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INTRODUÇÃO
O HI801 iris® espectrofotômetro visível é um instrumento compacto e versátil com um sistema óptico de feixe duplo. 
Possui uma faixa de comprimento de onda visível de 340 a 900 nm. O medidor possui um sistema de referência interno 
que reduz erros causados pela intensidade da lâmpada e flutuações de temperatura. O sistema óptico foi projetado para 
minimizar a luz difusa, melhorando a linearidade e a precisão.

O espectrofotômetro é fornecido com 96 métodos de fábrica. Esses métodos são pré-programados com todas as 
informações necessárias para completar uma análise, incluindo o comprimento de onda, tipo de frasco, curva de 
calibração e temporizadores. Podem ser criados até 100 métodos de usuário. Os usuários podem selecionar até 5 
comprimentos de onda e temporizadores, tipo de cubeta e inserir suas próprias curvas de calibração (concentração 
apenas). As curvas de calibração podem conter até 10 pontos, com uma curva de regressão linear ajustada aos dados. 
A slope, offset e R-quadrado (R2) são visíveis para a curva de calibração. Os métodos de fábrica e do usuário são 
facilmente acessíveis a partir da tela principal usando a opção de métodos favoritos.

• Fornecido com 96 métodos de fábrica
• Até 100 métodos do usuário
• 5 tipos de cubeta (redonda de 16 mm, redonda de 22 mm, frasco de 13 mm, quadrado de 10 mm, retângular 

de 50 mm) com detecção automática
• Armazenamento de dados para 9.999 medições com capacidade de registro automático dos resultados
• Transferência de dados simplificada para um PC ou Mac
• Firmware atualizável em campo
• Bateria recarregável

Este manual fornece informações sobre a instalação e funcionalidade do espectrofotômetro e sugestões de operações 
refinadas. Antes de usar o espectrofotômetro, é recomendável que o usuário se familiarize com as várias funções e 
funcionalidades do equipamento.

PARTE I. MANUAL DE INSTRUÇÕES

Fornece uma descrição compreensível dos princípios de operação, interface do usuário, opções gerais, etc.

PARTE II. MÉTODOS DE FÁBRICA

Contém instruções completas para as análises mais usadas normalmente. Métodos adicionais e pacotes de métodos 
estão disponíveis, entre em contato com a Hanna Instruments® para mais detalhes.
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ID Nome do Método
001 ALCALINIDADE
002 ALCALINIDADE MARINHA
003 ALUMÍNIO
004 AMÔNIA FAIXA BAIXA
005 AMÔNIA FAIXA BAIXA (FRASCO DE 13 mm)
006 AMÔNIA FAIXA MÉDIA
007 AMÔNIA FAIXA ALTA
008 AMÔNIA FAIXA ALTA (FRASCO DE 13 mm)
009 BROMO
010 CÁLCIO
011 CÁLCIO MARINHO
012 CLORETO
013 DIÓXIDO DE CLORO
014 CLORO LIVRE FAIXA ULTRA BAIXA
015 CLORO LIVRE FAIXA BAIXA (REAGENTE EM PÓ)
016 CLORO LIVRE FAIXA BAIXA (REAGENTE LÍQUIDO)
017 CLORO LIVRE FAIXA ALTA
018 CLORO TOTAL FAIXA ULTRA BAIXA
019 CLORO TOTAL FAIXA BAIXA (REAGENTE EM PÓ)
020 CLORO TOTAL FAIXA BAIXA (REAGENTE LÍQUIDO)
021 CLORO TOTAL FAIXA ALTA
022 CLORO TOTAL FAIXA ULTRA ALTA
023 CRÔMIO (VI) FAIXA BAIXA
024 CRÔMIO (VI) FAIXA ALTA
025 DQO FAIXA BAIXA EPA (FRASCO DE 13 mm)
026 DQO FAIXA BAIXA LIVRE DE MERCÚRIO (FRASCO DE 13 mm)
027 DQO FAIXA BAIXA  ISO (FRASCO DE 13 mm)
028 DQO FAIXA MÉDIA EPA (FRASCO DE 13 mm)
029 DQO FAIXA MÉDIA LIVRE DE MERCÚRIO (FRASCO DE 13 mm)
030 DQO FAIXA MÉDIA ISO (FRASCO DE 13 mm)
031 DQO FAIXA ALTA EPA (FRASCO DE 13 mm)
032 COR DA ÁGUA
033 COBRE FAIXA BAIXA
034 COBRE FAIXA ALTA
035 CIANETO
036 ÁCIDO CIANÚRICO
037 FLUORETO FAIXA BAIXA
038 FLUORETO FAIXA ALTA
039 DUREZA DE CÁLCIO
040 DUREZA DE MAGNÉSIO
041 DUREZA TOTAL FAIXA BAIXA
042 DUREZA TOTAL FAIXA MÉDIA
043 DUREZA TOTAL FAIXA ALTA
044 HIDRAZINA
045 IODO
046 FERRO FAIXA BAIXA
047 FERRO FAIXA ALTA

ID Nome do Método
048 MAGNÉSIO
049 MANGANÊS FAIXA BAIXA
050 MANGANÊS FAIXA ALTA
051 XAROPE DE BORDO
052 MOLIBDÊNIO
053 NÍQUEL FAIXA BAIXA
054 NÍQUEL FAIXA ALTA
055 NITRATO
056 NITRATO, ÁCIDO CROMOTRÓPICO (FRASCO DE 13 mm)
057 NITRITO, MARINHO FAIXA ULTRA BAIXA
058 NITRITO FAIXA BAIXA
059 NITRITO FAIXA ALTA
060 NITROGÊNIO TOTAL FAIXA BAIXA (FRASCO DE 13 mm)
061 NITROGÊNIO TOTAL FAIXA BAIXA (FRASCO DE 13 mm)
062 OXIGÊNIO DISSOLVIDO
063 SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO (CARBOHIDROZIDA)
064 SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO (DIETIL-HIDROXILAMINA) (DEHA)
065 SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO (HIDROQUINONA)
066 SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO (ÁCIDO ISOASCÓRBICO)
067 OZÔNIO
068 pH
069 FÓSFORO, MARINHO FAIXA ULTRA BAIXA
070 FOSFATO FAIXA BAIXA
071 FOSFATO FAIXA ALTA
072 FÓSFORO, ÁCIDO HIDROLISÁVEL (FRASCO DE 13 mm)
073 FÓSFORO REATIVO FAIXA BAIXA (FRASCO DE 13 mm)
074 FÓSFORO REATIVO FAIXA ALTA (FRASCO DE 13 mm)
075 FÓSFORO TOTAL FAIXA BAIXA (FRASCO DE 13 mm)
076 FÓSFORO TOTAL FAIXA ALTA (FRASCO DE 13 mm)
077 POTÁSSIO FAIXA BAIXA
078 POTÁSSIO FAIXA MÉDIA
079 POTÁSSIO FAIXA ALTA
080 SÍLICA FAIXA BAIXA
081 SÍLICA FAIXA ALTA
082 PRATA
083 SULFATO
084 SURFACTANTES ANIÔNICOS
085 ZINCO
086 DIÓXIDO DE CLORO (RÁPIDO)
087 CRÔMIO (VI)/TOTAL (FRASCO DE 13 mm)
088 DQO FAIXA ULTRA BAIXA (FRASCO DE 13 mm)
089 FERRO (II) (FERROSO)
090 FERRO TOTAL (FRASCO DE 13 mm)
091 NITRITO FAIXA BAIXA (FRASCO DE 13 mm)
092 NITRITO FAIXA MÉDIA (FRASCO DE 13 mm)
093 SURFACTANTES ANIÔNICOS (FRASCO DE 13 mm)
094 SURFACTANTES NÃO IÔNICOS(FRASCO DE 13 mm)
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11. EXAME PRELIMINAR
Retire o instrumento e os acessórios da embalagem e examine cuidadosamente cuidadosamente, para ter certeza de 
que o medidor não está danificado. 
Se algum dano ocorreu durante o transporte, entre em contato com a Hanna Instruments®.
Cada espectrofotômetro HI801 iris® é fornecido com:

• Cubeta de Amostras e Tampas, 22mm (4 unid.)
• Adaptadores de Cubeta (3 unid.)
• Tecido para limpeza de cubeta
• Tesoura
• Cabo USB
• Adaptador de energia 15 VDC
• Pen Drive USB
• Manual de Instruções
• Certificado de Qualidade do Instrumento

Nota:  Guarde todas as embalagens até ter certeza de que o instrumento funciona corretamente, guarde 
também a nota fiscal de compra do equipamento. Qualquer item defeituoso ou avariado deve ser 
devolvido em sua embalagem original com os acessórios fornecidos.
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1 2. MEDIDAS DE SEGURANÇA

• Os produtos químicos contidos nos kits de reagentes podem ser perigosos se manuseados incorretamente.
• Leia as Fichas de Dados de Segurança antes de realizar os testes.
• Equipamentos de segurança:  

Use proteção ocular e roupas adequadas quando necessário, e siga as instruções cuidadosamente.
• Derramamento de reagente:  

Se o derramamento de reagente acontecer, seque imediatamente e lave com bastante água. Se o 
reagente entrar em contato com a pele, lave a área afetada cuidadosamente com água. Evite respirar o 
vapor liberado.

• Descarte de resíduos:  
Para o descarte dos kits de reagentes e amostras reagidas, contate um fornecedor licenciado de descarte 
de resíduos.

Para evitar ferimentos ou lesões graves ao operador, ou danos ao instrumento:
• Utilize apenas a fonte de alimentação, bateria e acessórios especificados no manual.
• Não abra, desmonte ou modique a bateria ou o instrumento.
• Não exponha a bateria ou o instrumento a calor excessivo.
• Antes de guardar o instrumento por um longo período de tempo, remova a bateria e desconecte da fonte 

de energia.
• Não utilize ou armazene a bateria em locais com muita poeira ou umidade.
• Não chacoalhe, jogue ou submeta o instrumento a choque físico.
• Não deixe o instrumento próximo de objetos com forte campo magnético.

Para evitar fogo ou choque elétrico:
• Verifique se o adaptador de energia está completamente conectado.
• Nunca manuseie o adaptador de energia ou bateria com as mãos molhadas.
• Não deixe a bateria ou o medidor próximo de uma fonte de calor.
• Não insira nenhum objeto estranho no conector da fonte de energia ou no compartimento da bateria.
• Não recarregue a bateria caso esteja fora das condições de temperatura ambiente (0 a 45ºC).

Nota:  Se o medidor sofrer uma mudança repentina de temperatura, permita que ele alcance equílibrio 
térmico antes de ligá-lo. Pode ter se formado condensação no intrumento e em suas partes internas.
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13. ESPECIFICAÇÕES

Faixa de Comprimento de Onda 340 a 900 nm

Resolução de Comprimento de Onda 1 nm

Precisão de Comprimento de Onda ±1.5 nm

Faixa Fotométrica 0.000 a 3.000 Abs

Precisão Fotométrica
5 mAbs em 0.000 a 0.500 Abs
1 % em 0.500 a 3.000 Abs

Modo de Medição
transmitância (%)
absorbância
concentração

Célula de Amostra

10 mm quadrada
50 mm retangular
16 mm redonda
22 mm redonda
13 mm redonda (frasco)

Seleção de Comprimento de Onda
automática, baseada no método de seleção (editável para métodos do usuário 
apenas)

Fonte de Luz lâmpada halógena de tungstênio

Sistema Óptico feixe duplo

Calibração de Comprimento de Onda interna, automática durante a inicializaçãocom feedback visual

Feixe de Luz <0.1 % T em 340 nm com NaNO2

Comprimento de Banda Espectral 5 nm

Número de Métodos
até 150 de fábrica (94 pré-carregados)
até 100 de usuário

Armazenamento de Dados 9.999 valores de medição

Capacidade de Exportação
arquivo em formato csv
arquivo em formato pdf

Conectividade
1x USB A
1x USB B

Duração da Bateria 3.000 medições ou 8 horas

Fonte de Energia
Adaptador 15 VDC
Bateria VDC Li-íon recarregável 10.8 VDC

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

Dimensões 155 x 205 x 322 mm

Peso 3 kg
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1 4. ABREVIAÇÕES

ABS Absorbância
COD Demanda Química de Oxigênio
EPA Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
ISO Organização Internacional de Padronização
TBPE Éster Etílico de Tetrabromofenolftaleína

dkH graus de dureza de carbonato
°dH Dureza em graus Alemães
°e Dureza em graus Ingleses
°f Dureza em graus Franceses

g/L gramas por litro (ppt)
meq/kg miliequivalentes por quilograma
meq/L  miliequivalentes por litro 
μg/L micrograms por litro (ppb)
mg/L milligrams por litro (ppm)
mL mililitro

%T Porcentual de Transmitância
PCU Unidade de Platina Cobalto
Pfund Escala de classificação de cores do mel em milímetros
pH Log negativo da atividade de íons de hidrogênio

ppb partes por bilhão (μg/L)
ppm partes por milhão (mg/L)
ppt partes por mil (g/L)

ULR Faixa Ultra Baixa
LR Faixa Baixa
MR Faixa Média
HR Faixa Alta
UHR Faixa Ultra Alta
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15. DESCRIÇÃO

5.1. PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

A absorção de luz é um fenômeno típico de interação entre radiação eletromagnética e matéria.
Um espectrofotômetro separa a radiação eletromagnética (luz branca) em seus comprimentos de onda componentes e 
mede seletivamente a intensidade da radiação depois que ela passa por uma amostra.
A luz branca é passada por um prisma para dispersar a luz em faixas de cores. Essas faixas de cores constituem o 
espectro de luz visível e se correlacionam com o comprimento de onda.

Comprimento de 
Onda (nm) 

Cor Absorvida Cor Transmitida

400 violeta verde limão

435 azul amarelo

495 verde roxo

560 amarelo azul

650 laranja azul esverdeado

800 vermelho verde azulado

Quando um feixe de luz atravessa uma substância, parte da radiação pode ser absorvida por átomos, moléculas ou 
redes cristalinas. Se a absorção pura ocorrer, a fração de luz absorvida dependerá do comprimento óptico da luz entre a 
matéria e das características físico-químicas da substância, isto de acordo com a Lei de Beer-Lambert:

T= I/Io

-log I/Io = el c d 
ou 

A = el c d
T = transmitância
A = absorbância
Io = intensidade do raio de luz incidente
I = intensidade do raio de luz após absorção
el = coeficiente de extinção molar em onda l
c = concentração molar da substância
d = distância óptica através da substância

�� �

Raio de Luz Incidente Raio de Luz Transmitido
(raio de luz após a absorção)

A concentração “c” pode ser calculada a partir da absorbância da substância pois os outros fatores são constantes.
Análises químicas fotométricas são baseadas em reações químicas específicas entre a amostra e o reagente para produzir 
o componente de absorção de luz. 
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1 5.2. PRECISÃO & EXATIDÃO

A precisão é a proximidade entre as medições repetidas. A precisão é geralmente expressa como desvio padrão (DP). A 
exatidão é definida como a proximidade de um resultado de teste ao valor verdadeiro. Mesmo que uma boa precisão 
sugira uma boa exatidão, resultados precisos podem ser inexatos. A figura explica essas definições.Para cada método, a 
exatidão é expressa na seção de medição relacionada.

Preciso, Exato Preciso, Inexato

Impreciso, Exato Impreciso, Inexato
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15.3. DESCRIÇÃO FUNCIONAL

1 Botão ON / OFF 
2 Teclado
3 LCD
4 Tampa
5 Proteção de Porta
6 Marca de Indexação
7 Adaptador de Cubeta
8 Cubeta
9 Tampa de Bateria

10 Conector USB para pen drive
11 Conector USB para conexão com PC
12 Conector de alimentação
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1 5.3.1. DESCRIÇÃO DE TECLADO

 

O teclado contém 8 teclas direcionadas e 2 teclas funcionais com as seguintes funções:

Teclas funcionais. Pressione para realizar a função exibida acima no LCD

Pressione para acessar o menu de MÉTODOS

Pressione para mover para cima em um menu e aumentar o valor ou acessar MÉTODOS FAVORITOS 
na TELA PRINCIPAL.

Pressione para voltar ao menu anterior, mover entre locais no menu de criação de métodos ou para 
acessar o MENU DE TEMPORIZADOR na TELA PRINCIPAL

Pressione para mover para baixo em um menu ou diminuir um valor atribuído.

Pressione para avançar no menu, mover entre locais no menu de criação de métodos ou para acessar 
as FÓRMULAS QUÍMICAS de fábrica na TELA PRINCIPAL.

Pressione para acessar o menu de CONFIGURAÇÃO.

Pressione para salvar a medição atual.

Pressione para visualizar medições registradas.
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15.3.2. DESCRIÇÃO DE TELA

Tag Descrição

Indicador de Bateria

Indicador de Aviso

Indicador de Temporizador

Indicador de Comprimento de Onda

Tags de Comprimento de Onda ou Temporizador

Indicador de tipo de frasco para o método selecionado*

Status da Lâmpada

Indica o Menu Ativo

Indica os Níveis de Navegação nos Menus

Indica que as teclas de seta estão ativas

Indicador de Calibração

Registro Automático Habilitado

Conexão com PC Estabelecida

Conexão com Pen Drive Estabelecida

*Nota: Para os métodos de fábrica, o frasco indicado deve ser usado para se obter medições válidas.



DE
SC

RI
ÇÃ

O

1-12

M
AN

UA
L D

E  
IN

ST
RU

ÇÕ
ES

1 5.4. SISTEMA ÓPTICO

Grade Fenda 
de Saída

Roda 
de Filtro Lentes

Lentes
LentesSeparador

de Feixe

Amostra Fotodetector
de Amostra

Fotodetector
de Referência

Fenda de
Entrada Lâmpada

Uma lâmpada de tungstênio é usada como fonte de luz para toda a faixa de trabalho do medidor (340 nm a 900 nm). 
A lâmpada halógena de tungstênio produz uma luz branca que passa por uma grade de difração.
A grade de difração divide a luz branca policromática no espectro de cores visíveis, permitindo que comprimentos de 
onda específicos sejam selecionados.
A luz passa então por um filtro óptico para reduzir a luz difusa e melhorar a precisão da medição.
O sistema de referência interno usa um fotodetector de referência para compensar desvios devido à intensidade da 
lâmpada, temperatura ambiente e mudanças ambientais, fornecendo uma fonte estável de luz.
As lentes de foco são usadas em todo o sistema óptico para garantir que toda a luz seja coletada. Isso permite que um 
sinal mais claro e forte seja recebido.
Depois que a luz sai da cubeta, uma lente de foco final é usada. Isso reduz erros de imperfeição e arranhões na cubeta, 
eliminando a necessidade de indexar a cubeta.
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16. MODO DE OPERAÇÃO

6.1. INICIALIZAÇÃO

Ao ligar o instrumento, todos os ícones do LCD estarão visíveis por alguns segundos antes da realização do autodiagnóstico. 
Este processo levará alguns segundos, durante este tempo o progresso será exibindo na tela. Depois destes testes serem 
finalizados, a tela principal será exibida. Estes testes asseguram que o medidor está funcionando apropriadamente. Se 
algum erro ocorrer, uma mensagem de alerta será exibida.

 

 

Se não houver métodos instalados, a mensagem “No Method Loaded” será exibida.

6.2. CONEXÃO DE ENERGIA & GERENCIAMENTO DE BATERIA

O medidor pode ser ligado com um adaptador AC/DC ou através da bateria recarregável. Para economizar energia, 
a opção de desligamento automático pode ser ativada no menu de configurações, veja a seção de CONFIGURAÇÕES 
para mais informações. Se a opção estiver ativada, o instrumento desligará automaticamente após o período de tempo 
definido se nenhuma interação ocorrer. O ícone de bateria na tela indicará o nível de carga da bateria:

• A bateria está carregando com um adaptador externo

• Bateria próxima de 0% (sem adaptador externo)

• Bateria completamente carregada (conectada ao 
adaptador de energia)
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1 6.3. ADAPTADORES DE CUBETA E FRASCOS

O medidor é fornecido com 2 adaptadores de cubeta e 1 adaptador de frasco:

      

 para frasco de 13 mm  para cubeta de 16 mm para cubeta quadrada de 10 mm

Nota:  As cubetas redonda de 22 mm e retangular de 50 mm não requerem adaptadores. As cubetas podem ser 
diretamente inseridas no medidor.

Para inserir o adaptador:
1. Abra a tampa do medidor.
2. Selecione o adaptador de acordo com o tipo de cubeta requerida pelo método selecionado.
3. Insira o adaptador com a marca de indexação apontando para a marca localizada dentro do medidor.

  

4. Fazendo uma leve pressão, empurre o adaptador até que o fundo do suporte do medidor seja atingido.

  

O medidor estará pronto para o uso. Sempre use o adaptador selecionado para as medições “ZERO” e “READ” como 
especificado nas instruções do parâmetro.

Nota:  A tampa do medidor não pode ser fechada quando o adaptador de frasco de 13 mm for utilizado. Isso é 
normal, o próprio adaptador bloqueará toda a luz externa.

Aviso: O uso incorreto dos adaptadores pode causar danos irreversíveis ao medidor. Sempre siga as precauções 
abaixo quando usar os adaptadores.

 • Nunca use força excessiva para inserir o adaptador. O adaptador deve ser inserido com uma pressão leve.  
Se o frasco não estiver atingindo o fundo, se houver uma grande resistência ou se o erro “luz fraca” aparecer 
na tela durante a operação “ZERO”, verifique novamente se a marca de indexação do adaptador está alinhada 
com a do medidor. Nunca insira frascos/amostras quentes no adaptador de frasco. As amostras devem estar 
próximas da temperatura ambiente antes de serem inseridas no medidor/adaptador.
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16.4. MÉTODOS

Opções: Métodos de Fábrica, Métodos de Usuário, Métodos Favoritos (se ativado), Criar Novo
Para fazer uma análise, um método deve ser carregado.
Pressione  ou  para navegar pelas opções disponíveis.
O número de métodos será exibido no lado esquerdo da tela.
Pressione METHOD para voltar à tela principal.

  

6.4.1. MÉTODOS DE FÁBRICA
Os métodos de fábrica foram desenvolvidos pela Hanna Instruments® e são pré-programadas com todas as informações 
necessárias para realizar uma análise. Estes métodos são calibrados para o comprimento de onda, tipo de frasco e kit 
de reagentes selecionado. Até 150 métodos de fábrica podem ser armazenados no instrumento. 
Pressione  ou  para navegar pelos métodos. Para visualizar os métodos por ID, pressione VIEW. 
Pressione CFM para carregar o método selecionado.

 

Para visualizar as informações do método (versão e reagentes) ou para marcar o método como favorito (se ativado), 
pressione . Pressione  ou  para visualizar as opções disponíveis.
Para visualizar as informações, pressione CFM quando “Ordering Info” for exibido.

 

Para adicionar o método à lista de favoritos, pressione CFM quando “Set Favorite” exibido. Se o método já estiver 
marcado como favorito, a mensagem “Clear Favorite” é exibida.

 

Pressione  para voltar à lista de métodos.
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1 6.4.2. MÉTODOS DO USUÁRIO
Os métodos do usuário são desenvolvidos pelo operador. Estes métodos podem ser personalizados baseados na análise. 
As opções incluem: vários comprimentos de onda, tipos de frasco, tempos de reação e curvas de calibração. 
Até 100 métodos de usuário podem ser armazenados no instrumento. Pressione  ou  para navegar pelos 
métodos. Para visualizar os métodos por ID, pressione VIEW. Pressione CFM para carregar o método selecionado.

 

Para visualizar informações adicionais pressione  .
Pressione  ou  para visualizar as opções disponíveis.

Para adicionar um método aos favoritos, pressione CFM quando “Set Favorite” exibido. Se o método já estiver marcado 
como favorito, a mensagem “Clear Favorite” é exibida.

 

Para apagar o método selecionado, pressione CFM quando “Delete” for exibida.

Para renomear o método selecionado pressione CFM quando “Rename” for exibido, veja a seção Nome do Método para 
mais informações.
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1Para exportar os métodos selecionados, pressione CFM quando “Export” for exibido, veja a seção USB para mais 
informações.

6.4.3. MÉTODOS FAVORITOS
Métodos frequentemente usados podem ser marcados como favoritos. Métodos favoritos podem ser tanto um método de 
fábrica quanto um de usuário. Até 30 métodos podem ser marcados como favoritos. Depois que o método é marcado 
como favorito, este aparecerá na lista de Métodos Favoritos para fácil acesso quando METHOD for pressionado.
Os métodos favoritos podem ser facilmente acessados na tela principal pressionando  .

 

6.4.4. CRIAR NOVO
Veja seção MÉTODOS DO USUÁRIO para informações adicionais sobre criar um novo método de usuário.
Pressione  para voltar à configuração anteriro.

Nome do Método
Opções: Até 12 caracteres alfanuméricos
Pressione  ou  para selecionar o caractere desejado. Pressione  ou  para navegar pelos caracteres.
Pressione CFM para salvar e continuar ou BACK para retornar ao menu anterior.

Para maiores informações de configurações e opções que estejam disponíveis durante a criação de método, veja a seção 
CONFIGURAÇÕES DE MÉTODOS (APENAS MÉTODOS DO USUÁRIO).
Após todas as configurações serem feitas, pressione CFM para criar o método. O medidor exibirá “Method Created” 
antes de retornar a tela principal. Todas essas configurações podem ser modificadas nas configurações de método, veja 
a seção CONFIGURAÇÕES DE MÉTODOS (APENAS MÉTODOS DO USUÁRIO) para mais informações. 
Para usar o método recém-criado que utiliza uma unidade de concentração para informar o resultado, uma calibração 
deve ser feita. Não é necessária uma calibração para os métodos que informam sobre absorbância, % de transmitância 
ou comprimento de onda múltipla.
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1 6.5. TEMPORIZADORES

Cada método requer um diferente procedimento de medição.
Se um Temporizador for usado durante o procedimento de medição, a tecla  ficará visível na tela principal com a 
tag TIMER acima dela.
Pressione  para acessar o menu de temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a contagem 
regressiva. Para parar e reiniciar o timer, pressione STOP.

