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• À prova d’água de acordo com os padrões IP65
• Calibração Automática
• Compensação Automática de Temperatura
• Aproximadamente 1.000 horas de bateria 

(500 horas com o Bluetooth ativado)
• O módulo Bluetooth integrado permite que 

o tester seja conectado a um dispostivo 
compatível com o App Hanna Lab

para Lab
Flexível, preciso e fácil de 
usar, o Tester Bluetooth de pH 
HALO2 para laboratório é ideal 
para aqueles que preferem 
um eletrodo de pH sem 
necessidade de manutenção.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de Vidro

• É fácil de limpar e 
suporta produtos 
químicos agressivos.

• Livre de Manutenção
• A referência de 

preenchimento de gel 
não requer soluções de 
recarga. Além da rotina 
de calibração e limpeza, 
a sonda não requer manutenção.

• Ponta esférica 
• Fornece o máximo de área de 

superfície para medições precisas.

HI9810412

para Lab
Flexível, preciso e fácil de 
usar, o Tester Bluetooth de 
pH HALO2 para laboratório 
é ideal para medições de 
amostras que seriam um 
desafio para os eletrodos 
de pH com design padrão.

• Faixa de 0.00 a 14.00 pH
• Eletrodo recarregável

• O design de junção dupla é 
resistente a entupimentos 
e garante uma resposta 
rápida e leituras estáveis.

• Corpo de Vidro
• É fácil de limpar e 

suporta produtos 
químicos agressivos.

• Ponta esférica 
• Fornece o máximo de área de 

superfície para medições precisas.

HI9810402

para  
Aplicações 
em Campo 
Flexível, preciso e fácil de usar, o 
Tester Bluetooth de pH HALO2 
é ideal para medições em campo 
devido à sua durabilidade.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Eletrodo resistente

para uso em campo
• Corpo de resina PEI 

que é fácil de limpar e é 
quimicamente resistente a 
muitos produtos químicos agressivos.

• Livre de Manutenção
• A referência de preenchimento de gel 

não requer soluções de recarga. Além 
da rotina de calibração e limpeza, 
a sonda não requer manutenção.

HI9810422

App Hanna Lab 
Quando usado com o HALO2, o App Hanna Lab transforma um dispositivo smart compatível em um medidor de pH 
completo. Os recursos incluem: condicionamento do eletrodo, GLP com marcação de data / hora, leituras em tempo 
real, resolução de mV, compensação manual de temperatura, critérios de estabilidade, lembrete de calibração, 
alarmes de pH (mV) e temperatura, ID do tester e compartilhamento de dados.

Testers Bluetooth de pH 
• Conectividade Universal

• Conecte-se ao aplicativo Hanna Lab via tecnologia 
sem fio Bluetooth e com nosso software API 
aberto, nossa série HALO2 pode se integrar 
diretamente com seu Sistema de Gerenciamento 
de Informação Laboratorial (LIMS) atual. 

• Visor LCD grande
• Operação com um botão
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para Solo
Flexível, preciso e fácil de usar, o 
Tester Bluetooth de pH HALO2 
para Solo é ideal para produtores 
agrícolas, de hidropônicos 
e cultivos em estufa que 
precisam monitorar o pH do 
solo ou de soluções de solo.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de PVDF resistente
• Eletrodo fácil de limpar

• Uma luva removível permite a limpeza, 
desinfecção e o reabastecimento 
(com eletrólito de gel fornecido) 
da área de referência externa.

• Ponta Cônica
• Permite a penetração fácil em 

solos e soluções de solo.

HI9810302

para Cremes  
Cosméticos
Flexível, preciso e fácil de 
usar, o Tester Bluetooth de pH 
HALO2 para Cremes é ideal para 
medições em amostras que seriam 
um desafio para os eletrodos 
de pH com design padrão.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Eletrodo Recarregável

• O design de junção tripla evita 
entupimentos e qualquer 
precipitação potencial de 
prata na junção. A solução de 
preenchimento se difundirá 
através da junção de cerâmica 
à medida que for usada.

HI9810432

para Pele & 
Couro  
Cabeludo
Flexível, preciso e fácil de usar, o 
Tester Bluetooth de pH HALO2 
para Pele & Couro Cabeludo foi 
desenvolvido para medir o pH 
da pele e do couro cabeludo.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de Vidro

• É fácil de limpar e disinfetar.
• Sensor com ponta plana

• Permite o contato direto com a 
pele ou o couro cabeludo para 
garantir uma medição estável.

HI9810372

para Couro 
& Papel
Flexível, preciso e fácil de usar, o 
Tester Bluetooth de pH HALO2 
para Couro & Papel é ideal para 
a medição de supeprfícies 
planas ou amostras de volume 
menor, com o design especial 
de ponta plana do sensor.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de Vidro

• É fácil de limpar e 
resiste a produtos 
químicos agressivos.

• Livre de Manutenção
• A referência de 

preenchimento de gel não requer 
soluções de recarga. Além da 
rotina de calibração e limpeza, a 
sonda não requer manutenção.

• Ponta plana
• Basta uma gota de água na superfície 

da amostra para medições precisas. 

