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Espectrofotômetro iris HI801
 com sistema óptico avançado, métodos customizados e

bateria recarregável

Acompanha 85 métodos de fábrica

Crie até 100 métodos de usuário

Firmware atualizável

5 tipos de cubeta com
detecção automática

Bateria Recarregável de Li-Ion

Armazena 14000 medições com habilidade
de auto registro

Transferência de dados para PC ou MAC

Espectrofotômetro iris HI801 

O iris é um espectrofotômetro diferente de qualquer outro produto que já tenhamos criado no passado. Este é diferente de nossos fotômetros,
 já que permite a medição em todos os comprimentos de ondas de luz visível e não apenas comprimentos de onda pré-especi�cados. Os 

espectrofotômetros trabalham isolando a luz em comprimentos de onda especí�cos de luz branca. Este compacto medidor incorpora numerosas
     funções que fornecem uma performance fantástica e utilidade excepcional.



 

 

Espectrofotômetro iris HI801 

Um problema comum nos espectrofotômetros é a 
dispersão da luz. A luz dispersa pode estar fora ou no 
mesmo comprimento de onda de trabalho, mas é 
gerada externamente.  Isso leva a leituras imprecisas, 
pois mesmo com a detecção no medidor, essa luz não é 
absorvido pela amostra, desta forma agindo como um 
interferente analítico. Este é um problema típico difícil 
de controlar, mas no espectrofotômetro íris, devido ao 
design do sistema óptico, é possível manter esse 
potencial com emissão mínima para melhorar a lineari-
dade e precisão nas leituras.

No sistema óptico de um espectrofotômetro é onde 
está o coração do instrumento. Assegurando que o 
sistema óptico está integrado com o melhor projeto 
e os materiais da mais alta qualidade fará com que 
garanta leituras precisas e uma longa vida útil ao 
medidor. Quando estávamos desenvolvendo este 
medidor, nosso grupo de pesquisa e desenvolvi-
mento prestou bastante atenção aos detalhes e 
combinaram várias atualizações de um espectrofo-
tômetro padrão para criar um medidor portátil com 
uma performance sem precedentes. 

Sistema Óptico Avançado
de Raio de Dispersão

Para que seja possível medir numa ampla 
variedade de comprimentos de onda uma fonte de 
luz de considerável é necessária. No espectrofo-
tômetro iris isto é cumprido com uma lâmpada de 
tungstênio-halogênio. Como estas lâmpadas não 
duram inde�nidamente, é necessária a troca delas 
durante a vida do medidor. O pré-alinhamento da 
lâmpada garante que o bulbo esteja sempre na 
mesma posição em que foi trocada. Oferecendo 
maior praticidade e tranquilidade quando for 
necessário trocar sua fonte de luz.

Lâmpada de Tungstê-
nio-Halogênio Substituível

Possuindo uma pequena banda é necessário para 
uma medição precisa em seu pico. O espectrofo-
tômetro íris mantém um limite de manda de 5nm 
resultando numa boa resolução espectral. Isto leva 
para uma medição precisa de picos de absorbância. 
Adicionalmente, a alta resolução de 1 nm gera 
grande sensibilidade à medida que o comprimento 
da onda está próxima de onde a amostra absorve 
mais luz.

Alta Resolução

O raio dispersor foi adicionado ao sistema óptico 
para uso com o detector de referência, para assim 
assegurar que a medição seja compensada para 
qualquer intermitência na fonte de luz. Ele funciona 
como dispersante da luz emitida pela lâmpada de 
tungstênio em dois raios e enviando um raio de luz 
para um detector de referência, que realiza 
medições de intensidade. Se houver qualquer 
�utuação na fonte de luz o medidor a detecta e 
realiza a compensação através de cálculos 
matemáticos. O detector de referência também 
economiza bateria e eleva a velocidade de medição 
do instrumento, já que a lâmpada não precisa ser 
aquecida antes de usar.