  

Se o método requerir mais de um temporizador, pressione  para acessar o menu do temporizador e aperte  para 
selecionar o Timer 2 até o Timer 5.

 

Quando o temporizador expirar, pressione ZERO ou READ para continuar.

 

Nota:  Uma medição zero deve ser feita antes de uma leitura (read). Siga as instruções no procedimento do método 
para a preparação da cubeta zero.

6.6. FÓRMULA QUÍMICA/ CONVERSÃO DE UNIDADE

Fórmulas químicas e fatores de conversão são pré-programados no instrumento e são específicos dos métodos (apenas 
métodos de fábrica).
Na tela principal, a tecla  estará visível com a tag CHEM. FORM. logo acima.
Pressione  para visualizar a fórmula química padrão.
Se fórmulas químicas adicionais estiverem disponíveis, use  ou  para selecionar uma nova fórmula. Os resultados 
serão convertidos para a nova fórmula automaticamente.
Pressione  para voltar à tela de medição com a fórmula química atualizada.
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1

 

6.7. GERENCIAMENTO DE DADOS

O medidor pode armazenar até 9.999 medições. Visualize os dados na tela ou os transfira para um computador.

6.7.1. REGISTRO DE DADOS
Se o registro automático estiver ativo, o medidor salvará suas leituras automaticamente. O ícone  é exibido na tela 
quando a função está ativa, veja a seção REGISTRO AUTOMÁTICO para mais informações.
As medições também podem ser salvas pressionando LOG.
Se a função de ID de amostra estiver ativa (veja a seção ID DA AMOSTRA para mais informações), será solicitado que 
um ID único de 2 dígitos seja inserido para a medição salva.
O ID digitado anteriormente será exibido automaticamente.
Pressione CFM para confirmar o ID da Amostra ou CLR para voltar à tela anterior.

 

6.7.2. RECIPERAÇÃO DE REGISTROS
Os dados salvos no instrumento podem ser visualizados pressionando a tecla RCL.
Os registros são exibidos por ordem de data e hora, o mais novo é exibido primeiro. Pressione  para navegar pelos 
registros disponíveis. Pressione a tecla INFO para ver informações adicionais do registro. As seguintes informações são 
salvas para cada medição: nome do método, fórmula química (apenas métodos de fábrica), data e hora da medição, ID 
da amostra, ID do método, comprimento da onda e absorbância (apenas métodos do usuário).
Registros individuais podem ser apagados pressionando a tecla CLR, com a solicitação de confirmação na tela: “Are you 
sure you want to delete this log” (Tem certeza de que deseja apagar este registro).

 

6.7.3. TRANSFERÊNCIA DE DADOS
Todos os dados armazenados no medidor podem ser salvos em um PC/Mac ou exportados para um pen drive USB, veja 
informações detalhas na seção de CONFIGURAÇÕES.
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1 7. CONFIGURAÇÕES
Opções: Configurações de Método (apenas métodos do usuário), Configurações do Medidor, Verificação de 
Sistema, USB 

 

 

Para voltar à tela principal, pressione SETUP.

7.1. CONFIGURAÇÕES DO MEDIDOR

Pressione  ou  para selecionar CONFIGURAÇÕES DO MEDIDOR, pressione  para entrar no menu.
As CONFIGURAÇÕES DO MEDIDOR permite que o usuário modificar as funcionalidades gerais do medidor, estas 
configurações não afetam as medições.

7.1.1. MÉTODOS FAVORITOS
Opções: On ou Off
Quando ativada, métodos podem ser marcados como favoritos. Métodos Favoritos podem ser acessados facilmente 
pressionando  , veja a seção MÉTODOS DO USUÁRIO para mais informações. Até 30 métodos podem ser marcados 
como favoritos.

7.1.2. REGISTRO AUTOMÁTICO
Opções: On ou Off
Quando ativda, as medições são automaticamente salvas no registro. Enquanto a opção estiver ativada, a tag  será 
exibida na tela principal. Quando desativada, as medições podem ser registradas pressionando a tecla LOG. 
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17.1.3. ID DO MEDIDOR
Opções: 0000 a 9999
Pressione EDIT para definir um ID do medidor.

Pressione  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou  para inserir o valor desejado. 
Pressione CFM para confirmar o ID do medidor ou CLR para volar ao menu de configurações sem salvar.

 

7.1.4. ID DA AMOSTRA
Opções: On ou Off
Se ativada, o usuário deverá inserir um ID da amostra quando uma medição for salva.

7.1.5. SOM ON
Opções: Pressionar de Teclas, Erros, Timers
Pressione  para acessar o submenu.

Pressionar de teclas
Opções: On ou Off
Se ativada, um bipe curto é emitido sempre que uma tecla ativa é pressionada, um bipe longo é emitido sempre que 
um tecla inativa é pressionada.
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1 Erros
Opções: On ou Off
Se ativada, um bipe longo é emitido sempre que um erro ocorrer.

Timers
Opções: On ou Off
Se ativada, um bipe longo é emitido sempre que o timer atingir “00:00”.

7.1.6. CONTRASTE DA TELA
Opções: 0 a 7
Pressione EDIT para alterar o contraste da tela.
Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o valor.
Pressione CFM para salvar ou CLR para voltar ao menu de configurações sem salvar.

 

7.1.7. NAVEGAÇÃO DE LETRAS
Opções: Navegação por Letras ou Navegação por Palavra
Pressione EDIT para alterar a forma de navegação por texto. Pressione  ou  para selecionar o tipo desejado.
Pressione CFM para salvar ou CLR para voltar ao menu de configurações sem salvar.
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17.1.8. SEPARADOR DE CAMPO CSV
Opções: Vírgula (,) ou Ponto-e-vírgula (;)
Pressione  para acessar o submenu.
Pressione EDIT para alterar o tipo. Pressione  ou  para selecionar o separador de campo.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu de configuração sem salvar.

7.1.9. CONFIGURAÇÕES DE DATA E HORA
Opções: Formato da Hora, Formato da Data, Definir Data e Definir Hora.
Pressione  par  acessar o submenu de data e hora.

Formato de Hora
Opções: 24 h ou 12 h
Pressione EDIT para alterar o formato de hora.
Pressione  ou  para selecionar o formato desejado.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar à tela anterior sem salvar.

 

Formato de Data
Opções: DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD
Pressione EDIT para alterar o formato de data.
Pressione  ou  para selecionar o formato desejado.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar à tela anterior sem salvar.
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1 Definir Data
Pressione EDIT para modificar a data. Pressione  ou  para destacar o digito que será alterado. Pressione  ou 

 para definir o valor desejado. Pressione CFM para salvar a data ou CLR para voltar à tela anterior sem salvar.

 

Definir Hora
Pressione EDIT para modificar a hora. Pressione  ou  para destacar o digito que será alterado. 
Pressione  ou  para definir o valor desejado. Pressione CFM para salvar a hora ou CLR para voltar à tela anterior 
sem salvar.

 

7.1.10. DETECÇÃO DE CUBETA
Opções: On ou Off
Selecione ON para ativar a detecção automática de cubeta. Se a cubeta errada for utilizada, uma mensagem de erro 
será exibida. Selecione OFF para desativar a função, mas a cubeta indicada deve ser usada para os métodos de fábrica 
para que uma medição válida seja obtida.

7.1.11. DELSIGAMENTO AUTOMÁTICO
Opções: Off, 5, 10, 30, 60 minutos
Se não houver nenhuma interação entre o usuário e o instrumento durante o período de tempo definido, o instrumento 
desligará automaticamente para economizar bateria. Se esta função estiver desativada e o adaptador de energia 
for removido, o medidor desligará automaticamente após 60 minutos, a não ser que o adaptador de energia seja 
reconectado. Pressione EDIT para modificar o valor. Pressione  ou  para selecionar o valor desejado. Pressione 
CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu de configurações sem salvar. 
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17.1.12. REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA
Pressione CFM para redefinir o instrumento para as configurações de fábrica.
Pressione YES para continuar ou NO para voltar ao menu de configurações.
Nota:  Faça um backup de todos os dados antes de continuar para evitar a perda acidental de arquivos. Uma vez que 

o processo é iniciado, não poderá ser interrompido ou revertido.
O medidor reiniciará quando a redefinição de fábrica for concluída.

7.1.13. REDEFINIR CONFIGURAÇÕES
Pressione CFM para redefinir todas as alterações feitas nas configurações do medidor. 
Pressione YES para continuar ou NO para voltar ao menu de configurações do medidor.

7.2. VERIFICAÇÃO DO SISTEMA

Pressione  ou  para selecionar a verificação do sistema, pressione  para entrar no menu. A verificação do 
sistema permite que os usuários visualizem informações sobre o instrumento e realize testes de auto-diagnóstico.

7.2.1. INFORMAÇÕES DO SISTEMA
Pressione  para acessar o menu de informações do sistema. Pressione  ou  para navegar pelo número de 
série, versões do firmware e da placa-mãe do instrumento. Pressione  para voltar ao menu de verificação de sistema.
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1 7.2.2. ATUALIZAÇÃO
Pressione CFM para atualizar o firmware.
Insira um pen drive USB contendo o arquivo de atualização na porta USB na parte de trás do medidor. Todos os dados 
serão perdidos quando o firmware for atualizado. Pressione  para voltar ao menu ou  para continuar.

  

7.2.3. VERIFICAÇÃO DA LÂMPADA
Para realizar uma verificação de diagnóstico na lâmpada, presisone CFM. Se a lâmpada passar no teste, a mensagem 
PASS será exibida no lado inferior esquerdo da tela.
Pressione  para voltar ao menu de verificação de sistema.

7.2.4. HISTÓRICO DA LÂMPADA
Pressione  para visualizar o tempo, em horas, em que a lâmpada está funcionando.
Pressione RESET para reiniciar o contador. Isso deve ser feito após realizar a troca da lâmpada.
Pressione  para voltar ao menu de verificação de sistema.

 

7.2.5. VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA
Pressione CFM para iniciar a análise.
Insira a cubeta zero e pressione a tecla ZERO.
Insira o filtro de óxido de hólmio e pressione READ.
Quando medição estiver completa, utilize  ou  para visualizar os resultados. Os comprimentos de onda 
correspondentes aos picos encontrados serão exibidos no canto inferior esquerdo da tela.
Pressione EXIT para voltar ao menu.
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17.3. USB

Pressione  ou  para selecionar USB, pressione  para entrar no menu.
Use este menu para importar métodos de fábrica, importar ou exportar métodos do usuário e exportar registros.

7.3.1. MÉTODOS
Opções: Métodos de Fábrica ou Métodos de Usuário
Pressione  para acessar o submenu de métodos.
Pressione  ou  para escolher entre as opções.

  

Métodos de Fábrica
Opção: Importar tudo
Pressione , Importar All será exibido, insira o pen drive USB contendo os métodos de fábrica e pressione a tecla CFM. 
O processo iniciará automaticamente, a tela exibirá o progresso. Para evitar corromper dados, não remova o pen drive 
USB até que a transferência esteja completa.
Pressione  para retornar ao submenu de métodos de fábrica.

 

Métodos do Usuário
Opção: Importar Tudo ou Exportar Tudo
Pressione  . Import All será exibido. Pressione  ou  para selecionar a opção desejada. Insira o pen drive USB 
e pressione a tecla CFM. O processo iniciará automaticamente. Para evitar corromper dados, não remova o pen drive 
até que a transferência esteja completa.
Os métodos exportados podem ser transferidos para outros medidores.
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1 Pressione  para voltar ao menu de MÉTODOS.

  

 

7.3.2. RELATÓRIOS
Opções: Por ID de amostra (se ativado), por ID de Método, ou po.r Data
Pressione  para acessar o submenu de relatórios.

  

Por ID de amostra (se ativado)
Pressione . A tela para selecionar o ID de amostra será exibida.
Pressione EDIT para editar o ID da amostra. Use  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou 

 para definir o valor desejado.
Pressione CFM para confirmar o ID da amostra ou CLR para voltar à tela anterior sem salvar.
Pressione  para selecionar o tipo de arquivo. O tipo de arquivo selecionado será exibido na tela.

 

Pressione EDIT para alterar o tipo de arquivo. Use  ou  para selecionar o tipo de arquivo. Pressione CFM para 
confirmar o tipo de arquivo ou CLR para cancelar e retornar a tela anterior sem salvar.
Pressione  para continuar. A mensagem “Create” será exibida.
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1Pressione CFM para confirmar a exportação de arquivo. Para evitar corromper dados, não remova o pen drive USB antes 
que a transferência esteja completa.

 

Nota: Se nenhum Pen Drive USB estiver conectado, o medidor notificará o usuário.

Por ID do Método
Pressione . A tela para selecionar o ID do método será exibida.
Pressione EDIT parar editar o ID do método. Use  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou 

 para definir o valor desejado.
Pressione CFM para confirmar o ID do método ou CLR para voltar à tela anterior sem salvar.

Pressione  para selecionar o tipo de arquivo. O tipo de arquivo selecionado será exibido na tela.
Pressione EDIT para alterar o tipo de arquivo. Use  ou  para selecionar o tipo de arquivo. Pressione CFM para 
confirmar o tipo de arquivo ou CLR para cancelar e retornar a tela anterior sem salvar.

 

Pressione  para continuar. A mensagem “Create” será exibida.
Pressione CFM para exportar o arquivo. Para evitar corromper dados, não remova o pen drive USB antes que a 
transferência esteja completa.

Nota: Se nenhum Pen Drive USB estiver conectado, o medidor notificará o usuário.
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1 Por Data
Pressione . A tela para Iniciar a Data será exibida.
Pressione EDIT parar editar a data de início. Use  ou  para destacar o dígito a ser modificado. 
Pressione  ou  para definir o valor desejado.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar à tela anterior sem salvar.

 

Pressione  para selecionar a data final.
Pressione EDIT parar editar a data final. Use  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou 

 para definir o valor desejado. Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar à tela anterior sem salvar.

 

Pressione  para selecionar o tipo de arquivo. O tipo de arquivo selecionado será exibido na tela.
Pressione EDIT para alterar o tipo de arquivo. Use  ou  para selecionar o tipo de arquivo. Pressione CFM para 
confirmar o tipo de arquivo ou CLR para cancelar e retornar a tela anterior sem salvar.

 

Pressione  para continuar.  A mensagem “Create” será exibida. 

Pressione CFM para exportar o arquivo. Para evitar corromper dados, não remova o pen drive USB antes que a 
transferência esteja completa.

Nota: Se nenhum Pen Drive USB estiver conectado, o medidor notificará o usuário.



CONFIGURAÇÕES

1-31

M
ANUAL DE 

INSTRUÇÕES

17.3.3. CONEXÃO COM COMPUTADOR
Após conectar o instrumento, os relatórios e métodos de usuário podem ser importados e exportados diretamente a partir 
da unidade. Pressione CFM para ativar a conexão. A tag USB PC e a mensagem “Connected to PC” serão exibidas. 
Use um gerenciador de arquivos (como o Windows Explorer ou Mac Finder) para mover arquivos do medidor para o 
computador, e vice-versa O medidor será exibido como um disco removível. Para evitar corromper dados, não remova o 
cabo USB até que a transferência de arquivos esteja completa.
Pressione STOP para desconectar o instrumento.

  

7.4. CONFIGURAÇÕES DE MÉTODO (MÉTODOS DO USUÁRIO APENAS)

As configurações de métodos permitem ao usuário modificar definições e curvas de calibração para o método do 
usuário selecionado. Estas opções afetam as medições.

7.4.1. UNIDADE DE MEDIÇÃO
Opções: Nenhuma, %T,ABS, ppm, mg/L, ppt, ºF, ºe, ppb, meq/L, μg/L, PCU, Pfund, pH, mV, dKH, ºdH ou 
meq/kg
Pressione EDIT para selecionar a unidade de medição. Pressione  ou  para selecionar a unidade.
Pressione CFM para confirmar a unidade ou CLR para voltar ao menu anterior sem salvar.

7.4.2. NÚMERO DE COMPRIMENTOS DE ONDA (exceto para métodos ABS ou %T)
Opções: 1 a 5
Pressione EDIT para alterar o número de comprimentos de onda.
Pressione  ou  para s elecionar o número de ondas.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu sem salvar.
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1 7.4.3. CONFIGURAÇÕES DE COMPRIMENTO DE ONDA
Opções: 340 a 900 nm
Pressione EDIT para alterar o comprimento de onda.
Pressione  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou  para definir o valor desejado.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu sem salvar.

Nota: Pressione  para visualizar os comprimentos de onda adicionais (se ativados).

7.4.4. DECIMAIS
Opções: 0 a 3
Resolução para absorbância (ABS) e transmitância (%T) são fixos e não podem ser modificados.
Pressione EDIT para selecionar o número de decimais (xxxx, xxx.x, xx.xx ou x.xxx).
Pressione  ou  para selecionar os números decimais.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu sem salvar.

 

7.4.5. FATOR DE DILUIÇÃO
Opções: 001 a 100
Isso permite que amostras com altas concentrações que estejam fora da faixa de medição possam ser medidas. Se a 
amostra não estiver diluída, insira um fator de 001.
Pressione EDIT para alterar o fator de diluição.
Pressione  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou  para definir o valor desejado.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu sem salvar.

7.4.6. TIPO DE FRASCO
Opções: 10 mm, 13 mm, 16 mm, 22 mm, 50 mm
Pressione EDIT para selecionar o tipo de frasco.
Pressione  ou  para selecionar o frasco.
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1Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu sem salvar.

  

 

7.4.7. NÚMERO DE TEMPORIZADORES
Opções: 0 a 5
Pressione EDIT para selecionar o número de timers.
Pressione  ou  para selecionar o número de timers.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu sem salvar.

 

7.4.8. CONFIGURAÇÕES DO TEMPORIZADOR
Opções: 00:00 a 59:59
Presiones EDIT para alterar o timer.
Pressione  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou  para definir o valor desejado.
Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu sem salvar.
Pressione ENTER para modificar o nome do timer.
Pressione EDIT para alterar o nome.
Pressione  ou  para destacar o caractere a ser modificado. Pressione  ou  para definir o caractere 
desejado. Pressione CFM para confirmar ou CLR para voltar ao menu sem salvar.
Pressione EXIT para voltar à tela do timer.

Nota: Pressione  para visualizar timers adicionais (se ativados).
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1 7.4.9. FÓRMULA MULTI-ONDAS
Esta opção só está disponível se o método selecionado usa mais de um comprimento de onda.
O resultado final pode ser calculado utilizando equações com coeficientes editáveis.

Equações:
As seguintes equações podem ser usadas para calcular o resultado final.

Fórmula de Soma  

Fórmula Fracionada: 

Fórmula A1  

Fórmula A2  

Fórmula A3  

Fórmula A4  

Fórmula A5  

C = Concentração
A1 a A5 = Absorbância em um comprimento de onda específico
P1 a P5 e Q1 a Q6 = Fatores

Pressione EDIT para selecionar a equação. Pressione  ou  para selecionar a equação.
Pressione CFM para salvar ou CLR para voltar ao menu.

 

Nota: A fórmula de multi-ondas não está disponível para as unidades ABS e %T.

  ... 

Fatores
O medidor exibirá e usará apenas o fator necessário para a equação selecionada.
Pressione  ou  para selecionar o fator.
Pressione EDIT para alterar o valor.
Pressione  ou  par a destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou  para definir o valor desejado.
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1Para mudar o número (junto do ponto decimal) para a direita, utilize a tecla  para destacar o dígito mais para a 
esquerda e pressione   (por exemplo: 9.876 ser tornará 09.87, 009.8 ou 0009).

  ... 

Para tornar um número negativo, use  para destacar o dígito mais para a esquerda e pressione  para diminuir 
o valor.
Para mudar o número (junto do ponto decimal) para a esquerda, use  para destacar o dígito mais a direita e 
pressione   (por exemplo: -0009 se tornará -009.8, -09.87 ou -9.876). Isso pode ser feito enquanto houver zeros 
à esquerda disponíveis.

  ... 

O dígito mais distante à esquerda leva valores de -9 a 9 pressionando  ou , enquanto os outros dígitos são 
cíclicos e possuem valores de 0 a 9.

7.4.10. CALIBRAÇÃO
Opções: Padrões de medição ou Entrada Manual de ABS
Calibrações podem ser feitas em até 10 pontos.
Nota: Esta opção está apenas disponível se a unidade de concentração for selecionada (i.e. mg/L, meq/kg, etc). 
Uma calibração não pode ser inserida para métodos usando absorbância, % de transmitância ou métodos de multi-
ondas. Esta opção está apenas  disponível para métodos de usuário. Métodos de fábrica possuem curvas de calibração 
pré-programadas baseadas no comprimento da onda, tipo de cubeta e set de reagentes.

Uma calibração é requerida para executar um novo método de usuário.
Pressione  para entrar no menu. Use  ou  par a selecionar a opção desejada.
Pressione  para voltar ao menu de calibração.
Após o método ser calibrado,  será exibido na tela principal quando o método for selecionado. Se o método do 
usuário não foi calibrado, a mensagem de erro “NOT CALIBRATED” será exibida.
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1 Padrões de Medição
Isso permite aos usuários medir a absorbância de padrões com uma concentração conhecida. Até 10 pontos podem ser 
usados para calibrar o método.

Pressione CFM para iniciar a calibração.
Pressione EDIT para modificar a concentração do primeiro padrão.
Pressione  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou  para inserir o valor desejado.
Pressione CFM para confirmar o valor ou CLR para apagar o valor.
Pressione  ou SETUP para cancelar a calibração.

Pressione NO para voltar à tela do último ponto de calibração ou YES para sair da calibração.

 

Pressione CFM para continuar.

  

Insira a cubeta zero e pressione ZERO.
Insira o primeiro padrão e pressione READ.



CONFIGURAÇÕES

1-37

M
ANUAL DE 

INSTRUÇÕES

1Pressione CFM para salvar o valor e continuar ou REDO para repetir a medição.

  

Pressione  ou SETUP para cancelar a calibração.
Presiones DONE para salvar e sair da calibração ou MORE para adicionais mais pontos.

Quando a slope ou o offset errados ocorrem, o medidor exibirá uma mensagem de erro:

Este procedimento pode ser repetido até 10 pontos de calibração serem adicionados.

Edita ponto de concentração Ponto de Medição de ABS

  

  

... ...
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1 Entrada Manual de ABS
Isso permite aos usuários inserir a absorbância dos padrões com uma concentração conhecida. Até 10 pontos podem 
ser usados para calibrar o método.

Press CFM to continue. Pressione CFM para iniciar a calibração.
Pressione EDIT para modificar a concentração do primeiro padrão.
Pressione  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou  para inserir o valor desejado.
Pressione CFM para confirmar o valor ou CLR para apagar o valor.
Pressione  ou SETUP para cancelar a calibração.

  

Pressione EDIT para modificar a absorbância do primeiro padrão.
Pressione  ou  para destacar o dígito a ser modificado. Pressione  ou  para inserir o valor desejado.
Pressione CFM para confirmar o valor ou CLR para apagar o valor. Para definir um valor negativo de absorbância, 
destaque o primeiro dígito e use  ou  para selecionar o valor designado.
Pressione CFM para salvar o valor.

  

Pressione DONE para salvar e sair da calibração ou MORE para adicionais mais pontos.
Este procedimento pode ser repetido até 10 pontos de calibração serem adicionados.
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1Editar ponto de concentração Editar ponto de Abs

 

 

... ...

 

Visualizar Calibração
Opções: Valores de Slope, Offset, R-ao quadrado
Após uma calibração ser finalizada, os dados podem ser visualizados em Ver Calibração. Uma regressão linear é feita 
pelo instrumento para os pontos de calibração salvos, o medidor aplicará o melhor ajuste em linha reta aos pontos de 
calibração. Pressione CFM para visualizar as informações de calibração. 
Pressionee  ou  para navegar pelas opções

  

  

Pressione  para voltar à tela anterior.

Apagar Calibração
Para apagar uma calibração salva anteriormente, use  ou  para selecionar Apagar Calibração.
Pressione CFM e YES para continuar ou NO para voltar ao menu de Calibração.

 

Uma nova calibração é requerida antes do método ser executado.
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1 8. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

8.1. REPOSIÇÃO DE BATERIA

1. Utilize uma chave Philips para desroquear os parafusos da tampa da bateria.

2. Retire a tampa da bateria.

3. Puxe a bateria para fora.

4. Sempre verifique a polaridade ao reinserir. O positivo (+) deve estar para cima.
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18.2. REPOSIÇÃO DA LÂMPADA

Cuidado: NÃO TOQUE NOS PINOS OU NO VIDRO DE QUARTZO! Segure a lâmpada de tungstênio apenas pelo suporte 
de metal.

Desligue o instrumento antes de continuar.

Para remover a lâmpada de tungstênio, siga os passos abaixo.

1. Retire o parafuso na tampa da lâmpada, usando uma chave Phillips. Retire a lâmpada.

 

2. Retire os dois parafusos da parte de baixo do suporte da lâmpada.

3. Retire a tampa da lâmpada devagar.



PE
ÇA

S D
E R

EP
OS

IÇ
ÃO

1-42

M
AN

UA
L D

E  
IN

ST
RU

ÇÕ
ES

1 4. Desconecte o cabo da lâmpada, solte o parafuso.

