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*Códigos para frasco de 500 mL

Item#  Aplicação      
HI7061L  Uso Geral      
HI7073L  Proteínas      
HI70630L  Limpeza Ácida para Carne, Gordura e Óleos   
HI70631L  Limpeza Alcalina para Carne, Gordura e Óleos   
HI7074L   Substâncias Inorgânicas     
HI7077L Óleos e Gorduras     

HI70635L Resíduos de Vinho     
HI70640L Resíduos de Leite     
HI70641L Limpeza e Desinfecção para Laticínios   
HI70642L Resíduos de Queijo     
HI70663L Resíduos de Solo     

HI70670L Resíduos de Humus     

pH @25C*  HI50XX  HI60XX   HI70XX  
1.68 HI5016  HI6016 (1.679 pH)  HI7001L 
3.00 HI5003  HI6003 (3.000 pH)  —  
4.01 HI5004  HI6004 (4.010 pH)  HI7004L 
6.86 HI5068  HI6068 (6.862 pH)  HI7006L 
7.01 HI5007  HI6007 (7.010 pH)  HI7007L 
9.18 HI5091  HI6091 (9.177 pH)  HI7009L 
10.01 HI5010  HI6010 (10.010 pH)  HI7010L 
A Hanna recomenda os kits:
HI54710 pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01 
HI54710-10 pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01, HI70300L 
HI54710-11 pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01, HI70300L, HI7061L 

Item # Tipo

HI190M  Agitador quadrado para até 1 litro  
HI181-1* Agitador redondo com suporte de eletrodo para até 1 litro 
HI180-1* Agitador redondo para até 1 litro  

Escolha um Agitador 

 
 

Use estas soluções de limpeza para melhores resultados

Use estes bu�ers para as suas calibrações

Use estes agitadores para calibração e teste de amostras

* Disponível em uma variedade de cores

Calibre Sempre 

Condicione Corretamente
 

Use HI70300L solução de armazenamento para guardar seu eletrodo apropriadamente.

 
 
Use HI7071L para eletrodos de  junção únida ou HI7082 para eletrodos de junção dupla.

Limpe Regularmente 
O motivo mais comum para 
medições de pH imprecisas é um 
eletrodo sujo ou limpo de forma 
incorreta. 

Um eletrodo limpo corretamente garantirá que a 
ponta do sensor está fazendo leituras da maneira 
apropiada, que o �uxo da junção é o ideal e que a 
calibração será precisa.

Calibre para manter a operação 
correta do eletrodo e leituras 
reproduzíveis. A Hanna possui 
três linhas de soluções de 

calibração: HI50XX são soluções 
de calibração com certi�cados técnicos que variam 
de 1.00 a 13.00 pH e possuem precisão de +/- 0.01 
pH; HI60XX  são soluções de calibração milesimais 
certi�cadas que variam de 1.000 a 13.000 pH e 
possuem precisão de +/- 0.002 pH; HI70XX são 
soluções de calibração de uso geral que variam de 
1.68 a 10.01 pH. Os bu�ers da Hanna são padroni-
zados com medidores de alta precisão calibrados 
de acordo com referências NIST. As soluções da 
Hanna vêm em sachês de 20 mL, frascos de 230 
mL, 500 mL e 1L. Alguns bu�ers acompanham 
certi�cados e todos possuem validade de 5 anos.

Mantenha o bulbo de vidro e a junção do seu eletrodo de pH hidratados; isto reduz entupimentos da junção e melhora o tempo de resposta.
Nunca armazene eletrodos em água pura (deionizada), destilada ou de osmose reversa.

Soluções eletrolíticas de preenchimento são necessárias para eletrodos recarregáveis. Manter um nível de preenchimento apropriado garante a 
pressão ideal para manter o líquido da junção �uindo. Solte a tampa durante uma medição ou calibração para melhorar a pressão.

O tempo de resposta e precisão 
de uma leitura pode ser in-
�uenciado quando uma amos-
tra não foi agitada.