Raio Dispersor

Baixo desvio de luz:



Checagem do Sistema Suporte de cubetas universal 
com reconhecimento automático
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Grade côncava:
Este elemento do sistema óptico é o que gera o espectro de luz. Quando a luz da lâmpada de tungstênio 
atinge a grade, encontrando-se com revestimentos de interferência que transformam a luz branca 
policromática em um arco Iris. Este arco-íris contém luz dispersa em todos os comprimentos de onda no 
espectro visível. A rotação desta grade é o que permite selecionar um determinado comprimento de onda, e 
esta habilidade é uma das principais diferenças entre um espectrofotômetro e um fotômetro. A grade 
côncava que cumpre essa função é superior a outros sistemas de difração, como por exemplo os prismas, pois 
minimiza a dispersão irregular da luz e fornece uma banda com largura constante.
Ele também combina elementos do sistema óptico que normalmente seriam separados, por exemplo:  se 
fosse usada uma grade plana, teria que usar também um espelho côncavo para reorientar o feixe de luz. 
 A combinação das duas partes em uma só:  cria uma maior e�ciência no sistema óptico e possibilita a 
produção de um medidor portátil, preciso e compacto.

Ao ligar o medidor, uma checagem de perfor-
mance ocorre para con�rmar se a fonte de luz 
está operando apropriadamente e para calibrar a 
posição da grade. A calibração de grade funciona 
da seguinte maneira, um escaneamento de nível 
zero para re�etir a grade. Se houver qualquer 
problema mecânico, o medidor exibirá um alerta. 
Esta função estabelece con�ança nas medições, 
sabendo que o medidor estará sempre 
trabalhando apropriadamente sem a necessi-
dade de realizar testes adicionais.

O suporte de cubetas já embutido ao medidor 
suporta cubetas retangulares e arredondadas de 
22mm com 5 cm de comprimento. Adaptadores 
para cubetas estão disponíveis para suportar 
cubetas arredondas de 13 e 16mm, e cubetas 
quadradas de 10mm. Cubetas retangulares 
possui um caminho de medição maior, o que 
aumenta também a sensibilidade de resultados 
para leituras maiores em amostras com baixo 
nível de absorbância. Adicionalmente, o medidor 
permite a seleção do tamanho de cubetas a 
serem usadas em métodos customizados. Para 
todos os métodos, o tamanho da cubeta 
programada é exibida na tela para assegura que 
a cubeta usada é a adequada para o comprimen-
to de onda a ser usada.



Interface 

Métodos Favoritos

Teclado Capacitivo

 

Customize seus métodos
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Ninguém gosta de trabalhar com um equipamento com uma interface difícil, por isso que trabalhamos 
dura para apresentar uma interface que torne sua operação fácil. O menu intuitivo e sua larga tela de 
LCD torna o medidor fácil de ser usado. Esteja pronto para seu novo equipamento favorito de 
laboratório.

Navegar entre os menus e utilizar o medidor é 
fácil e simples com um teclado capacitivo. Possu-
indo botões dedicados especi�camente para 
con�gurações, registros e busca de dados, e 
métodos que permite o fácil acesso e saída 
dessas funções. Este possui uma Tecla que emite 
som que pode ser ativada ou desativada para que 
haja um feedback sonoro de quando a tecla é 
pressionada. Adicionalmente, o medidor recon-
hece toques às teclas mesmo se estiver utilizan-
do luvas.

Tenha sempre seus métodos mais usados 
disponíveis com a função de métodos favoritos. 
Disponibilizando-os com rapidez diretamente na 
tela inicial.

Largo display LCD de 
alto contraste

Contando com um display de 6”, a tela é grande e 
fácil de se ler. O alto contraste torna sua leitura 
fácil mesmo quando estiver utilizando-o à luz do 
dia. O amplo ângulo de visão permite que possa 
visualizar a leitura mesmo de grandes distâncias, 
permitindo a realização de outras atividades 
enquanto observa as medições.

Criar um método customizado é fácil e intuitivo. O Hi801 guia você passo-a-passo entre o processo 
de criação de seu próprio método. A interface intuitiva ao usuário guiará você durante a nomeação 
do método, con�guração de comprimento de onda, tempo de reação e método de calibração. Até 10 
pontos de calibração podem ser usados.

