogênio pode ser suprido com o uso de
fosfato de diamônio (DAP), um aditivo de
vinho à base de amônio aprovado pelo Departamento de Comércio de Álcool e Tabaco
(TTB).
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Nitrogênio Assimilável por
Levedura (YAN) na
fabricação de vinhos
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Número de Formol

Mini Titulador para Medição de Número de
Formol em Vinho e Suco de Fruta
O HI84533 é um mini titulador acessível, simples e rápido desenvolvido para a medição de
número de formol em vinhos e sucos de fruta. Baseado em um método de titulação de
ácido-base, este mini titulador usa um método de análise pré-programado aperfeiçoado com
um algoritmo poderoso que determina a conclusão da reação de titulação pelo uso de um
eletrodo de pH com corpo de vidro.

• Modo gráfico
•

60

• Registro sob demanda

Este mini titulador mostra dados
detalhados durante a titulação,
incluindo um gráfico em tempo real
da curva de titulação.

• O HI84533 permite o registro de dados
de até 400 amostras: 200 resultados de
titulação e 200 leituras de pH/mV.
Dados podem ser armazenados e
exportados para um pen drive USB ou
para um computador.
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O HI84533 utiliza o eletrodo de pH HI1131B com corpo de vidro, Tecnologia CPS
. TM e um conector BNC.

Especificações
Titulador

Medidor
de pH

Medidor
de mV

Temperatura

HI84533
Faixa (como N)

Faixa Baixa: 2.14 a 28.57 meq/L; 0.21 a 2.85 meq%; 30.0 a 400.0 mg/L
Faixa Alta: 21.7 a 71.4meq/L; 2.14 a 7.14 meq%; 300 a 1000 mg/L

Resolução

Faixa Baixa: 0.01 meq/L; 0.01 meq%; 0.1 mg/L
Faixa Alta: 0.1 meq/L; 0.01 meq%; 1 mg/L

Precisão
(@25°C/77°F)

±0.1 mg/L ou 3 % de leitura, o que for maior

Volume da
Amostra

Faixa Baixa: 10 mL; Faixa Alta: 5 mL

Método

titulação ácido-base

Princípio

titulação ponto final, ajustável (pH 8.0 - 8.5 em 0.1 incrementos)

Velocidade
da Bomba

10 mL/min

Faixa

-2.0 a 16.0 pH / -2.00 a 16.00 pH

Resolução

0.1 pH / 0.01 pH

Precisão
(@25°C/77°F)

±0.01 pH

Calibração

um, dois ou três pontos de calibração; 4 buffers disponíveis
(4.01; 7.01; 8.20; 10.01)

Faixa

-2000.0 a 2000.0 mV

Resolução

0.1 mV

Precisão

±1.0 mV

Faixa

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

Resolução

0.1°C; 0.1°F; 0.1 K

Precisão

±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K

Ordering
Information

HI84533-01 (115V) e HI84533-02 (230V) são fornecidos com kit de reagentes para número
de formol em vinho e sucos de frutas HI84533-70, eletrodo de pH HI1131B, sonda de
temperatura HI7662-T, solução de preenchimento de eletrodo HI7082 (30 mL), 2 béquers de
100 mL, conjunto de tubos HI70500 (tubo de aspiração com tampa de frasco de titulante e
tubo de distribuição com ponta), válvula da bomba de dosagem, seringa de 5 mL HI740236,
pipeta de plástico 1 mL, barra de agitação HI731319, 2 sachês de limpeza para depósitos e
manchas de vinho, adaptador de energia, manual de instrução e certificado de qualidade.