 

5. Retire o suporte de metal, retire a lâmpda.

  

Para trocar a lâmpada de tungstênio, siga os passos abaixo:

1. Insira a nova lâmpada no suporte.

2. Encaixe o suporte de metal e aperte o parafuso.

 

3. Conecte o cabo da lâmpada.
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14. Alinhe a lâmpada com os buracos dos parafusos no sistema óptico, verifique se o cabo não está pressionado entre 
o sistema óptico e o suporte.

5. Aperte os dois parafusos na base do suporte da lâmpada e empurre o cabo de energia de volta para dentro do 
instrumento.

6. Coloque a tampa e aperte o parafuso.

 

7. Ligue o instrumento.
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1 9. MENSAGENS DE AVISO E DE ERRO

9.1. MENSAGEM DE AVISO

FACTORY METHODS FULL O número máximo de métodos de fábrica já foi adicionado.

USER METHODS FULL
O número máximo de métodos de usuário já foi adicionado. Ao menos 1 método de 
usuário precisa ser deletado para criar um novo.

FAVORITE METHODS FULL O número máximo de métodos favoritos foi adicionado.

METHOD MISSING OR CORRUPT Arquivo de método corrompido.

FILE MISSING OR CORRUPT Arquivo corrompido.

DISK FULL FACTORY A partição de fábrica está cheia.

DISK FULL
O número máximo de registros foi salvo. Ao menos 1 registro precisa ser apagado 
para a criação de um novo.

FLASH NOT SUPPORTED USB Drive USB não suportado

FLASH REMOVED O drive USB não pôde ser lido ou está ausente

LOG CORRUPTED Dados de registro corrompidos

NO LIGHT A fonte de luz não está funcionando. Troque a lâmpada ou verifique a fiação

LOW LIGHT
O instrumento não pode ajustar o nível de luz. 
Verifique se a amostra não possui detritos.

LIGHT HIGH
Há muita luz para realizar a medição. 
Verifique a preparação da cubeta zero

REFERENCE ERROR Há um problema com o canal de referência

CLOSE THE LID A tampa não foi fechada apropriadamente

INVERTED CUVETTES
A amostra e a cubeta zero foram medidas na ordem errada, ou há um problema 
na preparação da cubeta.

WRONG OR MISSING CUVETTE Cubeta errada inserida. A cubeta não se adequa à especificada no método

NOT CALIBRATED Uma calibração é requerida antes que um método de usuário seja usado

INVALID CALIBRATION
A slope calculada para a curva de calibração está fora da faixa permitida.  
Repita a calibração.

HIGH TEMPERATURE A temperatura interna está acima de 55ºC.

LOW TEMPERATURE A temperatura interna é inferior a 0ºC.

LAMP OLD - REPLACE SOON A vida útil da lâmpada está chegando ao limite. Considere trocar a lâmpada.
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19.2. MENSAGENS DE ERRO
Estes tipos de eventos são continuamente monitorados e se um ou mais deles ocorrerem, o instrumento entrará no modo 
de ERRO para evitar comportamentos imprevisíveis.

A mensagem “Err” é exibida no LCD, seguida pelo código interno de erro. Essa tela irá bloquear o acesso à outras telas. 
Se um erro de sistema ocorrer, contate a Assistência Técnica da Hanna Instruments e informe o código exibido.
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PARTE II. Métodos de Fábrica
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21. COLETANDO E MEDINDO AMOSTRAS E REAGENTES

1.1. USO CORRETO DE PIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUME FIXO
Para adicionar a quantidade exata de amostra ou reagente líquido à cubeta ou frasco é recomendável o uso de uma 
pipeta volumétrica automática ou classe A. A Hanna Instruments oferece uma variedade de pipetas de volume fixo (veja 
a seção de ACESSÓRIOS para mais informações).
Uso adequado da pipeta automática de volume fixa:
1. Encaixe a ponta da pipeta. Pressione o botão até a primeira parada.
2. Mergulhe cerca de 2-3 mm da ponta da pipeta no líquido.
3. Lentamente, deixe o botão voltar à posição original, espere 2 segundos.
4. Retire a ponta da pipeta do líquido.
5. Para dispensar o líquido, coloque a ponta da pipeta na parede interna do recipiente.
6. Pressione lentamente o botão até a primeira parada.
7. Espere até que o líquido seja liberado.
8. Pressione o botão até a segunda parada, isso permitirá que todo o líquido seja liberado.

1.2. USO CORRETO DA SERINGA

1. Empurre o êmbolo completamente para dentro da seringa e insira a ponta 
na solução.

2. Puxe o êmbolo para cima até que a borda inferior do selo esteja exatamente 
na marca do volume desejado.

3. Retire a seringa e limpe a parte externa da ponta, verifique se não há gotas 
penduradas na ponta da seringa.

4. Então, enquanto mantém a seringa na posição vertical acima da cubeta, 
empurre o êmbolo para dentro da seringa, o volume desejado será 
adicionado na cubeta.

1.3. USO CORRETO DO FRASCO CONTA-GOTAS

1. Bata o conta-gotas na mesa algumas vezes.
2. Retire a tampa e limpe a ponta com um lenço.
3. Sempre mantenha o conta-gotas em posição 

vertical quando estiver dosando o reagente.

1.4. USO CORRETO DO SACHÊ DE Reagente em Pó
1. Use uma tesoura para abrir o sachê.
2. Empurre as bordas do pacote para formar um bico.
3. Despeje o conteúdo do pacote.
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2 2. PREPARAÇÃO DA CUBETA
A mistura adequada é muito importante para a reprodutibilidade das medições. A técnica de mistura correta para cada 
método está listada no procedimento de método.
(a) Inverta a posição da cubeta várias vezes ou por um tempo determinado: segure a cubeta na posição vertical. 

Vire a cubeta de cabeça para baixo e espere até que toda a solução flua para o fundo da tampa, então retorne a 
cubeta para a posição correta na vertical e espere até que toda a solução flua para o fundo. Esta é uma inversão. 
A velocidade correta dessa técnica de mistura é de 10 a 15 inversões completas em 30 segundos. Esta técnica de 
mistura é indicada como “inverta para misturar” e um dos ícones a seguir:

  

(b) Agite a cubeta, movendo-a para cima e para baixo. O movimento pode ser gentil ou vigoroso.Esse método de 
mistura é indicado como “agite suavemente” ou “agite vigorosamente” e um dos ícones abaixo:

     

 agite suavemente agite vigorosamente

(c) Gire a cubeta suavemente para misturar a solução. Esta técnica de mistura é indicada com um dos seguintes ícones:

   

Para evitar que o reagente vaze e obter medições mais precisas, primeiro feche a cubeta com a rolha de plástico de 
Polietileto de Alta Densidade (HDPE) e com a tampa preta.
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2Sempre que a cubeta por colocada no suporte de medição, deve estar seca por fora e livre de impressões digitais, 
oleosidades ou sujeira. Limpe a cubeta minuciosamente com HI731318 pano de limpeza de cubetas ou um pano de 
microfibra antes de inseri-la no suporte.

Sacudir a cubeta pode gerar bolhas na amostra, causando leituras mais altas. Para obter medições mais precisas, 
remova as bolhas girando ou batendo suavemente na cubeta. 
Não deixe que a amostra reagida fique parada por muito tempo depois que o reagente por adicionado. Para melhor 
precisão, respeite os tempos descritos em cada método específico. 
É possível fazer múltiplas leituras em sequência, mas é recomendaável fazer uma nova leitura zero para cada amostra 
e usar a mesma cubeta para zerar e medir quando possível. 
Descarte a amostra imediatamente após a leitura ser feita, ou o vidro pode ficar permanentemente manchado.
Todos os tempos de reação descritos neste manual são em 25 °C (77 °F). Em geral, o tempo de reação deve ser 
aumentado para temperaturas menores de 20 °C (68 °F), e diminuído para temperaturas maiores de 25 °C (77°F).
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2 3. LISTA DE MÉTODOS POR ID
ID Nome do Método
001 Alcalinidade
002 Alcalinidade Marinha
003 Alumínio
004 Amônia Faixa Baixa
005 Amônia Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
006 Amônia Faixa Média
007 Amônia Faixa Alta
008 Amônia Faixa Alta (Frasco de 13 mm)
009 Bromo
010 Cálcio
011 Cálcio Marinho
012 Cloreto
013 Dióxido de Cloro
014 Cloro Livre Faixa Ultra Baixa
015 Cloro Livre Faixa Baixa (Reagente em pó)
016 Cloro Livre Faixa Baixa (Reagente líquido)
017 Cloro Livre Faixa Alta
018 Cloro Total Faixa Ultra Baixa
019 Cloro Total Faixa Baixa (Reagente em pó)
020 Cloro Total Faixa Baixa (Reagente líquido)
021 Cloro Total Faixa Alta
022 Cloro Total Faixa Ultra Alta
023 Crômio (VI) Faixa Baixa
024 Crômio (VI) Faixa Alta
025 DQO Faixa Baixa EPA (Frasco de 13 mm)
026 DQO Faixa Baixa Livre De Mercúrio (Frasco de 13 mm)
027 DQO Faixa Baixa ISO (Frasco de 13 mm)
028 DQO Faixa Média EPA (Frasco de 13 mm)
029 DQO Faixa Média Livre De Mercúrio (Frasco de 13 mm)
030 DQO Faixa Média ISO (Frasco de 13 mm)
031 DQO Faixa Alta EPA (Frasco de 13 mm)
032 Cor da Água
033 Cobre Faixa Baixa
034 Cobre Faixa Alta
035 Cianeto
036 Ácido Cianúrico
037 Fluoreto Faixa Baixa
038 Fluoreto Faixa Alta
039 Dureza De Cálcio
040 Dureza De Magnésio
041 Dureza Total Faixa Baixa
042 Dureza Total Faixa Média
043 Dureza Total Faixa Alta
044 Hidrazina
045 Iodo
046 Ferro Faixa Baixa
047 Ferro Faixa Alta
048 Magnésio

ID Nome do Método
049 Manganês Faixa Baixa
050 Manganês Faixa Alta
051 Xarope de Bordo
052 Molibdênio
053 Níquel Faixa Baixa
054 Níquel Faixa Alta
055 Nitrato
056 Nitrato Ácido Cromotrópico (Frasco de 13 mm)
057 Nitrito Marinho Faixa Ultra Baixa
058 Nitrito Faixa Baixa
059 Nitrito Faixa Alta
060 Nitrogênio Total Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
061 Nitrogênio Total Faixa Alta (Frasco de 13 mm)
062 Oxigênio Dissolvido
063 Sequestrantes De Oxigênio (Carbohidrazida)
064 Sequestrantes De Oxigênio (Dietil-Hidroxilamina) (DEHA)
065 Sequestrantes De Oxigênio (Hidroquinona)
066 Sequestrantes De Oxigênio (Ácido Isoascórbico)
067 Ozônio
068 pH
069 Fósforo Marinho Faixa Ultra Baixa
070 Fosfato Faixa Baixa
071 Fosfato Faixa Alta
072 Fósforo Ácido Hidrolizável (Frasco de 13 mm)
073 Fósforo Reativo Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
074 Fósforo Reativo Faixa Alta (Frasco de 13 mm)
075 Fósforo Total Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
076 Fósforo Total Faixa Alta (Frasco de 13 mm)
077 Potássio Faixa Baixa
078 Potássio Faixa Média
079 Potássio Faixa Alta
080 Sílica Faixa Baixa
081 Sílica Faixa Alta
082 Prata
083 Sulfato
084 Surfactantes Aniônicos
085 Zinco
086 Dióxido de Cloro (Rápido)
087 Crômio (VI)/Total (Frasco de 13 mm)
088 DQO Faixa Ultra Alta (Frasco de 13 mm)
089 Ferro (II) (Ferroso)
090 Ferro Total (Frasco de 13 mm)
091 Nitrito Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
092 Nitrito Faixa Média (Frasco de 13 mm)
093 Surfactantes Aniônicos (Frasco de 13 mm)
094 Surfactantes Não Iônicos (Frasco de 13 mm)
095 Surfactantes Catiônicos (Frasco de 13 mm)
096 Ferro (Frasco de 13 mm)
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4. PROCEDIMENTOS DE MÉTODO

Alcalinidade
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 500 mg/L (CaCO3)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±5 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Verde de Bromocresol
ID do Método  #001

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI775S Reagente de Alcalinidade  1 mL
HI93755-53 Reagente de Remoção de Cloro 1 gota

KIT DE REAGENTES
HI775-26 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Alcalinidade utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL (até a marca) de amostra não reagida e 
recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

10 mL
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• Adicione 1 mL de HI775SReagente de Alcalinidade à amostra usando 
seringa de 1 mL. 

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes.

• Reinsira a cubeta no instrumento e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá o resultado em mg/L de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• A presença de cloro na amostra irá interferir na leitura. Para remover a interferência adicione uma gota de 
HI93755-53 Reagente de Remoção de Cloro à amostra não reagida.

1 mL
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Alcalinidade Marinha
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 300 mg/L (CaCO3)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±5 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Verde de Bromocresol
ID do Método  #002

REAGENTE NECESSÁRIO
Código Descrição Quantidade
HI755S Reagente de Alcalinidade  1 mL

KIT DE REAGENTES
HI755-26 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Alcalinidade Marinha utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL (até a marca) de amostra não reagida. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione 1 mL de HI755S Reagente de Alcalinidade a amostra usando uma 
seringa de 1mL. 

10 mL

1 mL
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• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibe o resultado em mg/L de carbonato de cálcio (CaCO3).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em graus de dureza de carbonato (dKH).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.
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Alumínio
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 1.00 mg/L (Al3+)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.04 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  530 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método Aluminon
ID do Método  #003

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93712A-0 Reagente A de Alumínio 1 sachê
HI93712B-0 Reagente B de Alumínio 1 sachê
HI93712C-0 Reagente C de Alumínio 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93712-01 Reagentes para 100 testes
HI93712-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Alumínio utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha um béquer graduado com 50 mL de amostra.

• Adicione um sachê de HI93712A-0 Reagente A de Alumínio. Misture até 
dissolver completamente.

• Adicione um sachê de HI93712B-0 Reagente B de Alumínio. Misture até 
dissolver completamente.

• Encha duas cubetas com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione um sachê de HI93712C-0 Reagente C de Alumínio a uma cubeta 
(#1). Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente até 
dissolver completamente. Esta é a cubeta zero.

10 mL
#1

10 mL
#2

# 1
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• Coloque a primeira cubeta (#1) no instrumento e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 15 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cubeta zero e insira a segunda cubeta (#2) no instrumento e 
feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de alumínio (Al3+).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de óxido de alumínio (Al2O3).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.

# 1

# 2
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INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Alcalinidade acima de 1000 mg/L
• Fosfato acima de 50 mg/L
• Ferro acima de 20 mg/L
• Fluoreto deve estar ausente. Se a concentração de fluoreto por conhecida, a concentração de alumínio pode ser 

determinada usando o gráfico abaixo:

Para determinar a concentração correta de alumínio:
1. Siga o procedimento de medição para obeter a concentração de alumínio.
2. Localize o valor da leitura de alumínio no eixo x.
3. Siga a linha para cima, até que ela cruze com a curva de fluoreto correspondente à concentração de fluoreto na 

amostra.
4. A partir da intersecção da linha de fluoreto e de alumínio, siga a linha para a esquerda até que ela cruze o eixo y. 

Este ponto corresponde à concentração corrigida de alumínio na amostra. 
Exemplo: A leitura de alumínio no medidor é de 0.40 ppm e o teor de fluoreto na amostra é de 0.50 ppm, a concentração 
corrigida de alumínio na amostra é de 0.75 ppm.
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Amônia Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 3.00 mg/L (NH3-N)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.04 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  425 nm
Tipo de Cubeta  16 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método Nessler D1426 do ASTM Manual of Water    
  and Environmental Technology
ID do Método  #004

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93700A-0 Reagente A de Amônia Faixa Baixa 4 gotas
HI93700B-0 Reagente B de Amônia Faixa Baixa 4 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93700-01 Reagentes para 100 testes
HI93700-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Amônia FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira o adaptador de cubeta de 16 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Insira a cubeta no adaptador e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione 4 gotas de HI93700A-0 Reagente A de Amônia Faixa Baixa. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire a cubeta para misturar a solução.

10 mL

×4
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• Adicione 4 gotas de HI93700B-0 Reagente B de Amônia Faixa Baixa. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire a cubeta para misturar a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos e 30 segundos. 

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio amoniacal 
(NH3-N).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de amônia (NH3) ou amônio (NH4

+).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, alcoóis, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, será necessária destilação para remover a interferência.

×4
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Amônia Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 3.00 mg/L (NH3-N)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ± 0.10 mg/L ou ± 5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  425 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Adaptação método D1426 Nessler do ASTM Manual of Water and Environmental Technology
ID do Método  #005

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI93764A-0* Frasco de Reagente de Amônia Faixa Baixa  1 frasco
HI93764-0 Reagente Nessler   4 gotas
*Identificação do Frasco de Reagente: A FB, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI93764A-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Amônia FB (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.
• Insira o adaptador de cubeta de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 

Frascos.

• Retire a tampa do HI93764A-0 Frasco de Reagente de Amônia Faixa Baixa.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione 4 gotas de HI93764-0 Reagente Nessler.

• Recoloque a tampa. Inverta o frasco várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio amoniacal 
(NH3-N).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L amônia (NH3) ou amônio (NH4

+).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, alcoóis, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, será necessária destilação para remover a interferência. 

×4
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Amônia Faixa Média
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 10.00 mg/L (NH3-N)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ± 0.05 mg/L ± 5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  425 nm
Tipo de Cubeta  16 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método Nessler D1426 da ASTM Manual of Water and Environmental Technology
ID do Método  #006

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93715A-0 Reagente A de Amônia Faixa Média 4 gotas
HI93715B-0 Reagente B de Amônia Faixa Média 4 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93715-01 Reagentes para 100 testes
HI93715-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Amônia FM utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira o adaptador de cubeta de 16 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Insira a cubeta no adaptador e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione 4 gotas de HI93715A-0 Reagente A de Amônia Faixa 
Média. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire a cubeta para 
misturar a solução.

10 mL

×4
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• Adicione 4 gotas de HI93715B-0 Reagente B de Amônia Faixa 
Média. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire a cubeta para 
misturar a solução.

• Insira a cubeta no adaptador e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio amoniacal 
(NH3-N).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de amônia (NH3) ou amônio (NH4

+).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, alcoóis, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, será necessária destilação para remover a interferência.

×4
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Amônia Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 100.0 mg/L (NH4

+)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.5 mg/L ± 5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  425 nm
Tipo de Cubeta  16 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método Nessler D1426 da ASTM Manual of Water and Environmental Technology
ID do Método  #007

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93733A-0 Reagente A de Amônia Faixa Alta 4 gotas
HI93733B-0 Reagente B de Amônia Faixa Alta 9 mL

KIT DE REAGENTES
HI93733-01 Reagentes para 100 testes
HI93733-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Amônia FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de cubeta de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores 
de Cubetas e Frascos.

• Adicione 1 mL de amostra não reagida à cubeta usando 
seringa de 1 mL.

• Use a pipeta para preencher a cubeta até a marca de  
10 mL com HI93733B-0 Reagente B de Amônia Faixa Alta. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire a cubeta para 
misturar a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL

1 mL
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• Retire a cubeta

• Adicione 4 gotas de HI93733A-0 Reagente A de Amônia Faixa Alta. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire a cubeta para misturar a 
solução.

• Insira a cubeta no adaptador e feche a tampa

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá o resultado em mg/L de amônio (NH4
+).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de nitrogênio amoniacal (NH3-N) ou amônia (NH3).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, alcoóis, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, será necessária destilação para remover a interferência.

×4
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Amônia Faixa Alta (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 100.0 mg/L (NH3-N)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ± 1.0 mg/L ou ± 5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  430 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método Nessler D1426 da ASTM Manual of Water and Environmental Technology
ID do Método  #008

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93764B-0* Frasco de Reagente de Amônia Faixa Alta 1 frasco
HI93764-0 Reagente Nessler  4 gotas
*Identificação do Frasco de Reagente: A FA, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI93764B-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Amônia FA (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de cubeta de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Remova a tampa do HI93764B-0 Reagente de Amônia Faixa Alta.

• Adicione 1 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione 4 gotas de HI93764-0 Reagente Nessler.

• Recoloque a tampa. Inverta o frasco várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio amoniacal 
(NH3-N).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L amônia (NH3) ou amônio (NH4

+).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, alcoóis, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, será necessária destilação para remover a interferência.

×4
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Bromo
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 10.00 mg/L (Br2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.08 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método DPD dos Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 18ª edição
ID do Método  #009

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93716-0 Reagente de Bromo 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93716-01 Reagentes para 100 testes
HI93716-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Bromo utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta

• Adicione um sachê de HI93716-0 Reagente de Bromo. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por cerca de 20 segundos 
até a maior parte do reagente ser dissolvido.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de bromo (Br2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloro, Iodo, Ozônio, formas Oxidadas de Crômio e Manganês
• Dureza superior a 500 mg/L CaCO3, agite a amostra por aproximadamente 1 minuto após a adição do reagente 

para remover a interferência
• Alcalinidade superior a 300 mg/L CaCO3 ou acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode se 

desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, remover a interferência, neutralize a amostra 
com HCl ou NaOH diluídos
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Cálcio
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 400 mg/L (Ca2+)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±10 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método Oxalato
ID do Método  #010

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
- Reagente Buffer 4 gotas
HI93752A-Ca Reagente A de Cálcio 7 mL
HI93752B-Ca Reagente B de Cálcio 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI937521-01 Reagentes para 50 testes
HI937521-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cálcio utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Adicione 3 mL de amostra não reagida à cubeta usando seringa de 5 mL.

• Use a pipeta para encher a cubeta até a marca de 10 mL com HI93752A-Ca 
Reagente A de Cálcio.

• Adicione 4 gotas de Reagente Buffer.

3 mL

10 mL

×4
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• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione 1 mL de HI93752B-Ca Reagente B de Cálcio à amostra usando 
seringa de 1 mL. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta a 
cubeta 10 vezes para misturar (cerca de 15 segundos).

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 5 minutos.

  

• Inverta a cubeta 10 vezes para misturar (cerca de 15 segundos).

1 mL



Cá
lci

o
M

ÉT
OD

OS
 D

E 
FÁ

BR
IC

A

2

2-28

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cálcio (Ca2+).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Acidez, Alcalinidade acima de 1000 mg/L CaCO3

• Magnésio acima de 400 mg/L
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Cálcio Marinho
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  200 a 600 mg/L ( Ca2+)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ± 5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  16 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método de Zincon.
ID do Método  #011

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI7581 Reagente A de Cálcio 1 mL
HI7582 Reagente B de Cálcio 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI758-26 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cálcio Marinho utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de cubeta de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Adicione 1 mL de HI7581 Reagente A de Cálcio à 
cubeta usando seringa de 1 mL.

• Use a pipeta de plástico para encher a cubeta até a 
marca de 10 mL com água deionizada e recoloque 
a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para 
misturar.

• Insira a cubeta no adaptador e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

1 mL

10 mL
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• Use a micropipeta HI731339 para adicionar 0.1 mL de amostra à 
cubeta.

• Adicione um sachê de HI7582 Reagente B de Cálcio. Recoloque a rolha 
de plástico e a tampa. Agite vigorosamente por 15 segundos ou até que 
o pó seja completamente dissolvido. Aguarde 15 segundos, para que as 
bolhas de ar se dissipem, antes de realizar uma leitura.

• Insira a cubeta no adaptador e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cálcio (Ca2+).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

0.1 mL
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Cloreto
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 20.0 mg/L (Cl-)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.5 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  455 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método de tiocianato de mercúrio (II)
ID do Método  #012

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93753A-0 Reagente A de Cloreto 1 mL
HI93753B-0 Reagente B de Cloreto 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI93753-01 Reagentes para 100 testes
HI93753-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloreto utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha uma cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até a marca).

• Encha outra cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a marca).

Nota: Para amostras com baixa concentração de íons de cloreto, lave a cubeta algumas vezes com a amostra 
antes de enchê-la até a marca de 10 mL. Para resultados mais precisos, use 2 pipetas graduadas para 
adicionar exatamente 10 mL de água deionizada e 10 mL de amostra às cubetas.

• Adicione 0.5 mL de HI93753A-0 Reagente A de Cloreto em 
cada cubeta usando seringa de 1 mL.

• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Misture o 
conteúdo de cada cubeta invertendo-as por aproximadamente 
30 segundos.

#1
10 mL

#2
10 mL

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL
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• Adicione 0.5 mL de HI93753B-0 Reagente B de Cloreto em 
cada cubeta usando segunda seringa de 1 mL.

• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Misture cada 
cubeta invertendo-as por aproximadamente 30 segundos.

• Coloque a cubeta com a água deionizada reagida (#1) no 
suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cubeta.

• Insira a outra cubeta (#2) com a amostra reagida no suporte e feche 
a tampa.

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

#1

#2
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• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloreto (Cl-).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Amostras intensamente coloridas, as amostras devem ser tratadas adequadamente antes da realização do teste
• Matérias suspensas em grandes quantidades devem ser removidas através de filtração prévia
• Amostras alcalinas, neutralize antes de adicionar reagentes, o pH da amostra após a adição de reagentes deve 

ficar em torno de 2
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Dióxido de Cloro
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.00 mg/L (ClO2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.10 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método Vermelho de Clorofenol
ID do Método  #013

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93738A-0 Reagente A de Dióxido de Cloro 1 mL
HI93738B-0 Reagente B de Dióxido de Cloro 1 sachê
HI93738C-0 Reagente C de Dióxido de Cloro 1 mL
HI93738D-0 Reagente D de Dióxido de Cloro 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI93738-01 Reagentes para 100 testes
HI93738-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Recomenda-se analisar amostras de dióxido de cloro imediatamente após a coleta. As amostras de dióxido de cloro 
devem ser armazenadas em frascos de vidro escuro selado, com pouco espaço vazio. Calor excessivo (acima de 25 °C / 
77 °F), agitação e exposição à luz devem ser evitados.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Dióxido de Cloro utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha dois frascos de mistura graduados (#1 e #2) até a 
marca de 25 mL com a amostra.

