
Colorímetro de Bolso para pH Marinho



HI780 Checker®HC  
Colorímetro de Bolso para pH Marinho

• Ideal para aquários e biologia marinha

• Fácil de usar e mais preciso do que kits de testes químicos

• O tamanho pequeno o torna mais conveniente

Especi�cações HI780

Faixa 6.3 a 8.6 pH

Resolução 0.1 pH

Precisão a 25 °C ±0.2 pH

Fonte de Luz LED a 525 nm

Detector de Luz fotocélula de silício

Método adaptação colorímetrica do método vermelho de fenol

Desligament Automático após 10 minutos sem uso

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

Tipo de Bateria 1 pilha AAA de 1.5V

Outras Informações HI780 Checker HC é fornecido com 2 cubetas de amostra (com tampa), reagente de pH, bateria e instruções.

Acessórios HI780-25 Kit de reagentes para aproximadamente 100 testes
HI780-11 Kit de Calibração

O pH água super�cial do oceano está entre 7.5 e 8.5. No entanto, com o passar do tempo, a tendência de acidi�cação é de 
diminuir de 0.1 a 0.2 unidades de pH/século. A acidi�cação é uma consequência da absorção de dióxido de carbono (CO2) nos 
mares e oceanos. O dióxido de carbono reage com a água salgada para produzir ácido carbônico (H2CO3).

As alterações do pH afetam o crescimento, a reprodução e a comunicação de vidas marinhas. Os íons de hidrogênio tendem a 
se ligar aos carbonatos para formar bicarbonatos. A maior atração do carbonato sobre o cálcio pode afetar negativamente a 
construção do esqueleto e limitar o crescimento dos corais.

O HI780 Checker HC é uma forma simples, precisa e econômica de medir o pH na água do mar. Desenvolvido como uma 
alternativa mais precisa aos kits de testes químicos, este colorímetro portátil fornece resultados rápidos e precisos dos testes 
de pH.
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