Criação de Método passo-a-passo

Até 10 pontos de calibração

Cálculos �exíveis para vários métodos de comprimento de onda



Funções Gerais

 

Métodos 
Pré-Programados

Métodos do Usuário Faixa Espectral Registro e 
transferência de dados 

Bateria  Operacional
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Quando estiver escolhendo um equipamento, garanta que o produto possua todas as funções requeridas aos seus propósitos. Quando construímos o íris®, incluímos a maior quantidade de funções que pudemos 
para tornar este medidor extremamente versátil e conveniente. A partir de necessidades básicas, como a longa duração da bateria e o fácil registro e transferência de dados, nós colocamos os limites em recursos 
aparentemente básicos para tornar sua vida tão fácil quanto possível.

Mais de 80 métodos comumente 
usados estão programados no medidor 
para análises químicas. Estes métodos 
podem ser facilmente atualizados 
transferindo o arquivo de seu 
computador ao medidor ou utilizando 
um pen-drive. Até 150 métodos de 
fábrica podem ser salvos no medidor e 
alguns parâmetros químicos possuem a 
opção de trocar entre diferentes 
formas químicas. Procurar os códigos 
de reagentes adicionais é fácil, já que o 
medidor proporciona dados do reagen-
te apropriado para cada método 
programado.

A habilidade de programar até 100 
métodos pessoais ao medidor cria 
versatilidade e customização. Métodos 
podem ser inclusos com até 10 pontos 
de calibração, 5 diferentes comprimen-
tos de onda (que podem ser usados 
simultaneamente), e permite ao usuário 
5 temporizadores de reação. Estas 
funções permitem diversas variações a 
serem implementadas aos métodos. 
Este é um fotômetro que não mais 
oferece limitações de fábrica. Se um 
certo parâmetro não é oferecido ou uma 
modi�cação é necessária à um método, 
o usuário pode personalizar de acordo 
com suas necessidades.

O medidor possui uma faixa espectral 
de 340 nm a 900 nm permitindo uma 
ampla seleção de métodos analíticos. A 
�exibilidade de faixas permite 
adequação com vários métodos de 
organizações e associações para uma 
grande variedade de aplicações.

A transferência de dados de um 
medidor deve sempre ser simples e 
direta. Incrivelmente o medidor pode 
armazenar até 14.000 medições na 
memória, podendo ser transferida a 
qualquer momento para um PC ou Mac 
em formato CSV ou PDF. Não há neces-
sidade de nenhum software, apenas 
plugar um pen-drive ou através de 
conexão direta ao computador. A 
habilidade de salvar os dados em PDF 
assegura alta integridade do arquivo, 
não podendo assim altera-lo. Adicional-
mente, o ID do medidor e da amostra 
podem ser programados para serem 
salvos junto das medições. O iris® 
possui portas USB para conexões com 
pen-drive utilizando a porta de USB-A e 
conexão direta com o computador 
utilizando a porta USB-B.

O medidor possui uma bateria de íons 
de lítio que suporta aproximadamente 
3.000 medições. Durando muito mais 
de um dia de uso no campo, não há 
necessidade de se preocupar com a 
carga de bateria enquanto trabalha 
sem uma fonte de alimentação. 



Adaptador de Cubetas

Espectrofotômetro iris HI801 



Especi�cações Gerais HI801 iris

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 mAbs em 0.000-0.500 Abs; 1% em 0.500-3.000 Abs

Modo de Medição Transmitância (%), absorbância e concentração

Célula de Amostra 10 mm quadrada, 50 mm retangular, 16 mm circular, 22 mm circular, 13 mm circular (frasco)

Seleção de Onda Automática, baseada no método selecionado (editável para os métodos de usuário apenas)

Fonte de Luz Lâmpada de Halogênio-Tungstênio

Sistema Óptico Feixe Dividido

Calibração de Onda Interno, automático com feedback visual

Dispersão da Luz

Banda Espectral 5 nm

Número de Métodos 150 Fábrica / 100 Usuário

Dados de Armazenamento 9999 valores de medição

Capacidade de Exportação Arquivo formato CSV e PDF

Conectividade 1x USB A ; 1x USB B 

Vida Útil da Bateria 3000 medições ou 8 horas

Alimentação 15 Adaptador de Energia VDC ; 10.8 Bateria Recarregável Li-Ion VDC

Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 95% RH

Dimensões 155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6")

Peso 3 kg (6.6 Ibs.)