• Adicione 0.5 mL de HI93738A-0 Reagente A de Dióxido de Cloro 
em cada frasco graduado (#1 e #2), usando uma seringa de 
1mL, tampe os frascos e inverta-os várias vezes para misturar.

#1
25 ml

#2
25 ml

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL #1 & #2
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• Adicione um sachê de HI93738B-0 Reagente B de Dióxido de Cloro a 
um frasco graduado (#1), coloque a tampa e inverta várias vezes até 
que o reagente seja totalmente dissolvido. Esta será a solução Zero.

• Adicione 0.5 mL de HI93738C-0 Reagente C de Dióxido de Cloro em cada um dos frascos graduados (#1 e 
#2), usando uma seringa de 1 mL, coloque a tampa e inverta várias vezes para misturar.

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

#1 & #2

• Adicione 0.5 mL de HI93738D-0 Reagente D de Dióxido de Cloro em cada um dos frascos graduados (#1 e 
#2), usando uma seringa de 1 mL, coloque a tampa e inverta várias vezes para misturar. A amostra reagida 
estará no frasco graduado #2.

#1 & #2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

• Encha a cubeta (#1) com 10 mL da solução zero (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Coloque a cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

#1

#1
10 mL

#1
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL da amostra reagida (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta de amostra (#2) no instrumento e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de dióxido de cloro 
(ClO2).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Fortes oxidantes

#2
10 mL

#2
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Dióxido de Cloro (Rápido)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.00 mg/L (ClO2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.10 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método 4500 ClO2 D dos Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater, 18ª edição
ID do Método  #086

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96779A-0 Reagente A de Dióxido de Cloro 5 gotas
HI96779B-0 Reagente B de Dióxido de Cloro 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96779-01 Reagentes para 100 testes
HI96779-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PRINCÍPIO
A reação entre o Dióxido de Cloro e o indicador DPD provoca uma coloração rosa na amostra, a adição de glicina como 
agente mascarante inibe a resposta do cloro livre.

APLICAÇÃO
Água potável, água encanada e água tratada.

PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Colete a amostra em um frasco de vidro limpo e faça a análise imediatamente. O Dióxido de Cloro é um forte agente 
oxidante e é instável em água.

IMPORTÂNCIA E USO
O Dióxido de Cloro é uma alternativa comumente usada ao cloro (Cl2) como desinfetante de água. O método Vermelho 
de Clorofenol (método não rápido) reage especificamente com dióxido de cloro, com um pouco de interferência de 
cloro livre ou cloraminas, mas o procedimento do método é pesado. O Método Rápido de Dióxido de Cloro baseado 
no indicador DPD (N,N-dietilp-fenilenodiamina) é um método muito mais simples, mas é suscetível a interferência de 
outros oxidantes. A Glicina (Reagente A) é capaz de converter cloro livre em ácido cloroaminoacético sem afetar a análise 
do teor de dióxido de cloro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Dióxido de Cloro (Rápido) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de 
Fábrica.

• Encha uma cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca).
10 mL
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• Adicione 5 gotas de HI96779A-0 Reagente A de Dióxido de Cloro.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 30 segundos.

• Aguarde 30 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI96779B-0 Reagente B de Dióxido de Cloro à 
cubeta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 
20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

×5
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• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 1 minuto.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ClO2.

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Acidez, Alcalinidade, Agentes Floculantes, Dureza, Cloraminas Orgânicas e Inorgânicas, Manganês, Metais, 
Monocloramina, Formas Oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio e Peróxidos

• Cloro acima de 5 mg/L
• Bromo acima de 0.1 mg/L
• Amostras altamente tamponadas ou pH extremo da amostra
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Cloro Livre Faixa Ultra Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.000 a 0.500 mg/L (Cl2)
Resolução  0.001 mg/L
Precisão  ±0.020 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método DPD 330.5 da EPA
ID do Método  #014

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95762-0 Reagente de Cloro Livre Faixa Ultra Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI95762-01 Reagentes para 100 testes
HI95762-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloro Livre GUB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI95762-0 Reagente de Cloro Livre Faixa Ultra Baixa. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 20 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 1 minuto.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, Formas Oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Alcalinidade superior a 1000 mg/L CaCO3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), acima de 25 mg/L CaCO3 

se presente como carbonato (pH > 9.0) ou valor de acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode 
se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remorar a interferência, neutralize a 
amostra com HCl ou NaOH diluídos

• Dureza superior a 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência, agite a amostra por aproximadamente 2 
minutos após adicionar o reagente em pó
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Cloro Livre Faixa Baixa (Reagente em Pó)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 5.00 mg/L (Cl2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método DPD 330.5 da EPA
ID do Método  #015

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93701-0 Reagente de Cloro Livre 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93701-01 Reagentes para 100 testes
HI93701-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloro Livre FB (EM PÓ) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93701-0 Reagente de Cloro Livre. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 20 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 1 minuto.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.
Nota: Cloro Livre e Total devem ser medidos separadamente com amostras frescas seguindo os procedimentos 
relatados, se ambos os valores forem desejados.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Iodo, Formas Oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Dureza superior a 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência, agite a amostra por aproximadamente 2 

minutos após adicionar o reagente em pó
• Alcalinidade superior a 250 mg/L CaCO3 ou valor de acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode 

se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remorar a interferência, neutralize a 
amostra com HCl ou NaOH diluídos
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Cloro Livre Faixa Baixa (Reagente Líquido)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 5.00 mg/L (Cl2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método DPD 330.5 da EPA
ID do Método  #016

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93701A-F Reagente A de Cloro Livre 3 gotas
HI93701B-F Reagente B de Cloro Livre 3 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93701-F Reagentes para 300 testes (líquido)
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloro Livre FB (LÍQUIDO) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de 
Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Em uma cubeta vazia, adicione 3 gotas de HI93701A-F 
Reagente A de Cloro Livre e 3 gotas de HI93701B-F 
Reagente B de Cloro Livre. Recoloque a rolha de plástico 
e a tampa. Gire suavemente para misturar. 

10 mL

×3 ×3
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• Adicione 10 mL de amostra não reagida (até a marca). Recoloque 
a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 1 minuto.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Iodo, Formas Oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Dureza superior a 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência, agite a amostra por aproximadamente 2 

minutos após adicionar o reagente em pó
• Alcalinidade superior a 250 mg/L CaCO3 ou valor de acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode se 

desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remorar a interferência, neutralize a amostra 
com HCl ou NaOH diluídos 

10 mL
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Cloro Livre Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 10.00 mg/L (Cl2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método DPD 330.5 da EPA
ID do Método  #017

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93701-0 Reagente de Cloro Livre 1 sachê
HI93734B-0 Reagente de Cloro Livre e Total 5 mL

KIT DE REAGENTES
HI93734-01 Reagentes para 100 testes
HI93734-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloro Livre FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Adicione à cubeta 5 mL de HI93734B-0 Reagente de Cloro Livre e Total.

• Encha a cubeta até a marca de 10 mL com 5 mL de amostra não reagida. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por alguns 
segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93701-0 Reagente de Cloro Livre. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 
20 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. PressioneSTART para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 1 minuto.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, Formas Oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Alcalinidade superior a 1000 mg/L CaCO3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), acima de 25 mg/L CaCO3 

se presente como carbonato (pH > 9.0) ou valor de acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode 
se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remorar a interferência, neutralize a 
amostra com HCl ou NaOH diluídos

• Dureza superior a 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência, agite a amostra por aproximadamente 2 
minutos após adicionar o reagente em pó
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Cloro Total Faixa Ultra Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.000 a 0.500 mg/L (Cl2)
Resolução  0.001 mg/L
Precisão  ±0.020 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método DPD 330.5 da EPA
ID do Método  #018

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95761-0 Reagente de Cloro Total Faixa Ultra Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI95761-01 Reagentes para 100 testes
HI95761-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloro Total FUB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI95761-0 Reagente de Cloro Total. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 
20 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, Formas Oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Alcalinidade superior a 1000 mg/L CaCO3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), acima de 25 mg/L CaCO3 

se presente como carbonato (pH > 9.0) ou valor de acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode 
se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remorar a interferência, neutralize a 
amostra com HCl ou NaOH diluídos

• Dureza superior a 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência, agite a amostra por aproximadamente 2 
minutos após adicionar o reagente em pó
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Cloro Total Faixa Baixa (Reagente em Pó)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 5.00 mg/L (Cl2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método DPD 330.5 da EPA
ID do Método  #019

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93711-0 Reagente de Cloro Total 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93711-01 Reagentes para 100 testes (powder)
HI93711-03 Reagentes para 300 testes (powder)
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloro Total FB (EM PÓ) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93711-0 Reagente de Cloro Total. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 
20 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.
Nota: Cloro Livre e Total devem ser medidos separadamente com amostras frescas seguindo os procedimentos 
relatados, se ambos os valores forem desejados.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Iodo, Formas Oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Dureza superior a 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência, agite a amostra por aproximadamente 2 

minutos após adicionar o reagente em pó 
• Alcalinidade superior a 250 mg/L CaCO3 ou acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode se 

desenvolver apenas parcialmente ou pode se desvanecer rapidamente. Para remover a interferência, neutralize 
a amostra com HCl ou NaOH diluídos
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Cloro Total Faixa Baixa (Reagente Líquido)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 5.00 mg/L (Cl2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método DPD 330.5 da EPA
ID do Método  #020

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93701A-T Reagente A de Cloro Total 3 gotas
HI93701B-T Reagente B de Cloro Total 3 gotas
HI93701C-T Reagente C de Cloro Total 1 gota

KIT DE REAGENTES
HI93701-T Reagentes para 300 testes (líquido)
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloro Total FB (LÍQUIDO) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de 
Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

10 mL
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• Em uma cubeta vazia, adicione 3 gotas de 
HI93701A-T Reagente A de Cloro Total, 3 gotas de 
HI93701B-T Reagente B de Cloro Total, e 1 gota de 
HI93701C-T Reagente C de Cloro Total. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Gire suavemente para 
misturar.

• Adicione 10 mL de amostra não reagida. Recoloque 
a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

×3 ×3 ×1

10 mL
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• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

Nota: Cloro Livre e Total devem ser medidos separadamente com amostras frescas seguindo os procedimentos 
relatados, se ambos os valores forem desejados.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Iodo, Formas Oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Dureza superior a 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência, agite a amostra por aproximadamente 2 

minutos após adicionar o reagente em pó
• Alcalinidade superior a 250 mg/L CaCO3 ou acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode se 

desenvolver apenas parcialmente ou pode se desvanecer rapidamente. Para remover a interferência, neutralize 
a amostra com HCl ou NaOH diluídos
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Cloro Total Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 10.00 mg/L (Cl2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método DPD 330.5 da EPA
ID do Método  #021

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93701-0 Reagente de Cloro Livre 1 sachê
HI93734B-0 Reagente de Cloro Livre e Total 5 mL
HI93734C-0 Reagente de Cloro Total 3 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93734-01 Reagentes para 100 testes
HI93734-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloro Total FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Adicione à cubeta 5 mL de HI93734B-0 reagente.

• Encha a cubeta até a marca de 10 mL com 5 mL de amostra não reagida. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por alguns 
segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione 3 gotas de HI93734C-0 reagente à cubeta. 

• Adicione um sachê de HI93701-0 Reagente de Cloro Livre. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 
20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
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• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, Formas Oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Alcalinidade superior a 1000 mg/L CaCO3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), acima de 25 mg/L CaCO3 

se presente como carbonato (pH > 9.0) ou valor de acidez superior a 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode 
se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remorar a interferência, neutralize a 
amostra com HCl ou NaOH diluídos

• Dureza superior a 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência, agite a amostra por aproximadamente 2 
minutos após adicionar o reagente em pó
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Cloro Total Faixa Ultra Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 500 mg/L (Cl2)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±3 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método 4500-Cl dos Standard Methods por Examination of Water and 

Wastewater, 20ª Edição
ID do Método  #022

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95771A-0 Reagente A de Cloro Faixa Ultra Alta 1 sachê
HI95771B-0 Reagente B de Cloro Faixa Ultra Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI95771-01 Reagentes para 100 testes
HI95771-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cloro Total FUA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

10 mL
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• Adicione um sachê de HI95771A-0 Reagente A de Cloro Faixa 
Ultra Alta e um sachê HI95771B-0 Reagente B de Cloro Faixa 
Ultra Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente por 20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos e 30 segundos.

Nota: Após 1 minuto inverta a cubeta 5 vezes.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bromo (Br2), Iodo (I2), Dióxido de Cloro (ClO2),Manganês e Crômio Oxidados, e Ozônio (O3) 
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Crômio (VI) Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 300 μg/L (Cr(VI))
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±10 μg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  535 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método D1687 Difenilcarbohidrazida do ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology
ID do Método  #023

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93749-0 Reagente de Crômio (VI) Faixa Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93749-01 Reagentes para 100 testes
HI93749-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Crômio (VI) FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93749-0 Reagente de Crômio (VI) Faixa Baixa. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite vigorosamente por cerca 
de 10 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 6 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de crômio (Cr6+).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em μg/L de cromato (CrO4
2¯) ou dicromato (Cr2O7

2¯).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Vanádio acima de 1 mg/L, aguarde 10 minutos antes de fazer a leitura para remover a interferência
• Ferro acima de 1 mg/L
• Íons mercuriosos e mercúricos causam leve inibição da reação
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Crômio (VI) Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 1000 μg/L (Cr(VI))
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±5 μg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  535 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método D1687-92 Difenilcarbohidrazida do ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology
ID do Método  #024

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93723-0 Reagente de Crômio (VI) Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93723-01 Reagentes para 100 testes
HI93723-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Crômio (VI) FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93723-0 Reagente de Crômio (VI) Faixa Alta. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite vigorosamente por cerca 
de 10 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 6 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de crômio (Cr6+).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em μg/L de cromato (CrO4
2-) ou dicromato (Cr2O7

2-).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Vanádio acima de 1 mg/L, aguarde 10 minutos antes de fazer a leitura para remover a interferência
• Ferro acima de 1 mg/L
• Íons mercuriosos e mercúricos causam leve inibição da reação
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Crômio (VI)/Total (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 1000 μg/L (Cr)
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±10 μg/L ± 3% de leitura
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método 3500-Cr Difenilcarbazida do Standard Methods of the Examination of 

Water and Wastewater, 22ª Edição
ID do Método  #087

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96781V-0* Frasco de Digestão de Crômio 1 frasco
HI96781A-0 Reagente A de Crômio 1 sachê
HI96781B-0 Reagente B de Crômio 1 sachê
*Identificação do Frasco de Reagente: Cr, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI96781-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PRINCÍPIO
O cromo na amostra é oxidado cromo hexavalente durante a digestão. O cromo hexavalente reage com a difenilcarbazida 
para formar uma cor vermelha proporcional à quantidade de cromo na amostra. Este método tem uma forte dependência 
da temperatura e do pH. A temperatura da amostra deve estar entre 18 e 22 °C e o pH entre 3 e 9.

APLICAÇÃO
Água, efluentes, controle de processos

IMPORTÂNCIA E USO
O cromo (III) é um elemento essencial para o ser humano e pode ser metabolizado no corpo. O cromo (III) é encontrado 
naturalmente em frutas, vegetais, carnes e grãos. O cromo (VI) foi identificado como cancerígeno e pode alterar o 
material genético. O cromo (VI) é descarregado das fábricas de aço e papel ou por meio da oxidação do cromo (III).  
O cromo (VI) é um contaminante regulamentado da água potável desde 1940; a EPA regula apenas o cromo total.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

CRÔMIO TOTAL
Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção especial a todos os avisos, precauções e notas. Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves para o operador.
A acidificação da amostra pode resultar na liberação de gases tóxicos, como cianetos e sulfetos. A preparação 
e a digestão da amostra devem ser feitas em uma Capela de Exaustão.
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• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 105 °C (221 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. 
Aviso: Não use um forno ou microondas! As amostras podem vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e 
possivelmente explosiva.

• Remova a tampa do HI96781V-0 Frasco de Digestão de Crômio.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um ângulo de 45 graus.

• Adicione um sachê de HI96781A-0 Reagente A de Crômio ao frasco. 
Recoloque a tampa e inverta por 30 segundos.

• Insira o frasco no reator e aqueça-o por 60 minutos a 105 ˚C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Deixe os frascos 
resfriarem até a temperatura ambiente. Inverta cada frasco várias vezes 
e coloque-os no suporte de tubo de ensaio.

• Selecione o método de Crômio (VI)/Total (13 mm) utilizando o 
procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Adicione um sachê de HI96781B-0 Reagente B de Crômio. Recoloque a 
tampa. Agite vigorosamente por 1 minuto.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 6 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de crômio (Cr).

  

  

Crômio(VI)

• Remova a tampa do HI96781V-0 Frasco de Digestão de Crômio.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Selecione o método de Crômio (VI)/Total (13 mm) utilizando o 
procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Insira o frasco no adaptador.
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI96781B-0 Reagente B de 
Crômio. Recoloque a tampa. Agite vigorosamente por 1 minuto.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 6 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de crômio (Cr).

  

  

• Para determimar a concentração de Crômio(III), subtraia os resultados do procedimento de Crômio(VI) e do 
procedimento de Crômio Total.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Grandes quantidades de ferro, cobre ou agentes redutores e oxidantes produzem falsas leituras baixas
• Nitrato, Potássio, Sulfato acima de 2000 mg/L
• Cloreto, Sódio acima de 1000 mg/L
• Cálcio acima de 125 mg/L
• Amônio, Magnésio acima de 100 mg/L
• Níquel, Zinco acima de 25 mg/L
• Cobre, Ferro acima de 10 mg/L
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Demanda Química De Oxigênio Faixa Baixa EPA (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 150 mg/L (O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±5 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  420 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método 410.4 aprovado pela EPA para a determinação de DQO em Águas 

Superficiais e Efluentes
ID do Método  #025

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754A-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Baixa 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada 2 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: COD A, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93754A-25 Reagentes para 24 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção especial a todos os avisos, precauções e notas. Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves para o operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero 
para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Remova a tampa de dois HI93754A-0 Frascos de Reagente de DQO Faixa Baixa.
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• Adicione 2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 2 mL de amostra ao segundo frasco (#2), sempre 
mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 20 minutos, 
permitindo que os frascos resfriem até cerca de 120 °C.

• Inverta cada frasco várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-os no suporte de tubo de ensaio.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. Não 
os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método DQO FB EPA (13 mm) utilizando o procedimento 
descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio (O2).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L. Amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas
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Demanda Química De Oxigênio Faixa Baixa Livre De Mercúrio (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 150 mg/L (O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±5 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  420 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Dicromato Sem Mercúrio
ID do Método  #026

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754D-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Baixa 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada 2 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: COD D, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93754D-25 Reagentes para 24 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção especial a todos os avisos, precauções e notas. Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves para o operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero 
para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Remova a tampa de dois HI93754D-0 Frascos de Reagente de DQO Faixa Baixa.
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• Adicione 2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 2 mL de amostra ao segundo frasco (#2), sempre 
mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 20 minutos, 
permitindo que os frascos resfriem até cerca de 120 °C.

• Inverta cada frasco várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-os no suporte de tubo de ensaio.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. Não 
os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método DQO FB Livre de Hg (13 mm) utilizando o 
procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio (O2).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L. Amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas
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Demanda Química De Oxigênio Faixa Baixa ISO (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 150 mg/L (O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±5 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  420 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Dicromato ISO
ID do Método  #027

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754F-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Baixa 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada 2 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: COD F, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93754F-25 Reagentes para 24 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção especial a todos os avisos, precauções e notas. Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves para o operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero 
para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Remova a tampa de dois HI93754F-0 Frascos de Reagente de DQO Faixa Baixa.
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• Adicione 2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 2 mL de amostra ao segundo frasco (#2), sempre 
mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 20 minutos, 
permitindo que os frascos resfriem até cerca de 120 °C.

• Inverta cada frasco várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-os no suporte de tubo de ensaio.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. Não 
os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método DQO FB ISO (13 mm) utilizando o procedimento 
descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio (O2).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L. Amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas
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Demanda Química De Oxigênio Faixa Média EPA (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 1500 mg/L (O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±15 mg/L ou ±3% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método 410.4 aprovado pela EPA para a determinação de DQO em águas 

superficiais e efluentes
ID do Método  #028

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754B-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Média 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada 2 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: COD B, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI93754B-25 Reagentes para 24 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção especial a todos os avisos, precauções e notas. Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves para o operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero 
para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Remova a tampa de dois HI93754B-0 Frascos de Reagente de DQO Faixa Média.
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• Adicione 2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 2 mL de amostra ao segundo frasco (#2), sempre 
mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 20 minutos, 
permitindo que os frascos resfriem até cerca de 120 °C.

• Inverta cada frasco várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-os no suporte de tubo de ensaio.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. Não 
os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método DQO FM EPA (13 mm) utilizando o procedimento 
descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio (O2).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L. Amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas 
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Demanda Química De Oxigênio Faixa Média Livre De Mercúrio (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 1500 mg/L (O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±15 mg/L ou ±3% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Dicromato Sem Mercúrio
ID do Método  #029

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754E-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Média 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada 2 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: COD E, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI93754E-25 Reagentes para 24 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção especial a todos os avisos, precauções e notas. Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves para o operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero 
para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Remova a tampa de dois HI93754E-0 Frascos de Reagente de DQO Faixa Média.
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• Adicione 2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 2 mL de amostra ao segundo frasco (#2), sempre 
mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 20 minutos, 
permitindo que os frascos resfriem até cerca de 120 °C.

• Inverta cada frasco várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-os no suporte de tubo de ensaio.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. Não 
os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método DQO FM Livre de Hg (13 mm) utilizando o 
procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio (O2).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L. Amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas
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Demanda Química De Oxigênio Faixa Média ISO (Frasco de 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 1000 mg/L (O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±15 mg/L ou ±3% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Dicromato ISO
ID do Método  #030

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754G-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Média 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada 2 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: COD G, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI93754G-25 Reagentes para 24 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção especial a todos os avisos, precauções e notas. Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves para o operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero 
para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Remova a tampa de dois HI93754G-0 Frasco de Reagente de DQO Faixa Média.

#1
   

#2



De
m

an
da

 Q
uím

ica
 D

e O
xig

ên
io 

Fa
ixa

 M
éd

ia 
IS

O 
(F

ra
sco

 de
 13

 m
m

)
M

ÉT
OD

OS
 D

E 
FÁ

BR
IC

A

2

2-84

• Adicione 2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 2 mL de amostra ao segundo frasco (#2), sempre 
mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 20 minutos, 
permitindo que os frascos resfriem até cerca de 120 °C.

• Inverta cada frasco várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-os no suporte de tubo de ensaio.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. Não 
os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método DQO FM ISO (13 mm) utilizando o procedimento 
descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

#1
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• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio (O2).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (Cl¯) acima de 2000 mg/L. Amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas

#2
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Demanda Química De Oxigênio Faixa Alta EPA (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 15000 mg/L (O2)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±150 mg/L ou ±2% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  610 nm 
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método 410.4 aprovado pela USEPA para a determinação de DQO em águas 

superficiais e efluentes
ID do Método  #031

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754C-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Alta 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada 0.2 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: COD C, green label

KIT DE REAGENTES
HI93754C-25 Reagentes para 24 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção especial a todos os avisos, precauções e notas. Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves para o operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero 
para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Remova a tampa de dois HI93754C-0 Frascos de Reagente de DQO Faixa Alta.

#1
   

#2
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• Adicione 0.2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 0.2 mL de amostra ao segundo frasco (#2), 
sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para 
misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 20 minutos, 
permitindo que os frascos resfriem até cerca de 120 °C.

• Inverta cada frasco várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-os no suporte de tubo de ensaio.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. Não 
os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método DQO FA EPA (13 mm) utilizando o procedimento 
descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

#1



De
m

an
da

 Q
uím

ica
 D

e O
xig

ên
io 

Fa
ixa

 A
lta

 EP
A 

(F
ra

sco
 de

 13
 m

m
)

M
ÉT

OD
OS

 D
E 

FÁ
BR

IC
A

2

2-88

• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio (O2).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (Cl¯) acima de 20000 mg/L. Amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas

#2
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Demanda Química De Oxigênio Faixa Ultra Alta (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 60.0 ppt (O2)
Resolução  0.1 ppt
Precisão  ±0.5 ppt ±3% de leitura a 25°C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método 410.4 aprovado pela USEPA para a determinação de DQO em águas 

superficiais e efluentes
ID do Método  #088

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754J-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Ultra Alta 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada 0.1 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: COD J, rótulo azul

KIT DE REAGENTES
HI93754J-25 Reagentes para 24 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente todas as instruções e as Fichas de Dados de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção especial a todos os avisos, precauções e notas. Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves para o operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero 
para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 
homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Remova a tampa de dois HI93754J-0 Frascos de Reagente de DQO Faixa Ultra Alta.

#1
   

#2

• Adicione 0.1 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 0.1 mL de amostra ao segundo frasco (#2), 
sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para 
misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.
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• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 20 minutos, 
permitindo que os frascos resfriem até cerca de 120 °C.

• Inverta cada frasco várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-os no suporte de tubo de ensaio.

Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. Não 
os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método DQO FUA (13 mm) utilizando o procedimento 
descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

#1
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• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio (O2).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (Cl¯) acima de 20000 mg/L. Amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas

#2
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Cor Da Água
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 500 PCU (Unidades de Platina-Cobalto)
Resolução  1 PCU
Precisão  ±10 PCU ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  460 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Colorimétrico de Platina Cobalto dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 18ª edição
ID do Método  #032

REQUIRED ACCESSORIES
Membrana de 0.45 μm para medição de cor verdadeira
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cor da Água utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Coloque a cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra não filtrada (até 
a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Esta é a cor aparente.

#1
10 mL

#1

10 mL
#2
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• Filtre 10 mL da amostra através de um filtro com uma membrana 
de 0.45 μm em uma terceira cubeta (#3), até a marca de 10 mL. 
Recoloque a rolha de plástica e a tampa. Esta é a cor verdadeira.

• Insira a cubeta de cor aparente (#2) no instrumento e feche a tampa..

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em Unidades de Platina-Cobalto 
(PCU).

  

• Retire a cubeta de cor aparente (#2), insira a cubeta de cor verdadeira 
(#3) no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em Unidades de Platina-Cobalto 
(PCU).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

#3

#2

#3
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Cobre Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 1500 μg/L (Cu)
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±10 μg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método da EPA
ID do Método  #033

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95747-0 Reagente de Cobre Faixa Baixa 1 sachê
KIT DE REAGENTES
HI95747-01 Reagentes para 100 testes
HI95747-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cobre FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI95747-0 Reagente de Cobre Faixa Baixa. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por cerca 
de 15 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 45 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de cobre (Cu).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cianeto, Prata
• Para amostras que superam a capacidade de tamponamento do reagente (em torno de pH 6.8), o pH deve ser 

ajustado entre 6 e 8
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Cobre Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 5.00 mg/L (Cu)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.02 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  560 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método da EPA
ID do Método  #034

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93702-0 Reagente de Cobre Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93702-01 Reagentes para 100 testes
HI93702-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cobre FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93702-0 Reagente de Cobre Faixa Alta. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por cerca 
de 15 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 45 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cobre (Cu).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cianeto, Prata
• Para amostras que superam a capacidade de tamponamento do reagente (em torno de pH 6.8), o pH deve ser 

ajustado entre 6 e 8
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Cianeto
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.000 a 0.200 mg/L (CN-)
Resolução  0.001 mg/L
Precisão  ±0.005 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Piridina-pirazalona
ID do Método  #035

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93714A-0 Reagente A de Cianeto 1 colher
HI93714B-0 Reagente B de Cianeto 1 sachê
HI93714C-0 Reagente C de Cianeto 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93714-01 Reagentes para 100 testes
HI93714-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Cianeto utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione 1 colher de HI93714A-0 Reagente A de 
Cianeto. Lembre-se de fechar o frasco de reagente imediatamente após 
o uso.

10 mL
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Nota: Preste atenção na forma como a colher é preenchida: não 
pressione o pó na colher; não encha demais.

• Coloque a rolha de plástico e a tampa imediatamente, para evitar 
que o gás de cloro - desenvolvido durante a reação - escape, e agite 
suavemente por 30 segundos.

• Espere 30 segundos, deixando a cubeta tampada e intocada, 
então adicione um sachê de HI93714B-0 Reagente B de 
Cianeto. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente por 10 segundos.

• Adicione um sachê de HI93714C-0 Reagente C de Cianeto. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite vigorosamente 
por 20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 25 minutos.
Nota: Agite suavemente as cubetas 4 ou 5 vezes durante os primeiros 20 minutos do timer. A precisão não 
é afetada por reagente em pó não dissolvido.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cianeto (CN-).
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de cianeto de potássio (KCN).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.
Nota: Para resultados mais precisos, realize os testes entre 20 e 25 °C..

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Grandes quantidades de turbidez que podem causar leituras altas
• Agentes oxidantes (como cloro) ou redutores (como sulfeto ou dióxido de enxofre) são conhecidos por interferir 

na medição. Destilação remove todas elas
• Amostras com valores altos de pH devem ser ajustados para valores próximos do pH 7 antes de testar

CUIDADO: Cianetos, suas soluções, e cianeto de hidrogênio liberado por ácidos são muito venenosos.
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Ácido Cianúrico
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 100 mg/L (CYA)
Resolução  1 mg/L
Precisão ±1 mg/L ±15% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do método turbidimétrico
ID do Método  #036

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93722-0 Reagente de Ácido Cianúrico 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93722-01 Reagentes para 100 testes
HI93722-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Ácido Cianúrico utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de amostra não reagida (até 
a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Encha um béquer com 25 mL de amostra (até a marca).

#1
10 mL

#1
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• Adicione sachê de HI93722-0 Reagente de Ácido Cianúrico e misture 
para dissolver.

• Encha uma segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra reagida (até 
a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 45 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ácido cianúrico.

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

#2
10 mL

#2
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Fluoreto Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.00 mg/L (F-)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método SPADNS dos Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 18ª edição
ID do Método  #037

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93729-0 Reagente de Fluoreto Faixa Baixa 4 mL

KIT DE REAGENTES
HI93729-01 Reagentes para 100 testes
HI93729-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Fluoreto FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Adicione 2 mL de HI93729-0 Reagente de Fluoreto Faixa Baixa em 
duas cubetas.

• Use uma pipeta de plástico para encher a primeira cubeta (#1) 
até a marca de 10 mL com água deionizada. Recoloque a rolha de 
plástico e a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Use uma pipeta de plástico para encher a segunda cubeta (#2) até 
a marca de 10 mL com amostra não reagida. Recoloque a rolha de 
plástico e a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

Nota: Para resultados mais precisos, use duas pipetas 
graduadas para colocar exatamente 8 mL de água deionizada 
e 8 mL de amostra nas cubetas.

2 mL

10 mL
# 1

10 mL
# 2
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• Insira a primeira cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cubeta.

• Insira a segunda cubeta (#2) com a amostra reagida no suporte e feche 
a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fluoreto (F-).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

Nota: Para amostras de efluentes e água salgada, antes de realizar medições, é necessário fazer a destilação.

#1

#2
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INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Alcalinidade acima de 5000 mg/L CaCO3

• Cloreto acima de 700 mg/L
• Sulfato acima de 200 mg/L
• Ortofosfato acima de 16 mg/L
• Ferro (Férrico) acima de 10 mg/L
• Hexametafosfato de sódio acima de 1.0 mg/L
• Alumínio acima de 0.1 mg/L
• Amostras altamente coloridas e turvas podem exigir destilação
• Amostras altamente alcalinas podem ser neutralizadas com ácido nítrico
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Fluoreto Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 20.0 mg/L (F¯)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.5 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método SPADNS dos Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 18ª edição
ID do Método  #038

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93739A-0 Reagente A de Fluoreto Faixa Alta 2 mL
HI93739B-0 Reagente B de Fluoreto Faixa Alta 8 mL

KIT DE REAGENTES
HI93739-01 Reagentes para 100 testes
HI93739-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Fluoreto FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Use uma seringa de 1 mL e adicione 2 mL de 
HI93739A-0 Reagente A de Fluoreto Faixa 
Alta à cubeta. Use a pipeta de plástico para 
preencher a cubeta até a marca de 10 mL com 
HI93739B-0 Reagente B de Fluoreto Faixa Alta.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 
várias vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

2 mL

#1

10 mL
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• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição zero ou espere 1 minuto.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cubeta.

• Adicione 1 mL de amostra à cubeta usando a segunda seringa 
de 1 mL.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta várias vezes 
para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 2, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição ou espere 1 minuto..

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fluoreto (F-).

  

  

#2
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.
Nota: Para amostras de efluentes e água salgada, antes de realizar medições, é necessário fazer a destilação.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Alcalinidade acima de 5000 mg/L CaCO3

• Cloreto acima de 700 mg/L
• Sulfato acima de 200 mg/L
• Ortofosfato acima de 16 mg/L
• Alumínio acima de 0.1 mg/L
• Ferro (Férrico) acima de 10 mg/L
• Hexametafosfato de sódio acima de 1.0 mg/L
• Amostras altamente coloridas e turvas podem exigir destilação
• Amostras altamente alcalinas podem ser neutralizadas com ácido nítrico
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Dureza De Cálcio
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.70 mg/L (CaCO3)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.08 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  523 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método de Calmagite dos Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 18ª Edição
ID do Método  #039

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93720A-0 Reagente A de Dureza de Cálcio 0.5 mL
HI93720B-0 Reagente B de Dureza de Cálcio 0.5 mL
HI93720C-0 Reagente C de Dureza de Cálcio 1 gota

KIT DE REAGENTES
HI93720-01 Reagentes para 100 testes
HI93720-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Dureza (Cálcio) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Lave um béquer graduado várias vezes com amostra não reagida, antes 
de enchê-lo com a amostra até a marca de 50 mL.

• Adicione 0.5 mL de HI93720A-0 Reagente A de Dureza de Cálcio. Gire a 
cubeta para misturar a solução.

• Adicione 0.5 mL de HI93720B-0 Cálcio Dureza 
Reagent B. Gire a cubeta para misturar a solução. Use 
esta solução para lavar 2 cubetas antes de enchê-las até 
a marca de 10 mL.

# 1 # 2
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• Adicione 1 gota de HI93720C-0 Reagente C de Dureza de Cálcio a uma 
cubeta (#1).

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta a cubeta várias vezes 
para misturar. Esta é a cubeta zero.

• Coloque a cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta zero (#1) e insira a segunda cubeta (#2) no suporte.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

×1

# 1

#1

#2
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• Pressione  para converter os resultados em Graus Ingleses (°e), Graus Franceses (°f) ou Graus Alemães 
(°dH).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

Nota: Este teste detectará qualquer contaminação de cálcio no béquer, seringas de medição ou células de 
amostra. Para testar de forma limpa, repita o teste várias vezes até obter resultados consistentes.

DILUIÇÃO DA AMOSTRA
Este método foi projetado para determinar baixos níveis de dureza, normalmente encontrados em sistemas de purificação 
de água.
Ao testar algumas outras fontes de água, não é incomum encontrar níveis de dureza maiores que a faixa desse método.
Este problema pode ser superado através da diluição. As diluições devem ser realizadas com água sem dureza ou as 
leituras serão erradas.
Para reduzir o nível de dureza por um fator de cem:

• Encha uma seringa de 1 mL com a amostra.
• Adicione 0.5 mL de amostra a um béquer de 50 mL, limpo e seco
• Encha o béquer até a marca de 50 mL com água sem dureza.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados
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Dureza De Magnésio
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.00 mg/L (CaCO3)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.11 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  523 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Colorimétrico EDTA dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 18ª edição
ID do Método  #040

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93719A-0 Reagente A de Dureza de Magnésio  0.5 mL
HI93719B-0 Reagente B de Dureza de Magnésio  0.5 mL
HI93719C-0 Reagente C de Dureza de Magnésio  1 gota
HI93719D-0 Reagente D de Dureza de Magnésio  1 gota

KIT DE REAGENTES
HI93719-01 Reagentes para 100 testes
HI93719-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Dureza (Magnésio) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Lave um béquer graduado várias vezes com amostra não reagida, antes 
de enchê-lo com a amostra até a marca de 50 mL.

• Adicione 0.5 mL de HI93719A-0 Reagente A de Dureza de Magnésio. 
Gire a cubeta para misturar a solução.

• Adicione 0.5 mL de HI93719B-0 Reagente B de Dureza 
de Magnésio. Gire a cubeta para misturar a solução. Use 
esta solução para lavar 2 cubetas. Encha as duas cubetas 
até a marca de 10 mL.

# 1 # 2
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• Adicione 1 gota de HI93719C-0 Reagente C de Dureza de Magnésio a 
uma cubeta (#1).

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta a cubeta várias vezes 
para misturar a solução. Esta é a cubeta zero.

• Adicione 1 gota de HI93719D-0 Reagente D de Dureza de Magnésio à 
segunda cubeta (#2). Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 
a cubeta várias vezes para misturar a solução. Essa é a amostra.

• Insira a cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta zero (#1), insira a cubeta de amostra (#2) no suporte e feche a 
tampa.

×1

# 1

×1

# 2

#1

#2
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• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em Graus Ingleses (°e), Graus Franceses (°f) ou Graus Alemães 
(°dH).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

Nota: Este teste detectará qualquer contaminação de cálcio no béquer, seringas de medição ou células de 
amostra. Para testar de forma limpa, repita o teste várias vezes até obter resultados consistentes.

DILUIÇÃO DA AMOSTRA
Este método foi projetado para determinar baixos níveis de dureza, normalmente encontrados em sistemas de purificação 
de água.
Ao testar algumas outras fontes de água, não é incomum encontrar níveis de dureza maiores que a faixa desse método.
Este problema pode ser superado através da diluição. As diluições devem ser realizadas com água sem dureza ou as 
leituras serão erradas.
Para reduzir o nível de dureza por um fator de cem a dilution is performed as follows:

• Encha uma seringa de 1 mL com a amostra
• Adicione 0.5 mL de amostra a um béquer de 50 mL, limpo e seco
• Encha o béquer até a marca de 50 mL com água sem dureza

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados
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Dureza Total Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 250 mg/L (CaCO3)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±5 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método 130.1 da EPA
ID do Método  #041

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza 0.5 mL
HI93735A-FB Reagente A de Dureza Faixa Baixa 9 mL
HI93735B-0 Reagente B Buffer de Dureza 2 gotas
HI93735C-0 Reagente de Fixação 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93735-00 Reagentes para 100 testes (FB)
HI93735-0 Reagentes para 300 testes (FB - 100 testes, FM - 100 testes, FA - 100 testes)
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Dureza Total FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Adicione 0.5 mL de amostra não reagida à cubeta. Adicione 0.5 mL de 
HI93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza.

• Use uma pipeta de plástico para preencher a cubeta até a marca de 10 
mL com HI93735A-FB Reagente A de Dureza Faixa Baixa.

0.5 mL
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• Adicione 2 gotas de HI93735B-0 Reagente B Buffer de Dureza. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93735C-0 Reagente de Fixação. Recoloque 
a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente para misturar 20 
segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

×2
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em Graus Ingleses (°e), Graus Franceses (°f) ou Graus Alemães 

(°dH).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados
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Dureza Total Faixa Média
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  200 a 500 mg/L (CaCO3)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±7 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método 130.1 da EPA
ID do Método  #042

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza 0.5 mL
HI93735A-FM Reagente A de Dureza Faixa Média 9 mL
HI93735B-0 Reagente B Buffer de Dureza 2 gotas
HI93735C-0 Reagente de Fixação 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93735-01 Reagentes para 100 testes (FM)
HI93735-0 Reagentes para 300 testes (FB - 100 testes, FM - 100 testes, FA - 100 testes)
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Dureza Total FM utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Adicione 0.5 mL de amostra não reagida à cubeta. Adicione 0.5 mL de 
HI93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza.

• Use uma pipeta de plástico para preencher a cubeta até a marca de 10 
mL com HI93735A-FM Reagente A de Dureza Faixa Média.

0.5 mL
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• Adicione 2 gotas de HI93735B-0 Reagente B Buffer de Dureza. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta and add one sachê of HI93735C-0 Reagente de Fixação. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 20 
segundos para misturar a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

×2
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em Graus Ingleses (°e), Graus Franceses (°f) ou Graus 
Alemães (°dH).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados
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Dureza Total Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  400 a 750 mg/L (CaCO3)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±10 mg/L ±2% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método 130.1 da EPA
ID do Método  #043

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza 0.5 mL
HI93735A-FA Reagente A de Dureza Faixa Alta 9 mL
HI93735B-0 Reagente B Buffer de Dureza 2 gotas
HI93735C-0 Reagente de Fixação 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93735-02 Reagentes para 100 testes (FA)
HI93735-0 Reagentes para 300 testes (FB - 100 testes, FM - 100 testes, FA - 100 testes)
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Dureza Total FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Adicione 0.5 mL de amostra não reagida à cubeta. Adicione 0.5 mL de 
HI93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza.

• Use uma pipeta de plástico para preencher a cubeta até a marca de 10 
mL com HI93735A-FA Reagente A de Dureza Faixa Alta.

0.5 mL
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• Adicione 2 gotas de HI93735B-0 Reagente B Buffer de Dureza. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93735C-0 Reagente de 
Fixação. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 
20 segundos para misturar a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

×2
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em Graus Ingleses (°e), Graus Franceses (°f) ou Graus 
Alemães (°dH).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados
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Hidrazina
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 400 μg/L (N2H4)
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±3 μg/L ±3 % de leitura a 25°C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método D1385 p-dimetilaminobenzaldeído da ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology
ID do Método  #044

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93704-0 Reagente de Hidrazina 24 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93704-01 Reagentes para 100 testes
HI93704-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Hidrazina utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até a 
marca). Esta é a cubeta zero.

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra não reagida (até 
a marca). 

• Adicione 12 gotas de HI93704-0 Reagente de Hidrazina em cada 
cubeta. Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Agite suavemente 
para misturar (cerca de 30 segundos).

• Insira a primeira cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

10 mL
# 1

10 mL
# 2

×12

# 1

×12

# 2

#1
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• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição zero, ou espere 12 minutos.

• Pressione ZERO, a tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cubeta zero.

• Insira a segunda cubeta (#2) com a amostra reagida no suporte e feche 
a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá a concentração em μg/L de hidrazina (N2H4).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Amostras altamente coloridas
• Amostras altamente turvas
• Aminas aromáticas

#2
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Iodo
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 12.5 mg/L (I2)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.1 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm 
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método DPD dos Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 18ª Edição
ID do Método  #045

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93718-0 Reagente de Iodo 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93718-01 Reagentes para 100 testes
HI93718-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Iodo utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93718-0 Reagente de 
Iodo. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
por cerca de 20 segundos para dissolver a maior parte do reagente.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de iodo (I2).

  

   

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora. 
• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Cloro, formas Oxidadas de Crômio e Manganês e Ozônio
• Dureza acima de 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência, agite a amostra por aproximadamente  

2 minutos após adicionar o reagente
• Alcalinidade acima de 250 mg/L CaCO3 ou acidez acima de 150 mg/L CaCO3, a cor da amostra pode se 

desenvolver apenas parcialmente, ou pode desaparecer rapidamente, para remover a interferência, neutralize 
a amostra com HCl ou NaOH diluídos
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Ferro Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.000 a 1.600 mg/L (Fe)
Resolução  0.001 mg/L
Precisão  ±0.010 mg/L ±8% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método TPTZ
ID do Método  #046

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93746-0 Reagente de Ferro Faixa Baixa 2 sachês

KIT DE REAGENTES
HI93746-01 Reagentes para 50 testes
HI93746-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Ferro FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha um cilindro de mistura graduado até a marca de 25 mL com água 
deionizada.

• Adicione um sachê de HI93746-0 Reagente de Ferro Faixa Baixa, feche 
o cilindro de mistura graduado. Agite vigorosamente por 30 segundos. 
Esta é a cubeta zero.

• Encha uma cubeta com 10 mL de solução zero (até a marca). Recoloque 
a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa. 

#1
25 mL

10 mL
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Encha outro frasco graduado de vidro até a marca de 25 mL com a 
amostra.

• Adicione um sachê de HI93746-0 Reagente de Ferro Faixa Baixa, feche 
o cilindro de mistura graduado. Agite vigorosamente por 30 segundos. 
Esta é a amostra reagida.

• Encha uma cubeta com 10 mL da amostra reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta de amostra no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ferro (Fe).

  

#2
25 mL

10 mL
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Manganês acima de 50.0 mg/L
• Cádmio, Molibdênio acima de 4.0 mg/L
• Cianeto acima de 2.8 mg/L
• Crômio6+ acima de 1.2 mg/L
• Níquel acima de 1.0 mg/L
• Íons de Nitrito acima de 0.8 mg/L
• Cobre acima de 0.6 mg/L
• Mercúrio acima de 0.4 mg/L
• Crômio3+ acima de 0.25 mg/L
• Cobalto acima de 0.05 mg/L
• O pH da amostra deve estar entre 3 e 4 para evitar formação de turbidez
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Ferro Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 5.00 mg/L (Fe)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.04 mg/L ±2% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Fenantrolina 3500-Fe B dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 23ª Edição
ID do Método  #047

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93721-0 Reagente Ferro Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93721-01 Reagentes para 100 testes
HI93721-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Ferro FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93721-0 Reagente Ferro 
Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite até o pó ser 
totalmente dissolvido.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ferro (Fe).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 185000 ppm.
• Cálcio acima de 10000 ppm (CaCO3)
• Magnésio acima de 100000 ppm (CaCO3)
• Molibdato Molibdênio acima de 50 ppm
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Ferro (II) (Ferroso)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 6.00 mg/L (Fe2+)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.10 mg/L ±2% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Fenantrolina 3500-Fe B dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 23ª Edição
ID do Método  #089

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96776-0 Reagente de Ferro(II) 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96776-01 Reagentes para 100 testes
HI96776-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PRINCÍPIO
Em soluções aquosas, o ferro ferroso reativo (Fe2+) reage com 1,10-fenantrolina para formar um complexo laranja-
avermelhado.

APLICAÇÃO
Água de superfície, água potável, água mineral e subterrânea, controle de processo

IMPORTÂNCIA E USO
A água superficial normalmente contém até 0,7 mg/L de ferro. A água potável normalmente contém até 0,3 mg/L 
de ferro, mas esse nível pode aumentar significativamente se os encanamentos contiverem ferro. Em águas bem 
oxigenadas e não ácidas, o ferro existe principalmente na forma férrica (Fe3+) e precipitará como hidróxido de óxido de 
ferro (FeO(OH)). No entanto, a água anóxica pode ter altos níveis de ferro ferroso dissolvido (Fe2+), que pode precipitar 
em sistemas de aquecimento/resfriamento ou outro equipamento após a exposição ao ar. 
O método Ferro(II) mede a forma ferrosa (Fe2+) do ferro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Aviso: O método depende da temperatura. A temperatura da amostra deve estar entre 18 e 22 °C.

• Selecione o método de Ferro (II) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha uma cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

10 mL
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI96776-0 Reagente de 
Ferro(II). Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
por 30 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos e pressione READ. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de 
Ferro (Fe2+).

  

  

Aviso: O tempo é fundamental para uma medição precisa. Tempos de reação além de 3 minutos podem fazer 
com que algum ferro férrico (Fe3+) também reaja, produzindo falsas medições altas.

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.
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INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto, Sulfato acima de 1000 mg/L
• Amônio, Cálcio, Potássio, Sódio acima de 500 mg/L
• Prata acima de 100 mg/L
• Carbonato, Crômio(III) e (VI), Cobalto, Chumbo, Mercúrio, Nitrato, Zinco acima de 50 mg/L
• Níquel acima de 25 mg/L
• Cobre acima de 10 mg/L
• Estanho acima de 5 mg/L
• Amostras com pH extremo ou altamente tamponadas, o pH da amostra deve estar entre 3.8 e 5.5 após a adição 

do reagente
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Ferro (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 6.00 mg/L (Fe)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.10 mg/L ou ±3% de leitura a 25°C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Metódo Fenantrolina, 3500-Fe B, dos Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater, 23ª Edição
ID do Método  #096

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96786V-0 Frasco de Reagente de Ferro 1 frasco
HI96786-0 Reagente em pó de Ferro 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96786-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PRÍNCIPIO
O ferro ferroso (Fe2+) reage com 1,10-fenantrolina para formar um complexo laranja-avermelhado. Todo o Fe3+ 
dissolvido e não complexado ou quelado é convertido para ferro ferroso (Fe2+).

APLICAÇÃO
Água de superfície, água potável, água subterrânea, controle de processos, efluentes, piscinas

IMPORTÂNCIA E USO
O ferro é um elemento abundante e natural encontrado em solos, córregos, águas superficiais e subterrâneas.
Altos níveis de ferro na água potável podem causar gosto desagradável e podem manchar encanamentos e roupas. Ferro 
em água potável e águas residuais é regulamentado pela EPA e outros órgãos reguladores.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Ferro (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire a tampa de um HI96786V-0 Frasco de Reagente de Ferro.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa.

• Insira o HI96786V-0 Frasco de Reagente de Ferro no adaptador. 

Sample
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

ZERO

I  R  O  N   (  1  3 M  M  )

----
13

mg/L

I  R  O  N (  1  3 M  M  )

----

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

I  R  O  N  (  1  3  M  M  )

-0-

• Retire o frasco do medidor.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI96786-0 Reagente em pó de Ferro.

• Recoloque a tampa e agite até o pó ser completamente dissolvido.

• Seque o frasco com um pano de microfibra HI731318 ou um lenço sem 
fiapos, antes de inserir o frasco no medidor novamente.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos. 

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ferro (Fe).

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

I  R  O  N  (  1  3  M  M  )

-0-

TIMER

13

1

mg/L

R E A DS T A R T

03:00

T  I  M  E  R

-0-

TIMER

13

1

mg/L

R E A DS TOP

02:59

T  I  M  E  R

-0-

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

I  R  O  N  (  1  3  M  M  )

-0-
13

mg/L

I  R  O  N (  1  3 M  M  )

----

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

I  R  O  N  (  1  3   M  M  )

1.31

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.

CHEM. FORM

13

mg/L

F  E

1.31

• Pressione  para voltar à tela de medição.
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INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 185000 mg/L
• Dureza de Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Dureza de Magnésio acima de 100000 mg/L CaCO3

• Molibdato Molibdênio acima de 50 mg/L
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Ferro Total (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 7.00 mg/L (Fe)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.20 mg/L ou ± 3% de leitura, o que for maior
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Fenantrolina 3500-Fe B dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 23ª Edição
ID do Método  #090

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96778V-0* Frasco de Digestão de Ferro Total 1 frasco
HI96778A-0 Reagente A de Ferro Total 1 mL
HI96778B-0 Reagente B de Ferro Total 1 sachê
PERSULFATO/I Reagente de Persulfato de Potássio 1 sachê
*Identificação do Frasco de Reagente: IRON, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI96778-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PRINCÍPIO
A digestão da amostra com ácido sulfúrico e persulfato libera o ferro dos complexos orgânicos e inorgânicos. Após a 
digestão, o ferro reage com a 1,10-fenantrolina a formando um complexo laranja-avermelhado.