Reagentes

HI84533-50

solução titulante, 230 mL

HI84533-55

padrão de calibração de bomba, 120 mL

HI84533-60

reagente de peróxido de hidrogênio, 30 mL

HI84533-61

reagente a base de formol, 230 mL

HI84533-62

reagente de ajuste de pH, 30 mL
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B

BNC
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Potássio
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Em uvas para vinho, o potássio tem um papel
importante na determinação de pH do suco e
da estabilidade do vinho finalizado. Conforme o conteúdo de potássio nas uvas aumenta, o ácido tartárico se liga aos íons de potássio, formando tartarato de potássio. Uma vez
saturado, o tartarato de potássio irá precipitar, removendo a acidez livre do suco. Isso
resulta em um suco com menor acidez e
maior pH. A absorção de potássio do solo
pelas raízes da parreira é acelerada em
climas secos e quentes. Isto faz com que as
uvas tenham, tipicamente, valores de pH
acima da faixa ideal de 3.0 a 3.8 pH.

Potássio

Medição de potássio
em vinho

Vinhos e sucos com valores de pH acima de
3.8 por causa do alto conteúdo de potássio
podem ser ajustados com a adição de ácido
tartárico ou málico. Estes ajustes irão
abaixar o pH e aumentar a acidez, e são
normalmente feitos no suco antes da
fermentação. O potássio pode também ser
naturalmente reduzido em uvas ao se limitar
a disponibilidade de potássio na parreira ou
ao se utilizar uma mistura de uvas para vinho
para garantir um equilíbrio ideal de potássio,
pH e acidez.
Os produtores de vinho com grandes laboratórios podem usar eletrodos de íons seletivos (ISEs) para entender a concentração de
potássio de seu suco, mosto ou vinho.
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Potássio

ISE de meia célula
de Potássio

64

ISE de combinação
de Potássio

Especificações

HI4014

Especificações

HI4114

Tipo

membrana de polímero,
meia-célula

Tipo

membrana de polímero;
combinação

Faixa de Medição

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

Faixa de Medição

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

Faixa Ideal de pH

1.5 a 12.0

Faixa Ideal de pH

1.5 a 12.0

Faixa de Temperatura

0 a 40°C

Faixa de Temperatura

0 a 40°C

Inclinação Aproximada +56

Inclinação Aproximada +56

Diâmetro

12 mm

Diâmetro

12 mm

Comprimento

120 mm

Comprimento

120 mm

Corpo

epoxy/PVC

Corpo

PEI/PVC

Informações
Adicionais

HI4014 ISE de meia-célula
com cabo coaxial de 1m e
conector BNC

Informações
Adicionais

HI4114 ISE de combinação
com cabo coaxial de 1m e
conector BNC
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Potássio

Padrões ISE
Os padrões ISE da Hanna são feitos e engarrafados em fabrica própria. Os padrões ISE são
necessários para técnicas de medições direta e
incrementais e estão disponíveis com certificado de análise.

ISE de Referência
Usado para completar o circuito elétrico e para
fornecer voltagem estável de referência para
ISEs de meia célula.
Especificações

HI5315

Tipo

N/A

Faixa de Medição

N/A

Faixa Ideal de pH

N/A

Faixa de Temperatura

0 a 85°C

Diâmetro

12 mm

Comprimento

120 mm

Corpo

PEI

Informações
Adicionais

HI513 ISE de referência com
cabo coaxial de 1m e conector
BNC

Código

Descrição

HI4014-01

0.1 M padrão de potássio, 500 mL

Ajustadores de Força
Iônica (ISA)
Os Ajustadores de Força Iônica (ISA) da Hanna
são formulados para fornecer uma força iônica
constante nas amostras e padrões, permitindo
assim que sejam feitas medições de concentração e não de atividade. Em alguns casos os ISAs
ajustam o pH e eliminam os efeitos matriz.
Código