Conteúdo

Espectrofotômetro iris HI801 

Especi�cações

< 0.1 % T em 340 nm com NaNO

O HI801 contém uma cubeta de amostra de 22 mm com tampas (4), cubetas de 10mm, 
adaptadores de cubetas redondas de 16 mm, pano para limpeza de cubetas, tesouras, 
cabo USB, bateria recarregável com íon de lítio, adaptador de alimentação de 115VAC a 
15VDC, USB drive, manual de instruções e certi�cado de qualidade do instrumento.



Parâmetro Faixa Resolução (@25°C) Método λ (nm) Reagente Cubeta

Alcalinidade ±5 mg/L  ±5%  de leitura Verde de Bromocresol 610 HI775–26 R–22
Alcalinidade, Marinha ±5 mg/L ±5% de leitura Verde de Bromocresol 610 HI755–26 R–22
Alumínio 0.00–1.00 mg/L Al3+ ±0.02 mg/L ±4% de leitura Alumínio 530  HI93712–01 R–22
Amônia - LR ±0.04 mg/L ±4% de leitura Nessler 425 HI93700–01 R–16
Amônia - LR ±0.10 mg/L ou 5% de leitura Nessler 425 HI93764A–25 R–13
Amônia - MR ±0.05 mg/L ±5% de leitura Nessler 425 HI93715–01 R–16
Amônia -  HR ±0.5 mg/L ±5% de leitura Nessler 425 HI93733–01 R–16
Amônia - HR ±1 mg/L ou 5% de leitura Nessler 430 HI93764B–25 R–13
Bromo 0.00–10.00 mg/L (mg/L) ±0.08 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI93716–01 R–22
Cálcio + ±10 mg/L ±5% de leitura Oxalato 466 HI937521–01 R–22
Cálcio Marinho + ±5% de leitura Zincon 610 HI758–26 R–16
Cloro 0.0–20.0 mg/L Cl¯ ±0.5 mg/L ±5% de leitura Ticionato de Mercúrio 455 HI93753–01 R–22
Dióxido de Cloro ±0.10 mg/L ±5% de leitura Vermelho de Clorofenol 575 HI93738–01 R–22
Cloro Livre ULR ±0.020 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI95762–01 R–22
Cloro Livre LR (Reagente em pó) ±0.03 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI93701–01 R–22
Cloro Livre LR (Reagente líquido) ±0.03 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI93701–F R–22
Cloro Livre HR ±0.03 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI93734–01 R–22
Cloro Total ULR ±0.020 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI95761–01 R–22
Cloro Total  LR (Reagente em pó) ±0.03 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI93711–01 R–22
Cloro Total LR (Reagente líquido) ±0.03 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI93701–T R–22
Cloro Total HR ±0.03 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI93734–01 R–22
Cloro UHR ±3 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI95771–01 R–22
Crômio (VI) LR + ±2 µg/L ±4% de leitura Difenilcarbohidrazida 535 HI93749–01 R–22
Crômio (VI) HR + ±5 µg/L ±4% de leitura Difenilcarbohidrazida 535 HI93723–01 R–22
DQO LR EPA ±5 mg/L ou 5% de leitura Dicromato EPA 420 HI93754A–25 R–13
DQO LR Hg Livre ±5 mg/L ou 5% de leitura Dicromato EPA 420 HI93754D–25 R–13
DQO LR ISO ±5 mg/L ou 5% de leitura Dicromato ISO 420 HI93754F–25 R–13
DQO MR EPA ±15 mg/L ou 4% de leitura Dicromato EPA 610 HI93754B–25 R–13
DQO MR Hg free ±15 mg/L ou 4% de leitura Dicromato EPA 610 HI93754E–25 R–13
DQO MR ISO ±15 mg/L ou 4% de leitura Dicromato ISO 610 HI93754G–25 R–13
DQO HR EPA ±150 mg/L ou 2% de leitura Dicromato EPA 610 HI93754C–25 R–13
Cor da Água 0–500 PCU ±10 PCU ±5% de leitura Cobalto - Platina 460 R–22
Cobre LR + ±10 µg/L ±5% de leitura Bicinoneinato 575 HI95747–01 R–22
Cobre HR + ±0.02 mg/L ou 4% de leitura Bicinoneinato 560 HI93702–01 R–22
Cianeto 0.000–0.200 mg/L CN¯ ±0.005 mg/L ±3% de leitura Piridina-Pirazolona 610 HI93714–01 R–22
Ácido Cianúrico 0–100 mg/L CYA ±1 mg/L ±15% de leitura SPADNS 525 HI93722–01 R–22
Flúor LR 0.00–2.00 mg/L F¯ ±0.03 mg/L ±3% de leitura SPADNS 575 HI93729–01 R–22
Flúor HR 0.0–20.0 mg/L F¯ ±0.5 mg/L ±3% de leitura SPADNS 575 HI93739–01 R–22
Dureza de Cálcio ±0.08mg/L ±4% de leitura Calmagite 523 HI93720–01 R–22
Dureza de Magnésio ±0.11 mg/L ±5% de leitura EDTA 523 HI93719–01 R–22
Dureza Total LR ±5 mg/L ±4% de leitura Calmagite 466 HI93735–00 R–22
Dureza Total MR ±7 mg/L ±3% de leitura Calmagite 466 HI93735–01 R–22
Dureza Total HR ±10 mg/L ±2% de leitura Calmagite 466 HI93735–02 R–22
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Especi�cações de Parâmetros