APLICAÇÃO
Água de superfície, água potável, água subterrânea, controle de processo, efluentes

IMPORTÂNCIA E USO
Ferro é um elemento abundante e natural encontrado em solos, riachos, águas superficiais e subterrâneas. Altos níveis 
de ferro na água potável podem causar gosto desagradável e podem manchar o encanamento e a roupa. Ferro em água 
potável e águas residuais é regulamentado pela EPA e outros órgãos reguladores. 
Para amostras que contêm ferro complexado ou quelado ou ferro em suspensão, como amostras típicas de águas 
residuais, a digestão da amostra é necessária para permitir que todo o ferro reaja com o reagente.
O método Ferro Total mede todas as formas de ferro, incluindo ferro ferroso, férrico, dissolvido, suspenso e complexado.

SEGURANÇA
A acidificação de amostras contendo materiais reativos pode resultar na liberação de gases tóxicos, como 
cianetos ou sulfetos; a preparação da amostra e a digestão devem ser feitas em uma capela de laboratório. 
As fichas de dados de segurança de todos os reagentes químicos devem ser lidas e compreendidas por todo 
o pessoal que usa este método. Especificamente, o ácido sulfúrico concentrado é moderadamente tóxico e 
corrosivo para a pele e as membranas mucosas. Sempre que possível, use esses reagentes em uma capela. 
Se ocorrer contato com os olhos ou pele, lave com bastante água. Sempre use proteção para a pele e os 
olhos ao trabalhar com esses reagentes.
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• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Retire a tampa de um HI96778V-0 Frasco de Digestão.

• Adicione 8 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo os frascos em 
um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes para 
misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com 
cuidado.

• Retire a tampa e adicione um sachê de PERSULFATO/I Reagente de 
Persulfato de Potássio. Recoloque a tampa. Agite o frasco vigorosamente 
por 60 segundos.

• Insira o frasco no reator e aqueça-o por 30 minutos a 150 °C.

• No final da digestão, coloque os frascos no suporte de tubo de ensaio e 
aguarde até que os frascos resfriem até a temperatura ambiente.

• Selecione o método de Ferro Total (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire a tampa do frasco e adicione 1 mL de HI96778A-0 Reagente A 
de Ferro Total, sempre mantendo o frasco em um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

• Insira o frasco no adaptador.



Ferro Total (Frasco de 13 m
m

)
M

ÉTODOS DE FÁBRICA

2

2-141

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco do medidor.
Nota: A temperatura do frasco deve estar entre 18 e 22 °C antes de continuar.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI96778B-0 Reagente B de 
Ferro Total.

• Recoloque a tampa. Agite suavemente por 30 segundos.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ferro total (Fe).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
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• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 185000 mg/L
• Magnésio acima de 100000 mg/L CaCO3

• Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Molibdato Molibdênio acima de 50 mg/L
• Amostras com pH alto ou altamente tamponadas, o pH deve ser menor que 1 após a adição do frasco de 

digestão, após adição de HI96778A-0 Reagente A de Ferro Total,o pH deve ser de 3.8 a 5.5
• Se após a digestão ocorrer a formação de turbidez, filtre a amostra
• As amostras contendo sólidos suspensos precisam ser homogeneizadas antes da digestão
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Magnésio
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 150 mg/L (Mg2+)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±5 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método Calmagite
ID do Método  #048

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93752A-Mg Reagente A de Magnésio 1 mL
HI93752B-Mg Reagente B de Magnésio 9 mL

KIT DE REAGENTES
HI937520-01 Reagentes para 50 testes
HI937520-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Magnésio utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Adicione 1 mL de HI93752A-Mg Reagente A de 
Magnésio à cubeta usando uma seringa 1 mL e use 
a pipeta para preencher a cubeta até a marca de 
10 mL com HI93752B-Mg Reagente B de Magnésio.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 
várias vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

1 mL 10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione 0.5 mL de amostra à cubeta.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 
várias vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 15 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de magnésio (Mg2+).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por: 

• Acidez, Alcalinidade (CaCO3) acima de 1000 mg/L
• Cálcio (Ca2+) acima de 200 mg/L
• Alumínio, Cobre, Ferro devem estar ausentes

0.5 mL  
de amostra
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Manganês Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 300 μg/L (Mn)
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±7 μg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  560 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método PAN
ID do Método  #049

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93748A-0 Reagente A de Manganês de Faixa Baixa 2 sachês
HI93748B-0 Reagente B de Manganês de Faixa Baixa 0.40 mL
HI93748C-0 Reagente C de Manganês de Faixa Baixa 2 mL
HI93703-51 Agente Dispersante  6 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93748-01 Reagentes para 50 testes
HI93748-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Manganês FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha uma cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até a marca).

• Encha uma segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione um sachê de HI93748A-0 Reagente A de Manganês de Faixa 
Baixa em cada cubeta. Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. 
Agite suavemente até o conteúdo ser totalmente dissolvido.

• Adicione 0.2 mL de HI93748B-0 Reagente B de Manganês de Faixa 
Baixa em cada cubeta. Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. 
Inverta suavemente para misturar por cerca de 30 segundos.

10 mL
# 1

10 mL
# 2

0.2 mL
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• Adicione 1 mL de HI93748C-0 Reagente C de Manganês de Faixa Baixa 
em cada cubeta. Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Agite 
suavemente.

• Adicione 3 gotas de HI93703-51 Agente Dispersante em cada cubeta. 
Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Inverta suavemente para 
misturar por cerca de 30 segundos.

• Insira a primeira cubeta (#1) com a água deionizada reagida no 
suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição zero ou espere 2 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Insira a segunda cubeta (#2) com a amostra reagida no suporte e feche 
a tampa.

1 mL

×3

#1

#2
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• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de manganês (Mn).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em μg/L de permanganato de potássio (KMnO4) ou 
permanganato (MnO4¯).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cálcio acima de 200 mg/L CaCO3

• Magnésio acima de 100 mg/L CaCO3

• Cobre acima de 50 mg/L
• Níquel acima de 40 mg/L
• Alumínio, Cobalto acima de 20 mg/L
• Zinco acima de 15 mg/L
• Cádmio, Ferro acima de 10 mg/L
• Chumbo acima de 0.5 mg/L
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Manganês Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 20.0 mg/L (Mn)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.2 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método de Periodato dos Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 18ª Edição
ID do Método  #050

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93709A-0 Reagente A de Manganês Faixa Alta 1 sachê
HI93709B-0 Reagente B de Manganês Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93709-01 Reagentes para 100 testes
HI93709-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Manganês FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93709A-0 Reagente A de Manganês Faixa 
Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 
2 minutos para misturar.

10 mL
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• Adicione um sachê de HI93709B-0 Reagente B de Manganês Faixa 
Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 
2 minutos para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 1 minuto e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de manganês (Mn).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de permanganato de potássio (KMnO4) ou 

permanganato (MnO4
–).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Magnésio acima de 100000 mg/L
• Cloreto acima de 70000 mg/L
• Cálcio acima de 700 mg/L
• Ferro acima de 5 mg/L
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Xarope de Bordo
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 100.00 %T
Resolução  0.01 %T
Precisão  ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  560 nm
Tipo de Cubeta  10 mm de diâmetro
Método  Medição direta
ID do Método  #051

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
– Glicerol 3 mL

KIT DE REAGENTES
HI93703-57 Glicerol (4 unid.) 30 mL
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Xarope de Bordo utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Use uma seringa para encher a cubeta com glicerol até 5 mm abaixo 
da borda.

• Insira o adaptador de frasco de 10 mm usando o procedimento descrito 
na seção Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Insira a cubeta no adaptador e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire a cubeta zero.

• Use uma seringa para adicionar 4 mL de xarope de bordo a uma cubeta 
limpa, até 5 mm abaixo da borda. Esta é a amostra.

• Insira a cubeta de amostra no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá o percentual de transmitância da luz em comparação 
com o Padrão de Glicerol (fixado em cem por cento).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

Padrões USDA 

Classes de Cores de Grau A Sabor Percentual de Transmitância de Luz

Dourado Grau A Delicado ≥75

Âmbar Grau A Rico 50 a 74

Escuro Grau A Robusto 25 a 49

Muito Escuro Grau A Forte <25

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• bolhas de ar ou turbidez na amostra
• cubetas riscadas ou sujas também afetam as leituras, sempre verifique a limpeza das cubetas antes de usar
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Molibdênio
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 40.0 mg/L (Mo6+)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.3 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  420 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método de Ácido Mercaptoacético
ID do Método  #052

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93730A-0 Reagente A de Molibdênio 1 sachê
HI93730B-0 Reagente B de Molibdênio 1 sachê
HI93730C-0 Reagente C de Molibdênio 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93730-01 Reagentes para 100 testes
HI93730-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Molibdênio utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Encha um frasco graduado de mistura até a marca de 25 mL com 
amostra.

10 mL

25 mL
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• Adicione um sachê de HI93730A-0 Reagente A de Molibdênio, feche 
o cilindro. Recoloque a tampa. Inverta várias vezes até o conteúdo ser 
totalmente dissolvido.

• Adicione um sachê de HI93730B-0 Reagente B de Molibdênio ao cilindro 
de mistura. Recoloque a tampa. Inverta várias vezes até o conteúdo ser 
totalmente dissolvido.

• Adicione um sachê de HI93730C-0 Reagente C de Molibdênio ao cilindro 
de mistura. Recoloque a tampa. Agite vigorosamente.

• Encha uma cubeta vazia com 10 mL da amostra reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 5 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de molibdênio (Mo6+).

  

  

10 mL
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de molibdato (MoO4
2–).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Crômio acima de 1000 mg/L
• Sulfato acima de 200 mg/L
• Alumínio, Ferro, Níquel acima de 50 mg/L
• Cobre acima de 10 mg/L
• Nitrito deve estar ausente
• Amostras altamente tamponadas ou com pH extremo podem exceder a capacidade de tamponamento dos 

reagentes
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Níquel Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.000 a 1.000 mg/L (Ni)
Resolução  0.001 mg/L
Precisão  ±0.010 mg/L ±7% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  565 nm
Tipo de Cubeta  16 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método PAN
ID do Método  #053

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93740A-0 Reagente A de Níquel Faixa Baixa  2 sachês
HI93740B-0 Reagente B de Níquel Faixa Baixa  2 mL
HI93740C-0 Reagente C de Níquel Faixa Baixa  2 sachês
HI93703-51 Agente Dispersante (reagente opcional) 4-6 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93740-01 Reagentes para 50 testes
HI93740-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Níquel FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

Nota: Para melhores resultados, a temperatura das amostras deve estar entre 20 e 24 °C.

• Encha um béquer graduado com 25 mL de água deionizada (solução 
zero) e encha outro béquer com 25 mL de amostra.

• Adicione um sachê de HI93740A-0 Reagente A de Níquel Faixa Baixa 
em cada béquer. Gire suavemente até que o reagente seja dissolvido.
Nota: Se a amostra conter ferro (Fe3+),é importante que todo o pó 
seja dissolvido antes de continuar a medição.

• Adicione 1 mL de HI93740B-0 Reagente B de Níquel Faixa Baixa em 
cada béquer. Gire para misturar.

#1 #2

#1 #2

#1

1 mL

#2

1 mL
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• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 15 minutos.

  

• Adicione um sachê de HI93740C-0 Reagente C de Níquel Faixa Baixa 
em cada béquer. Gire para misturar até o reagente ser completamente 
dissolvido.

• Insira o adaptador de cubeta de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Encha uma cubeta (#1) com 10 mL da solução zero (até a marca).

• Insira a cubeta no adaptador e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Encha uma segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra reagida (até a marca).

• Insira a segunda cubeta no instrumento e feche a tampa.

#1 #2

10 mL

10 mL
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• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de níquel (Ni).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.
Nota: Uma temperatura superior a 30 °C pode causar turbidez. Neste caso adicione de 2 a 3 gotas de 
HI93703-51 Agente Dispersante em cada cubeta e gire até a turbidez ser removida, antes de zerar o medidor 
e ler a amostra.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 8000 mg/L
• Sódio acima de 5000 mg/L
• Cálcio acima de 1000 mg/L CaCO3

• Potássio acima de 500 mg/L
• Magnésio acima de 400 mg/L
• Molibdênio acima de 60 mg/L
• Crômio(VI) acima de 40 mg/L
• Alumínio acima de 32 mg/L
• Zinco acima de 30 mg/L
• Manganês acima de 25 mg/L
• Cádmio, Crômio(III), Fluoreto, Chumbo acima de 20 mg/L
• Cobre acima de 15 mg/L
• Ferro (Férrico) acima de 10 mg/L
• Cobalto, Ferro (Ferroso) deve estar ausente
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Níquel Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 7.00 ppt (Ni)
Resolução  0.01 ppt
Precisão  ±0.07 ppt±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método Fotométrico
ID do Método  #054

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93726-0 Reagente de Níquel Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93726-01 Reagentes para 100 testes
HI93726-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Níquel FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93726-0 Reagente de Níquel 
Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
até o conteúdo ser totalmente dissolvido.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 1 minuto.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de níquel (Ni).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cobre
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Nitrato
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 30.0 mg/L (NO3¯-N)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.5 mg/L ±10% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método de Redução de Cádmio
ID do Método  #055

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93728-0 Reagente de Nitrato 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93728-01 Reagentes para 100 testes
HI93728-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Nitrato utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93728-0 Reagente de Nitrato.

10 mL
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• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite vigorosamente para cima 
e para baixo por exatamente 10 segundos. Continue a misturar invertendo 
a cubeta suavemente por 50 segundos, tomando cuidado para não criar 
bolhas de ar. O pó não irá dissolver completamente. O tempo e o método de 
agitação podem afetar a medição.
Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito 
na seção PREPARAÇÃO DE CUBETA para obter uma técnica de mistura 
adequada.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para 
iniciar o Timer 1, a tela exibirá a contagem regressiva, ou espere 4 minutos 
e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio nitrato 
(NO3̄ -N).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de nitrato (NO3̄ ).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Amônia e aminas, como uréia e aminas alifáticas primárias
• Cloreto acima de 100 mg/L
• Cloro acima de 2 mg/L
• Cobre, Ferro(III), Substâncias oxidantes e redutoras fortes
• Sulfeto deve estar ausente
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Nitrato Ácido Cromotrópico (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 30.0 mg/L (N03̄ -N)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±1.0 mg/L ou ±3% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  410 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Método Ácido Cromotrópico
ID do Método  #056

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93766V-0* Frasco de Reagente de Nitrato 1 frasco
HI93766-0 Reagente de Nitrato 1 sachê
* Identificação do Frasco de Reagente: N, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI93766-50 Reagentes para 50 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de usar os reagentes, leia atentamente as instruções e a Ficha de Segurança. Preste atenção aos 
avisos, cuidados e notas. Falhas em seguir as recomendações pode causar ferimentos sérios ao operador.

• Selecione o método de Nitrato (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.
• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 

Frascos.
• Retire a tampa de um HI93766V-0 Frasco de Reagente de Nitrato.
• Adicione 1.0 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em 

um ângulo de 45 graus.
• Recoloque a tampa e inverta o frasco 10 vezes. Esta é a cubeta zero.

Aviso: O frasco ficará quente durante a mistura, manuseie com cuidado.
Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito na 
seção Preparação da Cubeta para obter uma técnica de mistura adequada.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Adicione um sachê de HI93766-0 Reagente de Nitrato.

• Recoloque a tampa e inverta o frasco 10 vezes. Esta é a amostra reagida.
Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito 
na seção Preparação da Cubeta para obter uma técnica de mistura 
adequada.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 5 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio nitrato 
(NO3¯-N).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de nitrato (NO3¯).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (Cl¯) acima de 1000 mg/L
• Nitrito (NO2¯) acima de 50 mg/L
• Bário (Ba2+) acima de 1 mg/L
• Amostras contendo até 100 mg/L de nitrito podem ser medidas após o seguinte tratamento: adicione 400 mg 

de uréia a 10 mL de amostra, misture até dissolver completamente e prossiga com o procedimento de medição
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Nitrito Marinho Faixa Ultra Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 200 μg/L (N02̄ -N)
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±8 μg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  480 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método 354.1 de Diazotização da EPA
ID do Método  #057

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI764-25 Reagente de Nitrito Marinho Faixa Ultra Baixa  1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI764-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Nitrito Marinho UFB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI764-25 Reagente de Nitrito Marinho Faixa 
Ultra Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
por cerca de 15 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 15 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de nitrogênio nitrito 
(NO2¯-N).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em μg/L de nitrito (NO2¯) ou nitrito de sódio (NaNO2).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Íons de Antimonioso, Áurico, Bismuto, Cloroplatinato; Cúprico, Ferro (Férrico), Ferro (Ferroso), Chumbo, 
Mercurioso, Prata, Agentes fortemente redutores ou oxidantes

• Nitrato acima de 100 mg/L pode produzir falsas leituras altas
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Nitrito Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 600 μg/L (NO2¯-N)
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±20 μg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  480 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método 354.1 de Diazotização da EPA
ID do Método  #058

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93707-0 Reagente de Nitrito Faixa Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93707-01 Reagentes para 100 testes
HI93707-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Nitrito FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93707-0 Reagente de Nitrito Faixa Baixa. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por cerca 
de 15 segundos.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 15 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de nitrogênio nitrito 
(NO2¯-N).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em μg/L de nitrito (NO2¯) ou nitrito de sódio (NaNO2).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Íons de Antimonioso, Áurico, Bismuto, Cloroplatinato; Cúprico, Ferro (Férrico), Ferro (Ferroso), Chumbo, 
Mercurioso, Prata, Agentes fortemente redutores ou oxidantes

• Nitrato acima de 100 mg/L pode produzir falsas leituras altas
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Nitrito Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 600 μg/L (NO-

2-N)
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±10 μg/L ± 3% de leitura a 25°C , o que for maior
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do do Método de Diazotização 4500B, Nitrito Nitrogênio dos Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição
ID do Método  #091

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96783V-0* Frasco de Reagente de Nitrito Faixa Baixa  1 frasco
HI96783-0 Reagente de Nitrito Faixa Baixa para Frasco  1 sachê
*Identificação do Frasco de Reagente: NO2FB, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI96783-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PRINCÍPIO
O nitrito é determinado através da formação de um corante azo roxo avermelhado produzido em solução ácida pelo 
acoplamento de sulfanilamida diazotada com aminas aromáticas.

APLICAÇÃO
Efluentes, água potável, água superficial, água mineral, água subterrânea

IMPORTÂNCIA E USO
O nitrito é um estado intermediário de oxidação do nitrogênio, tanto na oxidação do nitrato de amônia quanto na 
redução do nitrato. Essa oxidação e redução podem ocorrer em estações de tratamento de águas residuais, sistemas de 
distribuição de água e águas naturais. O nitrito pode entrar em um sistema de abastecimento de água por meio de seu 
uso como inibidor de corrosão em água de processo industrial. O nitrito muda a forma normal da hemoglobina, que 
transporta oxigênio pelo sangue para o resto do corpo, em uma forma chamada metemoglobina, que não transporta 
oxigênio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Nitrito FB (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire a tampa de um HI96783V-0 Frasco de Reagente de Nitrito Faixa 
Baixa.
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• Adicione 4 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar. Esta é a cubeta zero.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Retire a tampa. Adicione um sachê de HI96783-0 Reagente de Nitrito 
Faixa Baixa para Frasco. 

• Recoloque a tampa. Inverta por 30 segundos para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 10 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de nitrogênio nitrito 
(NO2

--N).
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em μg/L de nitrito (NO2
-) ou nitrito de sódio (NaNO2).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloro, Sódio, Sulfato acima de 2000 mg/L
• Amônio, Cálcio, Nitrato, Fosfato, Potássio acima de 1000 mg/L
• Magnésio acima de 500 mg/L
• Cobre acima de 100 mg/L
• Manganês, Zinco acima de 25 mg/L
• Níquel acima de 10 mg/L
• Ferro acima de 5 mg/L 
• O pH da amostra deve estar entre 2.0 e 3.0 após a adição dos reagentes
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Nitrito Faixa Média (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 6.00 mg/L (NO-

2-N)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.10 mg/L ± 3% de leitura a 25°C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do do Método de Diazotização 4500B, Nitrito Nitrogênio dos Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição
ID do Método  #092

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96784V-0* Frasco de Reagente de Nitrito Faixa Média   1 frasco
HI96784-0 Reagente de Nitrito Faixa Média para Frasco  1 sachê
*Identificação do Frasco de Reagente: NO2FM, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI96784-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PRINCÍPIO
O nitrito é determinado através da formação de um corante azo roxo avermelhado produzido em solução ácida pelo 
acoplamento de sulfanilamida diazotada com aminas aromáticas.

APLICAÇÃO
Efluentes, água potável, água superficial, água mineral, água subterrânea

IMPORTÂNCIA E USO
O nitrito é um estado intermediário de oxidação do nitrogênio, tanto na oxidação do nitrato de amônia quanto na 
redução do nitrato. Essa oxidação e redução podem ocorrer em estações de tratamento de águas residuais, sistemas de 
distribuição de água e águas naturais. O nitrito pode entrar em um sistema de abastecimento de água por meio de seu 
uso como inibidor de corrosão em água de processo industrial. O nitrito muda a forma normal da hemoglobina, que 
transporta oxigênio pelo sangue para o resto do corpo, em uma forma chamada metemoglobina, que não transporta 
oxigênio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Nitrito FM (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire a tampa de um HI96784V-0 Frasco de Reagente de Nitrito Faixa Média.
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• Adicione 0.4 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar. Esta é a cubeta zero.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Retire a tampa. Adicione um sachê de HI96784-0 Reagente de Nitrito 
Faixa Média para Frasco.

• Recoloque a tampa. Inverta por 30 segundos para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 10 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio nitrito 
(NO2¯-N).
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de nitrito (NO2
-) ou nitrito de sódio (NaNO2).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloro, Sódio, Sulfato acima de 4000 mg/L
• Potássio acima de 3000 mg/L
• Amônio, Cálcio, Nitrato, Fosfato acima de 2000 mg/L
• Magnésio acima de 1000 mg/L
• Cobre acima de 200 mg/L
• Manganês, Zinco acima de 50 mg/L
• Níquel acima de 20 mg/L
• Ferro acima de 10 mg/L
• O pH da amostra deve estar entre 2.0 e 3.0 após a adição dos reagentes
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Nitrito Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 150 mg/L (NO2¯)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±4 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método de Sulfato Ferroso
ID do Método  #059

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93708-0 Reagente de Nitrito Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93708-01 Reagentes para 100 testes
HI93708-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Nitrito FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93708-0 Reagente de Nitrito Faixa Alta. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente até o 
conteúdo ser totalmente dissolvido.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 10 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrito (NO2¯).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de nitrogênio nitrito (NO2¯-N) ou nitrito de sódio 
(NaNO2).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.
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Nitrogênio Total Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 25.0 mg/L (N)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±1.0 mg/L ou ±5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  420 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Método do Ácido Cromotrópico
ID do Método  #060

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93767A-B* Frasco de Digestão de Nitrogênio Total Faixa Baixa 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada  2 mL
PERSULFATO/N Reagente de Persulfato de Potássio  2 sachês
BISULFITE/N Reagente de Metabissulfito de Sódio  2 sachês
HI93767-0 Reagente de Nitrogênio Total  2 sachês
HI93766V-0FB** Frasco de Reagente de Nitrogênio Total Faixa Baixa 2 frascos
* Identificação do Frasco de Reagente: N LR, rótulo verde
** Identificação do Frasco de Reagente: N LR, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93767A-50 Reagentes para até 49 testes
Box 1: HI93767A-50 Kit de Reagentes
Box 2: HI93767A&B-50 Kit de Reagentes, para Nitrogênio Total Faixa Baixa
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de usar os reagentes, leia atentamente as instruções e a Ficha de Segurança. Preste atenção aos 
avisos, cuidados e notas. Falhas em seguir as recomendações pode causar ferimentos sérios ao operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero 
para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 105 °C (221 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado.
Aviso: Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e 
possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de dois HI93767A-B Frascos de Digestão de Nitrogênio Total Faixa Baixa.
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• Adicione um sachê de PERSULFATO/N em cada frasco.

   

• Adicione 2 mL de Água Deionizada ao primeiro frasco (#1) e 2 mL de amostra ao segundo frasco (#2), 
sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

   

• Recoloque a tampa. Agite vigorosamente por 30 segundos ou até o pó ser completamente dissolvido.

   

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 30 minutos a 105 °C.
Nota: Para obter os resultados mais precisos, é extremamente recomendado que os frascos sejam retirados 
do reator após 30 minutos.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Coloque os frascos no suporte do tubo de ensaio e aguarde 
até que eles resfriem até a temperatura ambiente.
Aviso: Os frascos ainda estarão quentes, manuseie com cuidado.
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• Selecione o método Nitrogênio Total FB (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de 
Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire as tampas dos frascos e adicione um sachê de BISULFITE/N em cada frasco. Recoloque a tampa. Agite 
suavemente por 15 segundos.

        

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos.

  

• Retire as tampas dos frascos e adicione um sachê de HI93767-0 Reagente de Nitrogênio Total em cada frasco. 
Recoloque a tampa. Agite suavemente por 15 segundos.