Descrição

HI4014-00

ISA para ISEs de potássio, 500 mL

Accessories
Código

Descrição

HI4014-51

módulo de potássio para HI 4014
ISE meia-célula

HI4114-51

mód. de potássio para ISE de combinação

hannainst.com.br
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Amônia
Medindo amônia em vinho
Antes da fermentação, nitrogênio total (presente na forma de amônia e aminoácidos) é normalmente medido no mosto para garantir uma concentração adequada de nitrogênio disponível para
levedura (YAN) para a fermentação eficaz. Qualquer amônia não consumida pela levedura durante a fermentação permanece no vinho finalizado. A amônia presente no vinho pode impactar o
sabor e a estabilidade microbiana no produto final. Concentrações típicas para amônia no vinho
finalizado ficam na faixa de 3-50 mg/L.
Amônia em vinho é normalmente medida com um eletrodo de íon seletivo (ISE). Primeiro, um
ajustador de força iônica (ISA) é adicionado ao vinho. O ISA conserta a amostra para que a concentração de íons, não apenas a atividade, possa ser medida. Além disso, o ISA de amônia é uma base
que ajusta o pH da amostra acima de 11 para garantir que todo o amônio (NH4+) presente na
amostra de vinho é convertido para amônia gasosa (NH3). O ISE de amônia usa uma membrana
permeável a gás, que permite de forma seletiva a passagem do gás de amônia. Conforme a
amônia se espalha pela membrana, ela muda o pH de um eletrólito interno. Um eletrodo de pH
acomodado dentro do corpo do ISE de amônia detecta a mudança de pH. A mudança no pH é
diretamente proporcional a concentração de amônia.
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Padrões de ISE
Descrição

HI4001-01

0.1 M padrão de amônia, 500 mL

HI4001-02

100 mg/L (ppm) padrão de amônia
(como NH3¯N), 500 mL

HI4001-03

1000 mg/L (ppm) padrão de amônia
(como NH3¯N), 500 mL

Amônia

Código

Ajustador de Força Iônica (ISA)
Código

Descrição

HI4001-00

ISA alcalino pra ISEs de amônia e
cianeto, 500 mL

Soluções de preenchimento
por sensor de gás

Ammonia
Combination ISE
Parameter

HI4101

Type

gas-sensing; combination

Measurement
Range

1M to 1•10
17000 to 0.02 mg/L (ppm)
14000 to 0.016 mg/L as N

Optimum pH Range

>11

Temperature Range

0 to 40°C

Approximate Slope

-56

Body O.D.

12 mm

Insertion Length

120 mm

Body Material

Delrin®

Ordering Information

HI4101 gas-sensing,
combination ISE with 1
m coaxial cable and BNC
connector

Código

Descrição

HI4001-40

sol. de preenchimento de amônia,
30 mL (4)

Soluções Específicas para
sensores de ISE
Código

Descrição

HI4000-47

buffers de pH 4 e pH 7 com fundo de
íons de cloreto, usado para verificação interna de sensores de gás de
eletrodos de vidro, 10 sachês cada
e 2 béquers

HI4001-45

solução de armazenamento e condicionamento para ISE de amônia
HI4101, 500 mL

Aessórios
Código

Descrição

HI4000-51

substituição de sensor de gás para
sensor de amônia

HI4000-52

tampa de membrana de sensor de
gás para amônia

HI4001-51

kit de membrana de amônia (20)

hannainst.com.br
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Temperatura
68
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Durante a fermentação a temperatura é
monitorada por múltiplos motivos. De um
ponto de vista biológico, a levedura fica lenta
em temperaturas muito frias e pode ser morta
em temperaturas muito altas. Do ponto de
vista sensorial, altas temperaturas no processo de fermentação podem levar a produção de
sulfato de hidrogênio (cheiro de ovo podre) por
algumas faixas de levedura e pode produzir
um sabor “cozido” no produto finalizado.

Temperatura

Temperatura na fabricação
de vinhos

Grandes produtores de vinho usarão um
sistema de resfriamento para remover o calor
produzido pelo processo de fermentação.
Estes sistemas de resfriamento incluem
tanques de fermentação encamisados que são
resfriados por glicol ou amônia.
Há muito debate sobre as temperaturas de
fermentação ideais. De acordo com Wyeast,
um fabricante de leveduras, vinhos brancos
são fermentados sob temperaturas mais frias
(7-15°C/45-60°F) e vinhos tintos são fermentados sob temperaturas mais altas (20-30°C/70-85°F). Verifica-se que sob temperaturas
mais frias compostos aromáticos frutados que
são característicos nos vinhos brancos são
preservados, enquanto temperaturas mais
elevadas proporcionam uma melhor extração
de taninos e cor, o que é bom para os vinhos
tintos.
Temperatura também é importante no
condicionamento e armazenamento de vinho
antes do engarrafamento. Vinhos tintos são
condicionados a 20°C/68°F enquanto vinhos
brancos são condicionados a 15°C/60°F.
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Temperatura