Parâmetro Faixa Precisão (@25°C) Método λ (nm) Reagente Cubeta
Hidrazina ±3 µg/L ±3% de leitura Dimetilaminobenzaldeído 466 HI93704–01 R–22
Iodo ±0.1 mg/L ±5% de leitura DPD 525 HI93718–01 R–22
FerroLR 0.00–1.60 mg/L Fe ±0.01 mg/L ±8% de leitura TPTZ 575 HI93746–01 R–22
Ferro HR 0.00–5.00 mg/L Fe ±0.04 mg/L ±2% de leitura Fenantrolina 525 HI93721–01 R–22
Magnésio + ±3 mg/L ±3% de leitura Calmagite 466 HI937520–01 R–22
Manganês LR 0–300 µg/L Mn ±7 µg/L ±3% de leitura PAN 560 HI93748–01 R–22
Manganês HR 0.0–20.0 mg/L Mn ±0.2 mg/L ±3% de leitura Periodato 525 HI93709–01 R–22
Xarope de Maple 0.0–100.0%T ±3% @75 %T Medição Direto 560 HI93703–57 S–10
Molibdênio + ±0.3 mg/L ±5% de leitura Ácido mercaptoacético 420 HI93730–01 R–22
Níquel LR 0.000–1.000 mg/L Ni ±0.010 mg/L ±7% de leitura PAN 565 HI93740–01 R–16
Níquel HR 0.00–7.00 ppt Ni ±0.07 ppt ±4% de leitura Fotométrica 575 HI93726–01 R–22
Nitrato ±0.5 mg/L ±10% de leitura Redução de Cádmio 525 HI93728–01 R–22
Nitrato (Ácido Cromotrópico) ±1.0 mg/L ±3% de leitura Ácido Cromotrópico 410 HI93766–50 R–13
Nitrito Marinho ULR ±8 µg/L ±4% de leitura Diazotização 480 HI764–25 R–22
Nitrito LR 10 µg/L  ±4% de leitura Diazotização 480 HI93707–01 R–22
Nitrito HR ±4 mg/L ±4% de leitura Sulfato Ferroso 575 HI93708–01 R–22
Nitrogênio Total LR  0.0–25.0 mg/L N ±1 mg/L or 5% de leitura Ácido Cromotrópico 420 HI93767A–50 R–13
Nitrogênio Total HR 10–150 mg/L N ±3 mg/L or 4% de leitura Ácido Cromotrópico 420 HI93767B–50 R–13
Oxigênio Dissolvido ±0.4 mg/L ±3% de leitura Winkler 466 HI93732–01 R–22
Eliminador de Oxigênio (Carbohidrazina) 0.00–1.50 mg/L  ±0.02 mg/L ±3% de leitura Redução de Ferro 575nm HI96773–01 R–22
Eliminador de Oxigênio (DEHA) 0–1000 µg/L ±5 µg/L ±5% de leitura Ácido Cromotrópico 575nm HI96773–01 R–22
Eliminador de Oxigênio (ISO–Ácido Ascórbico) 0.00–4.50 mg/L ±0.03 mg/L ±3% de leitura Ácido Cromotrópico 575nm HI96773–01 R–22