        

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para selecionar o Timer 2. Pressione START 
para iniciar o Timer 2, a tela exibirá a contagem regressiva, ou espere 2 minutos.
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• Retire a tampa de dois HI93766V-0FB Frascos de Reagente de Nitrogênio Total Faixa Baixa.

   

• Adicione 2 mL do zero digerido (#1) a um dos frascos de reagentes e 2 mL de amostra digerida (#2) ao 
segundo frasco de reagentes, sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa e inverta 10 vezes.

       
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.
Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito na seção Preparação da Cubeta para 
obter uma técnica de mistura adequada.

• Insira o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para selecionar o Timer 3. Pressione START 
para iniciar o Timer 3, a tela exibirá a contagem regressiva, ou espere 5 minutos.

  

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco zero.

• Insira o frasco de amostra (#2) no adaptador.

#1

#2
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• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio (N).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de amônia (NH3) ou nitrato (NO3¯).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 1000 mg/L
• Brometo acima de 60 mg/L
• Crômio acima de 0.5 mg/L
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Nitrogênio Total Faixa Alta (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  10 a 150 mg/L (N)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±3 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  420 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Método do Ácido Cromotrópico
ID do Método  #061

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93767B-B* Frasco de Digestão de Nitrogênio Total Faixa Alta 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada  0.5 mL
PERSULFATO/N Reagente de Persulfato de Potássio  2 sachês
BISULFITE/N Reagente de Metabissulfito de Sódio  2 sachês
HI93767-0 Reagente de Nitrogênio Total  2 sachês
HI93766V-0FA** Frasco de Reagente de Nitrogênio Total Faixa Alta 2 frascos
* Identificação do Frasco de Reagente: N HR, rótulo vermelho
** Identificação do Frasco de Reagente: N HR, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI93767B-50 Reagentes para até 49 testes
Box 1: HI93767B-50 Kit de Reagentes
Box 2: HI93767A&B-50 Kit de Reagentes, para Nitrogênio Total Faixa Alta
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de usar os reagentes, leia atentamente as instruções e a Ficha de Segurança. Preste atenção aos 
avisos, cuidados e notas. Falhas em seguir as recomendações pode causar ferimentos sérios ao operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por uma semana se for armazenado em um lugar escuro e em temperatura ambiente. 
Para melhor precisão, utilize uma cubeta zero para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes 
para a medição zero e de amostras.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 105 °C (221 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado.
Aviso: Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e 
possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de dois HI93767B-B Frascos de Digestão de Nitrogênio Total Faixa Alta.
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• Adicione um sachê de PERSULFATO/N em cada frasco.

   

• Adicione 0.5 mL de Água Deionizada ao primeiro frasco (#1) e 0.5 mL de amostra ao segundo frasco (#2), 
sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

   

• Recoloque a tampa e agite vigorosamente por cerca de 30 segundos ou até o pó ser completamente dissolvido.

   

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 30 minutos a 105 °C.
Nota: Para obter os resultados mais precisos, é extremamente recomendado que os frascos sejam retirados 
do reator após 30 minutos.

• No final de período de digestão, coloque os frascos no suporte do tubo de ensaio e deixe que resfriem até a 
temperatura ambiente.
Aviso: Os frascos ainda estarão quentes, manuseie com cuidado.
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• Selecione o método de Nitrogênio Total FA (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de 
Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire as tampas dos frascos e adicione um sachê de BISULFITE/N em cada frasco. Recoloque a tampa e agite 
suavemente por 15 segundos.

        
• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 

contagem regressiva, ou espere 3 minutos.

  

• Retire as tampas dos frascos e adicione um sachê de HI93767-0 Reagente de Nitrogênio Total em cada frasco. 
Recoloque a tampa e agite suavemente por 15 segundos.

        

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para selecionar o Timer 2. Pressione START 
para iniciar o Timer 2, a tela exibirá a contagem regressiva, ou espere 2 minutos.
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• Retire a tampa de dois HI93766V-0FA Frasco de Reagente de Nitrogênio Total Faixa Baixa.

   

• Adicione 2 mL do zero digerido (#1) a um dos frascos de reagentes e 2 mL de amostra digerida (#2)ao 
segundo frasco de reagentes, sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa e feche bem e inverta o frascos 10 vezes.

       

Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito na seção Preparação da Cubeta para 
obter uma técnica de mistura adequada.

• Insira o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para selecionar o Timer 3. Pressione START 
para iniciar o Timer 3, a tela exibirá a contagem regressiva, ou espere 5 minutos. 

  

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco zero.

#1
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• Insira o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio (N).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de amônia (NH3) ou nitrato (NO3¯).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

O método detecta todas as formas orgânicas e inorgânicas de nitrogênio presentes na amostra.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 3000 mg/L
• Brometo acima de 240 mg/L
• Crômio acima de 0.5 mg/L

#2
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Oxigênio Dissolvido
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 10.0 mg/L (O2)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.4 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Winkler modificado por Azida dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição
ID do Método  #062

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93732A-0 Reagente A de Oxigênio Dissolvido 5 gotas
HI93732B-0 Reagente B de Oxigênio Dissolvido 5 gotas
HI93732C-0 Reagente C de Oxigênio Dissolvido 10 gotas

Kit de Reagentes
HI93732-01 Reagentes para 100 testes
HI93732-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Oxigênio Dissolvido utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha um frasco de vidro de 60 mL completamente com amostra 
não reagida.

• Recoloque a tampa e garanta que um pouco da amostra 
transborde.

• Retire a tampa e adicione 5 gotas de HI93732A-0 e 5 gotas de 
HI93732B-0.

• Adicione mais amostra, para preencher o frasco completamente. Recoloque 
a rolha do frasco e garanta que um pouco da amostra transborde.
Nota: Isso garante que nenhuma bolha de ar fique presa dentro 
do frasco. Bolhas de ar presas podem alterar as leituras.

• Inverta o frasco várias vezes até a amostra se tornar laranja amarelada e um 
agente floculante aparecer.

• Deixa a amostra parada por aproximadamente 2 minutos para permitir que 
o agente floculante se estabilize.

• Quando a metade superior do frasco estiver limpa, adicione 10 gotas de 
HI93732C-0 Reagente C de Oxigênio Dissolvido.

×5 ×5

×10
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• Recoloque a rolha e inverta o frasco até que o agente floculante 
estabilizado dissolva completamente. A amostra estará pronta 
para a medição quando estiver amarela e completamente limpa.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de amostra não reagida 
(até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra reagida 
(até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio (O2).

  

#1
#1
10 mL

#1

#2
#3
10 mL

#2
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Materiais redutores ou oxidantes
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Sequestrantes de Oxigênio (Carbohidrazida)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 1.50 mg/L (Carbohidrazida)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.02 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método de Redução de Ferro
ID do Método  #063

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 2 sachês
HI96773B-0 Reagente B de Sequestrante de Oxigênio 1 mL

Kit de Reagentes
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Sequestrantes de Oxigênio (Carbohy) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 
Métodos de Fábrica.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até a 
marca).

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante 
de Oxigênio à cubeta #1. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante 
de Oxigênio à cubeta #2. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 mL de HI96773B-0 Reagente B de 
Sequestrante de Oxigênio em cada cubeta usando uma 
seringa de 1 mL.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1

#2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL
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• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Inverta por 10 
segundos.

• Insira a primeira cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição zero ou espere 10 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cubeta.

• Insira a segunda cubeta (#2) no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de carbohidrazida.

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Borato (Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (CaCO3), Luz, Lignossulfonatos, Manganês, Molibdênio, 
Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura e Zinco

#1

#2
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Sequestrantes de Oxigênio (Dietilhidroxilamina) (DEHA)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 1000 μg/L (DEHA)
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±5 μg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método de Redução de Ferro
ID do Método  #064

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 2 sachês
HI96773B-0 Reagente B de Sequestrante de Oxigênio 1 mL

Kit de Reagentes
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Sequestrantes de Oxigênio (DEHA) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 
Métodos de Fábrica.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até a 
marca).

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 
à cubeta #1. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta por 30 
segundos.

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 
à cubeta #2. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta por 30 
segundos.

• Adicione 0.5 mL de HI96773B-0 Reagente B de 
Sequestrante de Oxigênio em cada cubeta usando uma 
seringa de 1 mL.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1

#2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL
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• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Inverta por 10 
segundos.

• Insira a primeira cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição zero ou espere 10 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cubeta.

• Insira a segunda cubeta (#2) no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de DEHA.

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Borato (Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (CaCO3), Luz, Lignossulfonatos, Manganês, Molibdênio, 
Níquel, Fosfato, Fosfonatos,, Sulfato, Temperatura e Zinco

#1

#2
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Sequestrantes de Oxigênio (Hidroquinona)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.50 mg/L (Hidroquinona)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.04 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método de Redução de Ferro
ID do Método  #065

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 2 sachês
HI96773B-0 Reagente B de Sequestrante de Oxigênio 1 mL

Kit de Reagentes
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Sequestrantes de Oxigênio (Hidro) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 
Métodos de Fábrica.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada 
(até a marca).

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio à 
cubeta #1. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de 
Oxigênio à cubeta #2. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 
por 30 segundos.

• Adicione 0.5 mL de HI96773B-0 Reagente B de 
Sequestrante de Oxigênio em cada cubeta usando uma 
seringa de 1 mL.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1

#2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL
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• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Inverta por 10 
segundos.

• Insira a primeira cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição zero ou espere 2 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cubeta.

• Insira a segunda cubeta (#2) no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de hidroquinona.

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Borato (Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (CaCO3), Luz, Lignossulfonatos, Manganês, Molibdênio, 
Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura e Zinco

#1

#2
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Sequestrantes de Oxigênio (Ácido Isoascórbico)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 4.50 mg/L (Ácido Isoascórbico)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±3 % de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  575 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método de Redução de Ferro
ID do Método  #066

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 2 sachês
HI96773B-0 Reagente B de Sequestrante de Oxigênio 1 mL

Kit de Reagentes
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Sequestrantes de Oxigênio (ISA) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos 
de Fábrica.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada 
(até a marca).

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio à 
cubeta #1. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio à 
cubeta #2. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 mL de HI96773B-0 Reagente B de 
Sequestrante de Oxigênio em cada cubeta usando uma 
seringa de 1 mL.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1

#2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL
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• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Inverta por 10 segundos.

• Insira a primeira cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição zero ou espere 10 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cubeta.

• Insira a segunda cubeta (#2) no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ácido isoascórbico.

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Borato (Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (CaCO3), Luz, Lignossulfonatos, Manganês, Molibdênio, 
Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura e Zinco

#1

#2
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Ozônio
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.00 mg/L (O3)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.02 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Método DPD Colorimétrico
ID do Método  #067

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93757-0 Reagente de Ozônio 1 sachê
HI93703-52-0 Glicina em pó (Reagente Opcional) 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93757-01 Reagentes para 100 testes
HI93757-03 Reagentes para 300 testes
HI93703-52 Reagentes para 100 testes (Opcional)
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO PADRÃO

Para Amostras Sem Cloro

• Selecione o método de Ozônio utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93757-0 Reagente de Ozônio. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ozônio (O3) (apenas 
amostra sem cloro). Para amostras contendo cloro, registre este valor como A.

  

  

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO ADICIONAL

Para Amostras Contendo Cloro

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93703-52-0 Glicina em pó. Recoloque a rolha 
de plástico e a tampa. Agite suavemente até o conteúdo ser totalmente 
dissolvido.

• Adicione um sachê de HI93757-0 Reagente de Ozônio. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. Registre este valor como B.

  

  

• Para determinar a concentração de mg/L de ozônio (O3) na amostra contendo cloro, subtraia o valor B 
(procedimento de medição adicional) do valor A (procedimento de medição padrão).

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.
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INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por: 

• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo
• Dureza acima de 500 mg/L CaCO3, agite a amostra por aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente 

em pó
• Alcalinidade acima de 250 mg/L CaCO3 não desenvolverá de maneira confiável a quantidade total de cores ou 

poderá desaparecer rapidamente. Para resolver isso, neutralize a amostra com HCl diluído.
• Se houver suspeita de que a amostra contenha resíduos de cloro (cloro livre ou total), siga o procedimento de 

medição alternativo descrito abaixo, pois o cloro é um forte interferente.
1. Execute o procedimento de medição padrão. Registre o resultado como Valor A.
2. Execute o procedimento de medição adicional. Registre o resultado como Valor B.
3. Para determinar a concentração de ozônio em mg / L, subtraia o Valor B do Valor A.

mg/L ozônio (O3) = Valor A - Valor B
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pH
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  6.5 a 8.5 pH
Resolução  0.1 pH
Precisão  ±0.1 pH a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método Vermelho de Fenol
ID do Método  #068

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93710-0 Reagente de pH 5 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93710-01 Reagentes para 100 pH testes
HI93710-03 Reagentes para 300 pH testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de pH utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione 5 gotas de HI93710-0 Reagente Indicador de 
pH. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Misture a solução.

10 mL

×5
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá o resultado em pH.

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
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Fósforo Marinho Faixa Ultra Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 200 μg/L (P)
Resolução  1 μg/L
Precisão  ±5 μg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método de Ácido Ascórbico dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 20ª edição
ID do Método  #069

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI736-25 Reagente de Fósforo Marinho Faixa Ultra Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI736-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Fósforo Marinho FUB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Lave a cubeta, a rolha de plástico e a tampa várias vezes com amostra 
não reagida.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra (até a marca). Recoloque a rolha 
de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Adicione um sachê de HI736-25 Reagente de Fósforo Marinho Faixa 
Ultra Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
(por cerca de 2 minutos) até o pó ser totalmente dissolvido.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em μg/L de fósforo (P).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em μg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Ferro, Sílica acima de 50 mg/L
• Cobre, Silicato acima de 10 mg/L
• Sulfeto de hidrogênio, arseniato, amostra turva e amostras altamente tamponadas
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Fosfato Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.50 mg/L (PO4

3¯)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.04 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método Ácido Ascórbico
ID do Método  #070

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93713-0 Reagente de Fosfato Faixa Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93713-01 Reagentes para 100 testes
HI93713-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Fosfato FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Lave a cubeta, a rolha de plástico e a tampa várias vezes com amostra 
não reagida.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra (até a marca). Recoloque a rolha 
de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93713-0 Reagente de Fosfato 
Faixa Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
(por cerca de 2 minutos) até o pó ser totalmente dissolvido.

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fosfato (PO4
3¯).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de fósforo (P) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Ferro, Sílica acima de 50 mg/L
• Cobre, Silicato acima de 10 mg/L
• Arseniato, amostras altamente tamponadas, sulfeto de hidrogênio, amostras turvas 
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Fosfato Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 30.0 mg/L (PO4

3¯)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±1.0 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  525 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do método de Ácido Amino dos Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater, 18ª Edição
ID do Método  #071

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93717A-0 Reagente A de Fosfato Faixa Alta 10 gotas
HI93717B-0 Reagente B de Fosfato Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93717-01 Reagentes para 100 testes
HI93717-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Fosfato FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Adicione 10 gotas de HI93717A-0 Reagente A de Fosfato Faixa Alta.

10 mL

×10
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• Adicione um sachê de HI93717B-0 Reagente B de Fosfato Faixa Alta à 
cubeta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente até 
o conteúdo ser totalmente dissolvido.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 5 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fosfato (PO4
3¯).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de fósforo (P) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Sulfeto
• Cloreto acima de 150000 mg/L
• Magnésio acima de 40000 mg/L CaCO3

• Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Ferro (Ferroso) acima de 100 mg/L
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Fósforo Ácido Hidrolisável (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 1.60 mg/L (P)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.05 mg/L ou ±5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método 365.2 da EPA e do Método Ácido Ascórbico, 4500-P E, dos Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª Edição
ID do Método  #072

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758V-0AH* Frasco de Reagente de Fósforo 1 frasco
HI93758B-0 Solução NaOH 1.20N 2 mL
HI93758-0 Reagente de Fósforo 1 sachê
* Identificação do Frasco de Reagente: P AH, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI93758B-50 Reagentes para 50 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar os reagentes, leia atentamente as instruções e a Ficha de Segurança. Preste atenção aos 
avisos, cuidados e notas. Falhas em seguir as recomendações pode causar ferimentos sérios ao operador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302°F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado.
Aviso: Não use um forno ou microondas! As amostras podem vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e 
possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de um HI93758V-0AH Frasco de Reagente de Fósforo.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta para misturar.

• Insira o frasco no reator e aqueça-o por 30 minutos a 150 °C.
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• No final da digestão, coloque os frascos no suporte de tubo de ensaio e 
aguarde até que os frascos resfriem até a temperatura ambiente.

Aviso: Os frascos ainda estarão quentes, manuseie com cuidado.

• Selecione o método de Fósforo Ácido Hidrolisável (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos 
de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire a tampa do frasco e adicione 2 mL de HI93758B-0 Solução NaOH 
1.20N sempre mantendo o frasco em um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI93758-0 Reagente de Fósforo.

• Recoloque a tampa. Agite suavemente por 2 minutos até a maior parte 
do pó ser dissolvido.

• Insira o frasco no adaptador.
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• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

  

Nota: O método detecta formas livres (ortofosfato) e inorgânicas condensadas (meta-, piro- e outros 
polifosfatos) de fosfatos presentes na amostra.

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Arseniato deve estar ausente
• Sílica acima de 50 mg/L
• Sulfeto, para eliminar o interferente, adicione água de bromo gota a gota até que uma cor amarela pálida se 

desenvolva; remova o excesso de água de bromo adicionando solução de fenol gota a gota
• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, antes de realizar 

uma medição
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Fósforo Reativo Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 1.60 mg/L (P)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.05 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método 365.2 da EPA e do Método Ácido Ascórbico, 4500-P E, dos Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª Edição
ID do Método  #073

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93758A-0* Frasco de Reagente de Fósforo Reativo  1 frasco
HI93758-0 Reagente de Fósforo  1 sachê
* Identificação do Frasco de Reagente: P R, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93758A-50 Reagentes para 50 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Fósforo Reativo FB (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de 
Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire a tampa do HI93758A-0 Frasco de Reagente de Fósforo Reativo.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI93758-0 Reagente de Fósforo.

• Recoloque a tampa. Agite suavemente por 2 minutos até a maior parte 
do pó ser dissolvido.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de fosfato (PO4

3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Arseniato deve estar ausente
• Sílica acima de 50 mg/L
• Sulfeto acima de 6 mg/L, para eliminar o interferente, adicione água de bromo gota a gota até que uma cor 

amarela pálida se desenvolva; remova o excesso de água de bromo adicionando solução de fenol gota a gota 
até a solução ficar limpa

• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, antes de realizar 
uma medição
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Fósforo Reativo Faixa Alta (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 32.6 mg/L (P)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.5 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  420 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Ácido Vanadomolibdofosfórico, 4500-P C, dos Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, 20ª edição
ID do Método  #074

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93763A-0* Frasco de Reagente de Fósforo Reativo Faixa Alta 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada 5 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: P RHR, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI93763A-50 Reagentes para até 49 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como zero mais de uma vez; o 
frasco braco fica estável por até duas semanas (em temperatura ambiente). Para melhor precisão, utilize uma cubeta 
zero para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Selecione o método de Fósforo Reativo FA (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de 
Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire a tampa de dois HI93763A-0 Frascos de Reagente de Fósforo Reativo Faixa Alta.

   
• Adicione 5 mL de Água Deionizada ao primeiro frasco (#1) e 5 mL de amostra ao segundo frasco (#2), 

sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.
• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar.
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• Insira o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição zero ou espere 7 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire o frasco zero.

• Insira o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

#1

#2
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INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Bismuto, Fluoreto
• A amostra deve ter um pH neutro
• Sulfeto, para eliminar o interferente, adicione água de bromo gota a gota até que uma cor amarela pálida se 

desenvolva; remova o excesso de água de bromo adicionando solução de fenol gota a gota
• O método é sensível à temperatura. Recomenda-se realizar medições entre 20 e 25 °C, temperaturas abaixo de 

20 °C causam um erro negativo, temperaturas acima de 25 °C causam um erro positivo 
• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, antes de realizar 

uma medição
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Fósforo Total Faixa Baixa (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 1.60 mg/L (P)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.05 mg/L ou ±5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método 365.2 da EPA e do Método Ácido Ascórbico, 4500-P E, dos Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª Edição
ID do Método  #075

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758V-0* Frasco de Reagente de Fósforo 1 frasco
HI93758C-0 Solução de NaOH 1.54N 2 mL
HI93758-0 Reagente de Fósforo 1 sachê
PERSULFATO/P Persulfato de Potássio 1 sachê
* Identificação do Frasco de Reagente: P TLR, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93758C-50 Reagentes para 50 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar os reagentes, leia atentamente as instruções e a Ficha de Segurança. Preste atenção aos 
avisos, cuidados e notas. Falhas em seguir as recomendações pode causar ferimentos sérios ao operador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302°F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado.
Aviso: Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e 
possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de um HI93758V-0 Frasco de Reagente.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Adicione um sachê de PERSULFATO/P Persulfato de Potássio. Recoloque 
a tampa. Agite suavemente o frasco até o pó ser totalmente dissolvido.
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• Insira o frasco no reator e aqueça-o por 30 minutos a 150 °C.

• No final da digestão, coloque os frascos no suporte de tubo de ensaio e 
aguarde até que os frascos resfriem até a temperatura ambiente.
Aviso: Os frascos ainda estarão quentes, manuseie com cuidado.

• Selecione o método de Fósforo Total FB (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de 
Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Retire a tampa do frasco e adicione exatamente 2 mL de HI93758C-0 
Solução NaOH 1.54N, sempre mantendo o frasco em um ângulo de  
45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta o frasco várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI93758-0 Reagente de Fósforo.

• Recoloque a tampa.  Agite suavemente por 2 minutos até o pó ser 
totalmente dissolvido.

• Insira o frasco no adaptador.
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• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

  

Nota: O método detecta formas livres (ortofosfato) e inorgânicas condensadas (meta-, piro- e outros 
polifosfatos) de fosfatos presentes na amostra.

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Arseniato deve estar ausente
• Sílica acima de 50 mg/L
• Sulfeto, para eliminar o interferente, adicione água de bromo gota a gota até que uma cor amarela pálida se 

desenvolva; remova o excesso de água de bromo adicionando solução de fenol gota a gota
• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, antes de realizar 

uma medição
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Fósforo Total Faixa Alta (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 32.6 mg/L (P)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±0.5 mg/L ou ±5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de Onda  420 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Ácido Vanadomolibdofosfórico, 4500-P C, dos Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, 20ª edição
ID do Método  #076

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758V-0FA* Frasco de Reagente de Fósforo 2 frascos
HI93758C-0 Solução de NaOH 1.54N 4 mL
HI93763B-0 Reagente B de Fósforo Total Faixa Alta 1 mL
DEIONIZED120 Água Deionizada 5 mL
PERSULFATO/P Persulfato de Potássio 2 sachês
*Identificação do Frasco de Reagente: P THR, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI93763B-50 Reagentes para até 49 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar escuro e frio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar os reagentes, leia atentamente as instruções e a Ficha de Segurança. Preste atenção aos 
avisos, cuidados e notas. Falhas em seguir as recomendações pode causar ferimentos sérios ao operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta zero mais de uma 
vez. O frasco zero fica estável por um dia na temperatura ambiente.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O escudo de segurança HI740217 opcional é altamente 
recomendado.
Aviso: Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e 
possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de dois HI93758V-OFA Frascos de Reagente de Fósforo.
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• Adicione 5 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 5 mL de amostra ao segundo frasco (#2), sempre 
mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

   

• Adicione um sachê de PERFSULFATO/P Persulfato de Potássio em cada frasco. Recoloque a tampa. Agite 
suavemente até o pó ser totalmente dissolvido.

        
• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 30 minutos a 150 °C.

• No final da digestão, coloque os frascos no suporte de tubo de ensaio e aguarde até que os frascos resfriem até 
a temperatura ambiente.

Aviso: Os frascos ainda estarão quentes, manuseie com cuidado.

• Selecione o método de Fósforo Total FA (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.
• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 

Frascos.
• Retire as tampas dos frascos e adicione 2 mL de HI93758C-0 Solução NaOH 1.54N em cada frasco, sempre 

mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e feche bem. Inverta os frascos várias 
vezes para misturar.
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• Retire as tampas dos frascos e adicione 0.5 mL de HI93763B-0 Reagente B de Fósforo Total Faixa Alta em cada 
frasco, sempre mantendo o frasco em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para 
misturar.

       

• Insira o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes da medição zero ou espere 7 minutos.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

  

• Retire o frasco zero.

• Insira o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

Nota: O método detecta formas livres (ortofosfato), inorgânicas condensadas (meta-, piro- e outros 
polifosfatos) e orgânicas de fosfatos presentes na amostra.