HI9810442

para Vinho
Flexível, preciso e fácil de usar, o 
Tester Bluetooth de pH HALO2 
para Vinho foi desenvolvido 
para medir o pH em cada estapa 
do pocesso de fabricação do 
vinho: da pré‑fermentação e 
fermentação à pós‑fermentação 
e engarrafamento.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Eletrodo recarregável

• O design de junção dupla é 
resistente a entupimentos 
e garante uma resposta 
rápida e leituras estáveis.

• Tecnologia do Sistema 
de Prevenção de 
Entupimentos (CPS)
• A luva de PE móvel 

repele sólidos e evita entupimento. 
Além disso, a luva pode ser movida 
e a superfície do vidro fosco limpa, 
resultando em tempos de resposta 
mais rápidos e leituras estáveis.

HI9810332

para Cerveja
Flexível, preciso e fácil de usar, o 
Tester Bluetooth de pH HALO2 
para Cerveja é ideal para a 
medição de pH de amostras de 
mosto, mosto resfriado e cerveja.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de Titânio

• O corpo resistente de 
titânio funciona como 
uma proteção eletrônica 
contra interferências de 
ruído elétrico ou umidade.

• Ponta plana
• Permite a medição 

direta de pH e evita 
que sólidos do mosto 
se acumulem na superfície.

• Junção de pano extraível 
• Para limpar qualquer entupimento 

de sólidos que resultaria em uma 
resposta lenta e leituras instáveis, 
simplesmente retire uma porção 
pequena e limpa da junção.

HI9810312

• Corpo de Vidro
• É fácil de limpar e resiste a produtos 

químicos agressivos.
• Ponta Cônica

• Penetra facilmente emulsões, como loções 
e cremes, sólidos macios e semissólidos.
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para Sushi
Flexível, preciso e fácil de 
usar, o Tester Bluetooth de 
pH HALO2 para Sushi foi 
desenvolvido para medir o pH 
do arroz de sushi e garantir que 
os regulamentos do Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (HACCP) e de higiene 
alimentar sejam atendidos.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de Titânio

• O corpo resistente de 
titânio funciona como uma proteção 
eletrônica contra interferências 
de ruído elétrico ou umidade.

• Ponta plana, resistente a entupimentos
• A ponta plana fornece contato de 

superfície ideal para medições de 
pH de arroz de sushi. Quando a 
junção fica revestida com amido 
de arroz, simplesmente limpe a 
sonda para expor a referência 
de gel duro (viscoleno).

HI9810352

para Queijo
Flexível, preciso e fácil de usar, o 
Tester Bluetooth de pH HALO2 
para Queijo foi desenvolvido para 
medir o pH durante os principais 
processos do processamento 
do queijo  e garantir que os 
regulamentos do Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (HACCP) e de higiene 
alimentar sejam atendidos.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de PVDF de grau alimentício

• Fácil de limpar e desinfetar.
• Ponta Cônica

• Permite a penetração fácil em sólidos 
e semissólidos como o queijo.

HI9810322

para Carne
Flexível, preciso e fácil de usar, o  
Tester Bluetooth de pH HALO2  
para Carne é ideal para medição 
de pH durante o 
processamento da carne.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de PVDF de 

grau alimentício
• Fácil de limpar e desinfetar

• Eletrodo de fácil limpeza
• Uma luva removível 

permite a limpeza, desinfecção 
e a recarga (com eletrólito 
de gel fornecido) da área 
de referência externa.

• Ponta Cônica
• Permite a penetração fácil 

em sólidos e semissólidos 
como carnes e salsichas

HI9810362

para Leite
Flexível, preciso e fácil de usar, o 
Tester Bluetooth de pH HALO2 
para Leite foi desenvolvido 
para medir o pH durante o 
processo de produção do leite.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de Vidro

• Possui um corpo de vidro 
não poroso que é fácil 
de limpar e desinfetar.

• Livre de Manutenção
• A referência de 

preenchimento de gel não requer 
soluções de recarga. Além da 
rotina de calibração e limpeza, a 
sonda não requer manutenção.

• Ponta Cônica
• Permite a penetração fácil em 

semissólidos, ideal para leites 
e derivados como o iogurte.

HI9810342

para Chocolate
Flexível, preciso e fácil de usar, o  
Tester Bluetooth de pH 
HALO2 para Chocolate é 
ideal para a medição de 
pH durante o processo de 
fabricação do chocolate. 

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de PVDF de 

grau alimentício
• Fácil de limpar e desinfetar

• Eletrodo de fácil limpeza
• Uma luva removível permite a 

limpeza, desinfecção e a recarga 
(com eletrólito de gel fornecido) 
da área de referência externa.

• Ponta Cônica
• Permite a penetração fácil em 

sólidos mácios  e semissólidos 
como chocolate.

HI9810392

para Pães &  
Massas
Flexível, preciso e fácil de usar, o  
Tester Bluetooth de pH HALO2 
para Pães & Massas é ideal para 
medir o pH durante o processo 
de panificação e e garantir que 
os regulamentos do Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (HACCP) e de higiene 
alimentar sejam atendidos.

• Faixa de 0.00 a 12.00 pH
• Corpo de PVDF de grau alimentício

• Fácil de limpar e desinfetar.
• Ponta Cônica

• Permite a penetração fácil em 
sólidos e semissólidos como 
pães e massas cruas.

HI9810382
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