Eliminador de Oxigênio (Hidroquinona) 0.00–2.50 mg/L ±0.04 mg/L ±3% de leitura Ácido Cromotrópico 575nm HI96773–01 R–22
Ozônio ±0.02 mg/L ±3% de leitura DPD 525 HI93757–01 R–22
pH 6.5–8.5 pH ±0.1 pH Vermelho de Fenol 525 HI93710–01 R–22
Fósforo Marinho ULR 0–200 µg/L P ±5 µg/L ±5% de leitura Ácido Ascórbico 610 HI736–25 R–22
Fosfato LR ±0.04 mg/L ±4% de leitura Ácido Ascórbico 610 HI93713–01 R–22
Fosfato HR ±1 mg/L ±4% de leitura Aminoácido 525 HI93717 –01 R–22
Ácido Fosfórico Hidrolizável 0.00–1.60 mg/L P ±0.05 mg/L or 5% de leitura Ácido Ascórbico 610 HI93758B–50 R–13
Fósforo Reativo LR 0.00–1.60 mg/L P ±0.05 mg/L or 4% de leitura Ácido Ascórbico 610 HI93758A–50 R–13
Fósforo Reativo HR 0.0–32.6 mg/L P ±0.5 mg/L or 4% de leitura Ácido vanadomolibdofosfórico 420 HI93763A–50 R–13
Fósforo , Total LR 0.00–1.60 mg/L P ±0.05 mg/L or 5% de leitura Monosulfato de 5'-monofosfato de adenosina 610 HI93758C–50 R–13
Fósforo , Total HR 0.0–32.6 mg/L P ±0.5 mg/L or 5% de leitura Monosulfato de 5'-monofosfato de adenosina 420 HI93763B–50 R–13
Potássio LR 0.0–20.0 mg/L K 2 mg/L ±7% de leitura Tetrafenilborato Turbidimétrico 466 HI93750–01 R–22
Potássio MR 10–100 mg/L K ±10 mg/L ±7% de leitura Tetrafenilborato Turbidimétrico 466 HI93750–01 R–22
Potássio HR 20–200 mg/L K ±20 mg/L ±7% de leitura Tetrafenilborato Turbidimétrico 466 HI93750–01 R–22
Sílica LR ±0.03 mg/L ±5% de leitura Azul de Heteropólio 610 HI93705–01 R–22
Sílica HR ±1 mg/L ±5% de leitura Molibdosilicato 466 HI96770–01 R–22
Prata 0.000–1.000 mg/L Ag ±0.02 mg/L ±5% de leitura PAN 570 HI93737–01 R–22
Sulfato ±5 mg/L ±3% de leitura Turbidimétrico 466 HI93751–01 R–22
Surfactantes Aniônicos 0.0–3.50 mg/L SDBS ±0.04 mg/L ±3% de leitura Azul de Metileno 610 HI96769–01 R–22
Zinco 0.00–3.00 mg/L Zn ±0.03 mg/L ±3% de leitura Zincon 620 HI93731–01 R–22
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