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dKH Alkalinity 
HI758U

Calcium Checker
HI774

ULR Phosphate 
Checker

HI702
Copper Checker

HI781
Nitrate LR Checker

Salinity/Temp Tester
HIREEF-2

Reef Professional Kit
HI70024P

Salinity Calibration 
HI772-26

AlkalinityReagent
HI774-25

Phosphate Reagent

Nitrate Reagents 
HI758u-26

Calcium Reagent
HI780-25

Marine pH Checker 
Reagents

HI731315
2 cuvettes and caps

HI70436M
DI Water for HI758U

Do you struggle to match your test results to a color chart with your water test kits? 
Are you tired of counting drops and dealing with time consuming hobby grade chemical test kits?

It’s time to upgrade how you test water by switching to digital meters by Hanna Instruments.
Hanna designs a wide range of analytical instruments that are perfect for aquariums. Our products help take the guesswork out 

of testing water altogether and generate quick and accurate digital readouts. This enables you and your customers to easily monitor 
and measure essential parameters for your aquariums.

HI782
Nitrate HR Checker

HI772
dKH Alkalinity 

Checker

HI780
Marine pH Checker

HI98319
Salinity/Temp Tester

HI702-25
Copper Reagent

HI781-25
Nitrate Reagents 

Do you struggle to match your test results to a color chart with your water test kits? 
Are you tired of counting drops and dealing with time consuming hobby grade chemical test kits?

It’s time to upgrade how you test water by switching to digital meters by Hanna Instruments.
Hanna designs a wide range of analytical instruments that are perfect for aquariums. Our products help take the guesswork out 

of testing water altogether and generate quick and accurate digital readouts. This enables you and your customers to easily monitor 
and measure essential parameters for your aquariums.

Comparação
Nitrato Faixa Baixa (HI781) & Nitrato Faixa Alta (HI782)

 

• Precisão a 25°C
 ±0.25 ppm ±2% de leitura
 ±2.5 ppm ± 5% de leitura calculada usando a diluição

• Faixa
 0.00 a 5.00 ppm (como NO3

–)
 0.0 a 50.0 ppm (calculada) usando diluição


• O teste de nitrato mais preciso para aquários
de água salgada no mercado

• Ideal para todos os tanques de recife, especialmente
sistemas de aquários de recife de nutrientes ultrabaixo
e aquários de corais SPS dominantes

• Requer o uso do kit de �ltro fornecido para atingir a
    precisão de faixa baixa 
• É fornecido com 25 testes  

 O HI781 usa três reagentes (HI781A-0, HI781B-0  e 
    HI781C-0) para determinar níveis baixos de nitrato 

 

• Precisão a 25°C
 ±2.0 ppm ±5% de leitura

• Faixa
 0.0 a 75.0 ppm (como NO3

–)
•      O teste de nitrato para aquários de água salgada mais 
    conveniente e simples disponível o mercado.

  Outros testes de nitrato necessitam de mais de 
  1 reagente e/ou dependem da interpretação 
  subjetiva de um resultado quando comparados ao
  HI782 colorímetro digital mais preciso/exato.

• Pode ser usado em tanques de peixes com rochas vivas
ou aquários mistos que podem tolerar níveis
mais altos de nitrato.

• O procedimento de testes do HI782 requer apenas
    1 reagente em pó (HI782-0) pré-medido.
• Acompanha 10 testes

 • Nenhuma diluição é necessária para as medições
na faixa alta.

• Nenhum procedimento de �ltragem é necessário.

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

O Nitrato é um subproduto do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio começa quando os organismos produzem amônia como 
um subproduto de resíduos tóxicos. A partir daí, as bactérias bené�cas do aquário aproveitam a amônia e a convertem em 

nitrito, um subproduto menos nocivo. O nitrito é �nalmente convertido em nitrato por oxidação adicional das bactérias. 
A faixa ideal de nitrato depende do tipo de coral em seu aquário, como o manejo é feito, entre outros fatores. 

Alguns peixes e invertebrados podem ser particularmente sensíveis a níveis elevados de nitrato. O nitrato não pode ser 
detectado diretamente, pois é invisível e inodoro, por isso será necessário usar um kit de teste químico ou um colorímetro 

para medir o nível de nitrato em seu aquário de água salgada.

A Hanna possui dois colorímetros digitais para medir o nitrato em aquários marinhos.

HI781 - Checker® HC para Nitrato Marinho Faixa Baixa HI782 - Checker® HC para Nitrato Marinho Faixa Alta

A diluição requer água salgada sem
a presenção de nitrato 

em água salgada

https://hannainst.com.br/produto/hi781-checker-nitrato-marinho-faixa-baixa/
https://hannainst.com.br/produto/hi782-checker-nitrato-marinho-faixa-alta/