Termômetro Digital Checktemp®
O Checktemp® HI98501 é um termômetro digital com sonda de penetração de aço inoxidável. E
entrega medições de temperatura altamente precisas em uma larga faixa de temperatura sem se
preocupar com condensação ou rupturas.

• Precisão de ±0.2°C (±0.5°F)
• CAL Check™ – verifica automaticamente a calibração na inicialização
• Status °C/°F – selecionável pelo usuário
• Visor grande com larga faixa de temperatura ambiente e ângulo de
visualização
• Proteção resistente à água IP 65
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• Compatível com HACCP – Usa uma ferramenta para controle na análise HACCP
• Sonda de penetração de aço
inoxidável AISI 316
• 2.000 horas de vida de bateria
(uso contínuo)
• Desligamento automático (selecione
8 min., 60 min., ou desative)

Especificações

°C

°F

Faixa

-50.0 a 150.0°C

-58.0 a 302°F

Resolução

0.1°C (-50.0 a 150.0°C)

0.1°F (-58.0 a 199.9°F);
1°F (acima de 200°F)

Precisão

±0.2°C (-30 a 120°C)
±0.3°C (exterior: -50.0 a -30.0°C
e 120.0 a 150.0°C)

±0.5°F (-22 a 199.9°F)
±1°F (exterior: -58.0 a -22.0°F
e 200 a 302°F)

Informações Adicionais

HI98501 (Checktemp®) é fornecido com sonda de penetração, tampa protetora,
bateria de íons de lítio CR2032 e instruções.
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Temperatura

Termômetro
Digital Dip
Checktemp®

• Precisão de ±0.3°C (±0.5°F)

O termômetro Digital Dip Checktemp®
HI98539 é um termômetro de alta precisão
conectado a uma sonda pesada de aço
inoxidável por um cabo flexível de silicone de
3 m. A sonda possui um sensor termístor
NTC, fornecendo uma medição de temperatura extremamente precisa que pode
satisfazer seus equipamentos HACCP.

• Visor LCD de fácil leitura

Especificações

• CAL Check™ – verifica automaticamente a calibração na inicialização
• cabo de silicone de 3 m
• Leitura em °C/°F – selecionável pelo usuário
• Proteção resistente à água IP 65
• Compatível com HACCP – Usa uma ferramenta para controle na análise HACCP
• Sonda pesada de aço inoxidável AISI 316
• Desligamento automático (selecione
8 min., 60 min., ou desative)

°C

°F

Faixa

-20.0 a 80.0°C

-4.0 a 176.0°F

Resolução

0.1°C

0.1°F

Precisão

±0.3°C

±0.5°F

Informações
Adicionais

HI98539 (Checktemp®Dip) é fornecido com sonda de aço inoxidável, suporte, 3 pilhas
AAA 1.5V e instruções.
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Descubra mais sobre
as nossas outras linhas.
Para obter mais informações
visite www.hannaint.com.br.

Argentina

Colômbia

Índia

Panamá

Suíça

Austrália

Costa Rica

Indonésia

Polônia

Taiwan

Áustria

Croácia

Itália

Portugal

Tailândia

Bangladesh

República Tcheca

Japão

Romênia

Emirados Árabes Unidos

Bélgica

Equador

Coreia

Sérvia

Reino Unido

Bolívia

França

Lituânia

Singapura

Estados Unidos

Brasil

Alemanha

Malásia

Eslovênia

Vietnã

Canadá

Grécia

México

África do Sul

Chile

Guatemala

Marrocos

Espanha

China

Hungria

Holanda

Suécia

Alameda Juari, 539 - Tamboré, Barueri - SP
(11) 2076-5080
vendas@hannainst.com.br
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