 A Hanna recomenda o uso de agitadores magnéti-
cos para garantir que o bu�er de pH ou a amostra 
estejam bem misturados. O movimento na solução 
melhorará o tempo de resposta do eletrodo na 
solução.
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Item # Aplicação  Tipo de Conexão 
HI1131X  Uso Geral  BNC, BNC+Pin, DIN, digital 
HI1230X  Uso Geral/Campo  BNC, DIN, digital 
FC202X Leite, iogurte, laticínios, carne, alimentos semissólidos DIN 
FC200X Leite, iogurte, laticínios, carne, alimentos semissólidos

Químicos, aplicações de campo, QC
 BNC, DIN, digital 

HI1332X   BNC, BNC+Pin, DIN 
HI1043X  Hidrocarbonatos, pinturas, solventes, água do mar,

ácidos/bases fortes, bu�er tris
 BNC, BNC+Pin, digital 

 
HI1048X  Vinho, suco BNC, BNC+Pin, DIN, digital 
FC232X  Carne, queijo, amostras de alimentos semissólidos DIN, digital 
HI1053X  Gorduras, cremes, amostras de solo, água potável, BNC, BNC+Pin, digital 
 emulsões, soluções de baixa condutividade,
 amostras semissólidas
HI1083X  Biotecnologia, Amostras <100uL BNC, BNC+Pin 
FC210X  Iogurtes, Cremes BNC 
HI73127X  Uso Geral  Pin, para uso com 
   medidores HI9812X 
HI1296X  Águas Rediduais DIN 

Item # Tipo  Aplicação  Descrição
HALO* Eletrodo  Variadas eletrodo de pH HALO pH com tecnologia  
 Bluetooth  Bluetooth Smart  que interage com
   Android e iOS
HI98128 Tester Tester de 

Uso Geral
 Tester à prova d’água com eletrodo removível,

ideal para aplicações em campo e teste básico de pH
 

   
HI9814 Portátil  Agricultura/ Modo de Calibração Rápida para calibrar pH, EC/TDS.

Eletrodo Ampli�cado para resistir a interferência elétrica
 

  Hidroponia

Aplicação 
Especí�ca

 
HI9816X/ Portátil   Medidor portátil à prova d’água para aplicações como: 
HI991XX   Solo, Galvanização, Leite, Iogurte, Queijo, Laticínios,
   Água Potável, Cerveja, Vinho, Carne, Papel, Couro, Pele.
HI9819X* Portátil  Industrial,  Robusto e à prova d’água, estes medidores portáteis são 
  Laboratório

Campo
 os mais populares da Hanna. Os medidores da série 

   HI9819X  vêm em uma maleta com todos os acessórios 
   necessários para as medições, armazena até 300 registros, 
   calibra até 5 pontos, e possui CAL Check.
   O HI98191 possui entrada para eletrodo BNC.
edge Portátil,   Laboratório,  O melhor medidor híbrido do meercado. Calibrações de  
 HI2002/ Bancada,  Industrial, Campo,

Educacional,
Alimentício

 até 5 pontos. CAL Check. Resolução de 0.001 pH,
HI2020* Suporte   teclado touch capativo, medidor estilo tablet.
 (Híbrido)  Transferência de dados para um computador ou pen drive. 
 HI522X* Bancada  Laboratório

Educacional
 Disponível em 1 ou 2 canais, medidores para pesquisa que 

   permitem grá�cos de medições em tempo real, calibração  
   de 5 pontos, conexão com PC, CAL Check, personalizáveis.

   

Escolha seu Medidor 

Escolha seu Eletrodo 

  
 

Use estes eletrodos de pH para as suas amostras

Use estes medidores 
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A maioria dos medidores vêm com 
eletrodos de uso geral. Mesmo 
que estes eletrodos funcionem 
bem em várias aplicações, 

algumas aplicações requerem eletrodos especí�cos, 
como alimentos, bebidas, cosméticos, tratamento de 
água, galvanização, etc. 
Fatores importantes devem ser considerados na 
escolha de um eletrodo: temperatura da amostra, 
viscosidade, preparação e composição da amostra. 
Antes de adquirir o eletrodo apropriado, veri�que o 
tipo de conexão que o seu medidor aceita: BNC, DIN, 
DIN de conexão rápida, Digital de 3.5 mm, BNC + Pin, 
Rosca ou Tipo-T.

O tipo de medidor que será 
utilizado in�uenciará as 
leituras obtidas. A Hanna 
fabrica diferentes tipos de 
medidores de pH: testers,

portáteis, de bancada e de processo.
Cada medidor possui vantagens e preços 
diferentes.

* CAL CheckTM é um sistema de diagnóstico que 
garante a precisão das leituras de pH.
Alertando os usuários sobre problemas em 
potencial durante o processo de calibração, o 
sistema CAL CheckTM elimina leituras erradas 
causadas por eletrodos de pH sujos e/ou defeituo-
sos ou por bu�ers de pH contaminados, durante a 
calibração.
O medidor exibirá a condição do eletrodo e o tempo 
de resposta e fará recomendações baseadas 
nessas informações.

A Hanna elaborou este guia como uma ferramenta de referência rápida para um melhor cuidado 
com seu eletrodo. Sempre consulte o manual de instruções para esclarecer dúvidas.