#1

#2
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Arseniato
• A amostra deve ter um pH neutro
• O método é sensível à temperatura. Recomenda-se adicionar um Reagente de Molibdovanadato e realizar 

medições entre 20 e 25 °C, temperaturas abaixo de 20 °C causam um erro negativo, temperaturas acima de 
25 °C causam um erro positivo

• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, antes de realizar 
uma medição
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Potássio Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.0 a 20.0 mg/L (K)
Resolução  0.1 mg/L
Precisão  ±2 mg/L ±7% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método Turbidimétrico de Tetrafenilborato
ID do Método  #077

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93750A-0 Reagente A de Potássio 6 gotas
HI93750B-0 Reagente B de Potássio 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93750-01 Reagentes para 100 testes
HI93750-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Potássio FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione 6 gotas de HI93750A-0 Reagente A de Potássio. Recoloque 
a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para misturar a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL

×6
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• Adicione um sachê de HI93750B-0 Reagente B de Potássio. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 1 minuto.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá 
a contagem regressiva, ou espere 3 minutos. Após transcorridos os 3 minutos, inverta a cubeta 5 vezes para 
misturar. Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de potássio (K).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de óxido de potássio (K2O).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 12000 mg/L
• Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Magnésio acima de 8000 mg/L CaCO3

• Sódio acima de 8000 mg/L
• Amônio acima de 10 mg/L
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Potássio Faixa Média
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  10 a 100 mg/L (K)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±10 mg/L ±7% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método Turbidimétrico de Tetrafenilborato
ID do Método  #078

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93750A-0 Reagente A de Potássio 6 gotas
HI93750B-0 Reagente B de Potássio 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93750-01 Reagentes para 100 testes
HI93750-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Potássio FM utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Diluição da Amostra: Em um frasco volumétrico de 100 mL, adicione 
precisamente 20 mL de amostra e adicione água deionizada até 
completar todo o volume do frasco. Esta é a amostra.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione 6 gotas de HI93750A-0 Reagente A de Potássio. Recoloque 
a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para misturar a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL

×6
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• Adicione um sachê de HI93750B-0 Reagente B de Potássio Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 1 minuto.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá 
a contagem regressiva, ou espere 3 minutos. Após transcorridos os 3 minutos, inverta a cubeta 5 vezes para 
misturar. Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de potássio (K).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de óxido de potássio (K2O).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 12000 mg/L
• Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Magnésio acima de 8000 mg/L CaCO3

• Sódio acima de 8000 mg/L
• Amônio acima de 10 mg/L
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Potássio Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  20 a 200 mg/L (K)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±20 mg/L ±7% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método Turbidimétrico de Tetrafenilborato
ID do Método  #079

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93750A-0 Reagente A de Potássio 6 gotas
HI93750B-0 Reagente B de Potássio 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93750-01 Reagentes para 100 testes
HI93750-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Potássio FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Diluição da Amostra: Em um frasco volumétrico de 100 mL, adicione 
precisamente 10 mL de amostra e adicione água deionizada até 
completar todo o volume do frasco. Esta é a amostra.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione 6 gotas de HI93750A-0 Reagente A de Potássio. Recoloque 
a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para misturar a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL

×6
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• Adicione um sachê de HI93750B-0 Reagente B de Potássio. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 1 minuto.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá 
a contagem regressiva, ou espere 3 minutos. Após transcorridos os 3 minutos, inverta a cubeta 5 vezes para 
misturar. Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de potássio (K).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.
• Pressione  para converter os resultados em mg/L de óxido de potássio (K2O).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 12000 mg/L
• Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Magnésio acima de 8000 mg/L CaCO3

• Sódio acima de 8000 mg/L
• Amônio acima de 10 mg/L
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Sílica Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.00 mg/L (SiO2)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método do Heteropólio Molibdênio Azul D859 do ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology
ID do Método  #080

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93705A-0 Reagente A de Sílica Faixa Baixa 6 gotas
HI93705B-0 Reagente B de Sílica Faixa Baixa 1 sachê
HI93705C-0 Reagente C de Sílica Faixa Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93705-01 Reagentes para 100 testes
HI93705-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Sílica FB utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca).

• Adicione 6 gotas de HI93705A-0 Reagente A de Sílica Faixa Baixa. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire a solução.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START 
para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a contagem regressiva antes de 
adicionar HI93705B-0 Reagente B de Sílica Faixa Baixa ou aguarde 4 
minutos.

• Adicione um sachê de HI93705B-0 Reagente B de Sílica Faixa 
Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite até dissolver 
completamente.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para 
selecionar o Timer 2. Pressione START para iniciar o Timer 2, a tela 
exibirá a contagem regressiva, ou espere 1 minuto.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

10 mL

×6
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93705C-0 Reagente C de Sílica Faixa 
Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite até dissolver 
completamente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para selecionar o Timer 3. Pressione START 
para iniciar o Timer 3, a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição ou aguarde 3 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de sílica (SiO2).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de silício (Si).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.
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INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Fosfato acima de 75 mg/L, provoca uma redução de 11% na leitura
• Fosfato acima de 60 mg/L, provoca uma redução de 2% na leitura
• Sulfeto e alta concentração de ferro
• Elimine interferências de cor e turbidez zerando o medidor com a amostra de água original
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Sílica Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 200 mg/L (SiO2)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±1 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método 370.1 da EPA para água potável, águas superficiais e salinas, resíduos 

domésticos e industriais e Método Padrão-SiO2

ID do Método  #081

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96770A-0 Reagente A de Sílica Faixa Alta 1 sachê
HI96770B-0 Reagente B de Sílica Faixa Alta 1 sachê
HI96770C-0 Reagente C de Sílica Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96770-01 Reagentes para 100 testes
HI96770-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Sílica FA utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI96770A-0 Reagente A de Sílica Faixa Alta. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite vigorosamente até 
completamente dissolvido.

10 mL
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• Adicione um sachê de HI96770B-0 Reagente B de Sílica Faixa Alta. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite vigorosamente até 
completamente dissolvido.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 10 minutos.

  

• Adicione um sachê de HI96770C-0 Reagente C de Sílica Faixa Alta. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite vigorosamente até 
completamente dissolvido.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para selecionar o Timer 2. Pressione START 
para iniciar o Timer 2, a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição ou aguarde 2 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de sílica (SiO2).
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para converter os resultados em mg/L de silício (Si).

 

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Fosfato acima de 75 mg/L, provoca uma redução de 11% na leitura
• Fosfato acima de 60 mg/L, provoca uma redução de 2% na leitura
• Sulfeto e alta concentração de ferro
• Elimine interferências de cor e turbidez zerando o medidor com a amostra de água original
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Prata
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.000 a 1.000 mg/L (Ag)
Resolução  0.001 mg/L
Precisão  ±0.020 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  570 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método PAN
ID do Método  #082

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93737A-0 Reagente A de Prata 1 mL
HI93737B-0 Reagente B de Prata 1 mL
HI93737C-0 Reagente C de Prata 2 mL
HI93737D-0 Reagente D de Prata 2 mL
HI93703-51 Agente Dispersante 6 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93737-01 Reagentes para 50 testes
HI93737-03 Reagentes para 150 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Para melhores resultados, realize os testes entre 20 e 24 °C.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Prata utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha dois béquers graduados com 25 mL de amostra.

• Adicione 1 mL de HI93737A-0 Reagente A de Prata ao béquer #1 
(o branco). Gire suavemente para misturar.

• Adicione 1 mL de HI93737B-0 Reagente B de Prata ao béquer #2  
(a amostra). Gire suavemente para misturar.

#2
25 mL

#1
25 mL

#1

1 mL

#2

1 mL
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• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva antes de adicionar HI93737C-0 Reagente C de Prata ou aguarde 2 minutos.

  

• Adicione 1 mL de HI93737C-0 Reagente C de Prata em cada 
béquer. Gire para misturar.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para selecionar o Timer 2. Pressione START 
para iniciar o Timer 2, a tela exibirá a contagem regressiva antes da adição do HI93737D-0 Reagente D de 
Prata ou aguarde 2 minutos.

  

• Adicione 1 mL de HI93737D-0 Reagente D de Prata em cada 
béquer. Gire para misturar.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para selecionar o Timer 3. Pressione START 
para iniciar o Timer 3, a tela exibirá a contagem regressiva ou aguarde 2 minutos.

  

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL da solução branca (até a marca).

#1 blank

1 mL

#2 sample

1 mL

#1

1 mL

#2

1 mL

#1
10 mL
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• Adicione 3 gotas de HI93703-51 Agente Dispersante. Recoloque a rolha 
de plástico e a tampa. Inverta suavemente por 10 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Encha uma segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra reagida  
(até a marca).

• Adicione 3 gotas de HI93703-51 Agente Dispersante. Recoloque a rolha 
de plástico e a tampa. Inverta suavemente por 10 segundos.

• Insira a segunda cubeta (#2) no suporte e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de prata (Ag).

  

×3

#1

#2
10 mL

×3

#2
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• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 8000 mg/L
• Sódio acima de 5000 mg/L
• Cálcio, Magnésio acima de 1000 mg/L CaCO3

• Potássio acima de 500 mg/L
• Alumínio, Zinco acima de 30 mg/L
• Crômio(VI) acima de 40 mg/L
• Manganês acima de 25 mg/L
• Cádmio, Crômio(III), Fluoreto, Chumbo acima de 20 mg/L
• Cobre acima de 15 mg/L
• Ferro (Férrico) acima de 10 mg/L
• Cobalto, Ferro (Ferroso), Níquel acima de 1.5 mg/L
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Sulfato
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0 a 150 mg/L (SO4

2¯)
Resolução  1 mg/L
Precisão  ±5 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  466 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método  O sulfato é precipitado com cristais de cloreto de bário
ID do Método  #083

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93751-0 Reagente de Sulfato 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93751-01 Reagentes para 100 testes
HI93751-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Sulfato utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha uma cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Adicione um sachê de HI93751-0 Reagente de Sulfato.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta suavemente  
por 1 minuto (cerca de 30 inversões).

10 mL
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 5 minutos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de sulfato (SO4
2-).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 40000 mg/L
• Cálcio acima de 20000 mg/L CaCO3

• Magnésio acima de 10000 mg/L MgCO3

• Sílica acima de 500 mg/L SiO2 

• Cor ou matéria em suspensão, filtre a amostra antes da análise
• Matéria orgânica em grandes quantidades pode impedir a precipitação do sulfato de bário
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Surfactantes Aniônicos
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 3.50 mg/L (SDBS)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.04 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método 425.1 da USEPA e do Método 5540C de Surfactantes Aniônicos como 

MBAS dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª edição
ID do Método  #084

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI95769A-0 Reagente A de Surfactantes Aniônicos  4 gotas
HI95769B-0 Reagente B de Surfactantes Aniônicos  2 gotas
– Reagente de Clorofórmio  10 mL
DEIONIZED120 Água Deionizada  15 mL

KIT DE REAGENTES
HI95769-01 Reagentes para 40 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Surfactantes Aniônicos utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha o cilindro de mistura graduado com 25 mL de amostra.
Nota: Para melhor precisão, use pipetas classe A para laboratório.

• Adicione 2 gotas de HI95769A-0 Reagente A de Surfactantes Aniônicos 
e 2 gotas de HI95769B-0 Reagente B de Surfactantes Aniônicos.

• Recoloque a tampa. Inverta para misturar, a solução ficará azul.

• Adicione 10 mL de Clorofórmio.
Nota: Clorofórmio é mais denso do que água e ficará no fundo do 
cilindro.

• Inverta o cilindro duas vezes e retire a tampa para liberar qualquer 
pressão que tenha se acumulado.

• Recoloque a tampa. Agite vigorosamente por 30 segundos.
Nota: Verifique se o recipiente está completamente fechado antes de agitar.

25 mL

×2 ×2

10 mL
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• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá 
a contagem regressiva, ou espere 2 minutos. Durante este período a camada de clorofórmio irá se separar da 
camada aquosa; a cor da camada aquosa irá desaparecer aos poucos enquanto a camada de clorofórmio ficará 
azul.

  

• Retire a tampa.

• Retire a camada superior aquosa usando a pipeta longa de plástico, não 
retire a camada inferior de clorofórmio.

• Adicione 15 mL de água deionizada ao cilindro graduado (até a marca 
de 25 mL).

• Adicione 2 gotas de HI95769A-0 Reagente A de Surfactantes Aniônicos.

• Inverta o cilindro duas vezes e retire a tampa para liberar qualquer 
pressão que tenha se acumulado.

• Recoloque a tampa. Agite vigorosamente por 30 segundos.
Nota: Verifique se o recipiente está completamente fechado antes de agitar.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador, pressione  para selecionar o Timer 2. Pressione START 
para iniciar o Timer 2, a tela exibirá a contagem regressiva, ou espere 2 minutos. Durante este período, a 
camada de clorofórmio irá se separar da camada aquosa.

  

• Retire a tampa.

• Insira uma pipeta de plástico limpa abaixo da camada superior aquosa 
para transferir a camada inferior de clorofórmio para uma cubeta. Não 
transfira nada da camada superior aquosa.

×2
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Notas: A solução na cubeta deve estar clara. Se a solução estiver turva, a separação entre as camadas aquosa 
e de clorofórmio pode ser melhorada se a cubeta for levemente aquecida (segure-a na mão). Se a camada 
de clorofórmio conter algumas gotas aquosas nas paredes da cubeta, agite suavemente ou inverta a cubeta. 
É importante transferir pelo menos 7 mL da camada de clorofórmio para a cubeta de medição, portanto, até 
0.5 cm abaixo da marca de 10 mL. Se o volume transferido for menor que 7 mL, a precisão do teste pode 
ser afetada. Repita o teste aguardando mais de 2 minutos para permitir uma separação completa entre as 
duas fases.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Esta é a amostra reagida (#2).

• Encha outra cubeta com 10 mL de Reagente de Clorofórmio (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Esta é a cubeta zero (#1).

• Insira a cubeta zero (#1) no instrumento e feche a tampa.

• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Insira a amostra reagida (#2) no instrumento e feche a tampa.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá o resultado em mg/L como SDBS.

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

#2

#1

#1

#2
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• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por

• Absorção de matéria particulada, Surfactantes Catiônicos, Fortes Oxidantes (Cl2, H2O2, S2O8
2- etc.), Sulfeto 

provocam interferência negativa
• Sulfatos orgânicos, Sulfonatos provocam interferência positiva
• Amostras altamente tamponadas ou com pH extremo podem exceder a capacidade de tamponamento do 

reagente: o pH deve ser ajustado entre 4 e 9 com NaOH ou HCl diluído antes da adição do reagente
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Surfactantes Aniônicos (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 3.50 mg/L (SDBS)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.10 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Surfactantes Aniônicos como MBAS, 5540C, Standard Method for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição
ID do Método  #093

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96782V-0* Frasco de Reagente de Surfactantes Aniônicos  1 frasco
HI96782A-0 Reagente Buffer A de Surfactantes Aniônicos  0.6 mL
HI96782B-0 Reagente Indicador B de Surfactantes Aniônicos  0.2 mL
*Identificação do Frasco de Reagente: ANIONIC, rótulo branco.

KIT DE REAGENTES
HI96782-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro, entre 15 e 25 °C.

PRINCÍPIO
Determinação de surfactantes aniônicos por medição do índice de substâncias ativas de azul de metileno (MBAS). 
Os surfactantes aniônicos reagem com o azul de metileno em um meio alcalino, essa reação resulta em sais que são 
extraídos usando clorofórmio. A cor azul da fase orgânica é determinada fotometricamente.

APLICAÇÃO
Água, efluentes, água superficial, formulações, banhos desengordurantes, soluções de lavagem, análise de processos

IMPORTÂNCIA E USO
Os surfactantes diminuem a tensão superficial na interface entre um líquido e outro sólido, líquido ou gasoso, são usados 
na indústria, agricultura, estudos científicos e no dia a dia (agentes de limpeza, removedores de manchas, cosméticos, 
etc.). Os surfactantes aniônicos mais amplamente usados incluem dodecil sulfato de sódio (SDS), dodecilbenzeno 
sulfonato de sódio (SDBS), dodecano sulfonato de sódio (SDSA), dioctil sulfossuccinato de sódio (SDOSSA).

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Surfactantes Aniônicos (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de 
Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos.

• Insira o HI96782V-0 Frasco de Reagente de Surfactantes Aniônicos no adaptador.
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um ângulo de 45 graus.

• Adicione 0.6 mL de HI96782A-0 Reagente Buffer A de Surfactantes Aniônicos e 0.2 mL de HI96782B-0 
Reagente Indicador B de Surfactantes Aniônicos.

HI96782A-0   HI96782B-0

• Recoloque a tampa. Inverta por 1 minuto (cerca de 45 inversões).

Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito na seção Preparação da Cubeta 
para obter a técnica de mistura adequada. Se o frasco for invertido muito lentamente, a extração pode ser 
incompleta, resultando em leituras baixas.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1. A tela exibirá a 
contagem regressiva de 1 minuto. Durante este período a camada orgânica irá se separar da camada aquosa.

 

• Inverta o frasco suavemente duas vezes.
• Pressione  para selecionar o Timer 2. Pressione START para iniciar o Timer 2, a tela exibirá a contagem 

regressiva, ou espere 30 segundos.
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• Insira o frasco no adaptador.

Nota:  A separação de fases deve ser concluída antes que a medição seja feita. Se a solução estiver turva, 
a separação entre a camada orgânica e aquosa pode ser melhorada aquecendo suavemente o frasco 
(segurando o frasco nas mãos). Se a camada orgânica conter algumas gotas aquosas penduradas na 
parede do frasco, suavemente gire ou inverta o frasco.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de SDBS.

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Surfactantes Catiônicos provocam interferência negativa
• Bicarbonate acima de 2000 mg/L
• Potássio, Sódio, Sulfato, Cloreto acima de 1000 mg/L
• Fosfato acima de 300 mg/L
• Magnésio acima de 250 mg/L
• Cálcio, Nitrato acima de 100 mg/L
• Crômio(VI), Cobre acima de 10 mg/L
• Níquel, Zinco, Ferro (Férrico) acima de 5 mg/L
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Surfactantes Catiônicos (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 2.50 mg/L (CTAB)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.15 ppm ±3% de leitura a 25°C
Comprimento de Onda  420 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Método do Azul de Bromofenol
ID do Método  #095

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96785V-0 Frasco de Reagente de Surfactantes Catiônicos 1 frasco
HI96785-0 Reagente de Surfactantes Catiônicos   1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96785-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro, entre 15 e 25 °C.

PRINCÍPIO
Determinação de surfactantes catiônicos por medição do índice de Substâncias Ativas do Azul de Metileno (MBAS). Os 
surfactantes catiônicos reagem com o azul de metileno em meio ácido, esta reação resulta em sais que são extraídos 
usando clorofórmio. A cor amarela da fase orgânica é determinada fotometricamente.

Nota: A temperatura da amostra deve estar entre 20 e 22°C, e o pH entre 4 e 9.

APLICAÇÃO
Água, efluentes, água superficial, formulações, banhos desengordurantes, soluções de lavagem, análise de processos

IMPORTÂNCIA E USO
Os surfactantes catiônicos são carregados positivamente em suas extremidades hidrofílicas e, como tal, são agentes 
ativos em amaciantes de roupas, um importante grupo de produtos detergentes.
A maioria dos surfactantes catiônicos são usados como desinfetantes e sanitizantes e incluem: Brometo de 
hexadeciltrimetilamônio (CTAB), cloreto de benzalcônio (BAC), cloreto de cetilpiridino (CPC), cloreto de benzetônio (BZT).

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Surfactantes Catiônicos (13 mm ) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos 
de Fábrica.

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção 
Adaptadores de Cubetas e Frascos.

• Insira o HI96785V-0 Frasco de Reagente de Surfactante Catiônico no 
adaptador. 
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

ZERO

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

----
13

mg/L

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

----

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

-0-

• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo 
o frasco em um ângulo de 45 graus.

• Adicione um sachê de HI96785-0 Reagente de Surfactante Catiônico.

• Recoloque a tampa e inverta por 2 minutos para mistura.

Nota: Este método é sensível à técnica. Veja a técnica de mistura adequada na seção Preparação da Cubeta. 
Se o frasco for invertido muito devagar, a extração pode ser incompleta, resultado em leituras baixas.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1. A contagem 
regressiva de 30 segundos antes da medição será exibida. Durante este período a camada orgânica irá se 
separar da camada aquosa.

TIMER

13

1

mg/L

R E A DS T A R T

00:30

T  I  M  E  R  1

-0-

TIMER

13

1

mg/L

R E A DS TOP

00:29

T  I  M  E  R  1

-0-

• Inverta o frasco suavemente 2 vezes.

• Aguarde a separação de fase.

• Seque o frasco cuidadosamente com HI731318 pano de microfibra ou 
um lenço sem fiapos antes de inserir o frasco novamente no medidor.

• Insira o frasco no adaptador.

Note:  A separação de fases deve ser concluída antes que a medição seja feita. 
Se a solução estiver turva, a separação entre a camada orgânica e aquosa 
pode ser melhorada aquecendo levemente o frasco tampado (segurando 
o frasco na mão). Se a camada orgânica contiver algumas gotas aquosas 
penduradas na parede do frasco, gire suavemente ou inverta o frasco. 
A separação de fases pode demorar várias horas se o frasco for invertido 
ou agitado com muita força!

Sample
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• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de CTAB.

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

-0-
13

mg/L

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

----

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

0.39

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.

• Pressione  para visualizar a fórmula química.

CHEM. FORM

13

mg/L

C  T  A  B

0.39

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 3000 mg/L
• Sódio acima de 2000 mg/L
• Carbonato, Sulfato, Potássio, Nitrato acima de 1000 mg/L
• Cálcio acima de 500 mg/L
• Fosfato acima de 300 mg/L
• Amônio, Magnésio acima de 250 mg/L
• Ferro (Férrico), Nitrito acima de 100 mg/L
• Zinco, Níquel, Cobre, Ferro (Ferroso), Peróxido de hidrogênio (H2O2), Disulfito (S2O5

2–) acima de 50 mg/L
• Cloro, Crômio (VI), Crômio (III) acima de 10 mg/L
• Surfactantes Aniônicos provoca interferência negativa

Interferências verificadas individualmente em solução contendo 1 mg/L de CTAB (brometo de hexadeciltrimetilamônio).
Os efeitos cumulativos não foram determinados, mas não podem ser excluídos.
A determinação ainda não sofre interferência até as concentrações de substâncias estranhas indicadas acima.



Su
rfa

cta
nt

es
 N

ão
 Iô

nic
os

 (F
ra

sco
 de

 13
 m

m
)

M
ÉT

OD
OS

 D
E 

FÁ
BR

IC
A

2

2-252

Surfactantes Não Iônicos (Frasco de 13 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 6.00 mg/L (TRITON X-100)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.10 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  610 nm
Tipo de Cubeta  13 mm de diâmetro
Método  Método TBPE
ID do Método  #094

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96780V-0* Frasco de Reagente de Surfactantes Não Iônicos 2 frascos

KIT DE REAGENTES
HI96780-25 Reagentes para 24 testes
*Identificação do Frasco de Reagente: NON IONIC, rótulo azul
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro, entre 15 e 25 °C.

PRINCÍPIO
Os surfactantes não-iônicos (etoxilatos com 3 a 20 pontes de éter) reagem com o indicador TBPE para formar um 
complexo verde, que é então extraído em diclorometano e avaliado fotometricamente. Este método tem uma forte 
dependência da temperatura e do pH. A temperatura da amostra deve estar entre 20 e 22 ° C e o pH entre 4 e 9.

APLICAÇÃO
Água, efluentes, água superficial, formulações, banhos desengordurantes, soluções de lavagem, análise de processos

IMPORTÂNCIA E USO
Os surfactantes são um dos muitos compostos diferentes que constituem um detergente. Os surfactantes não-iônicos 
não carregam carga elétrica e são frequentemente usados junto com os surfactantes aniônicos.; são responsáveis por 
quase 50% da produção de surfactantes. Os surfactantes não-iônicos são mais tensoativos e melhores emulsionantes do 
que os surfactantes aniônicos em concentrações semelhantes. Eles são menos solúveis do que os surfactantes aniônicos 
em água quente e produzem menos espuma. Eles são mais eficientes na remoção de sujeira oleosa e orgânica. Os 
não-iônicos são usados em detergentes para lavagem de tecidos, produtos de limpeza de superfícies duras e em muitos 
processos industriais, como polimerização em emulsão e formulações agroquímicas.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar os reagentes, leia atentamente as instruções e a Ficha de Segurança. Preste atenção aos 
avisos, cuidados e notas. Falhas em seguir as recomendações pode causar ferimentos sérios ao operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma Cubeta Zero. Um único frasco zero pode ser usado mais de uma vez. O frasco 
zero fica estável por vários meses à temperatura ambiente. Para maior precisão, realize uma medição zero para cada 
conjunto de medições e sempre use o mesmo lote de reagentes para o zero e as amostras.
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• Selecione o método de Surfactantes Não Iônicos (13 mm) utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos 
de Fábrica. 

• Retire a tampa de dois HI96780V-0 Frascos de Reagente Surfactantes Não Iônicos.

#1
   

#2

• Adicione 3 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 3 mL de amostra ao segundo frasco (#2), sempre 
mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

   
• Recoloque a tampa. Inverta por 2 minutos (cerca de 2 inversões por segundo).

Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito na seção Preparação da Cubeta para 
obter uma técnica de mistura adequada.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 2 minutos. Durante este período a camada orgânica irá se separar da camada 
aquosa.

  

Nota: A separação de fases deve ser concluída antes que a medição seja feita. Se a camada orgânica contiver 
algumas gotas aquosas penduradas na parede do frasco, suavemente gire ou inverta o frasco

• Insira o adaptador de frasco de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Adaptadores de Cubetas e 
Frascos

• Insira o frasco zero (#1) no adaptador.

#1
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco zero.

• Insira o frasco de amostra (#2) no suporte.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de TRITON X-100.

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Cloreto, Nitrato, Sulfato, acima de 20000 mg/L
• Cálcio acima de 500 mg/L
• Alumínio, Amônio, Magnésio acima de 200 mg/L
• Cobre, Ferro (Férrico), Zinco acima de 50 mg/L
• Surfactantes Catiônicos provocam interferência positiva
• Surfactantes Aniônicos provocam interferência negativa

#2
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Zinco
ESPECIFICAÇÕES
Faixa  0.00 a 3.00 mg/L (Zn)
Resolução  0.01 mg/L
Precisão  ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Comprimento de Onda  620 nm
Tipo de Cubeta  22 mm de diâmetro
Método   Adaptação do Método Zincon dos Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 18ª Edição
ID do Método  #085

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93731A-0 Reagente A de Zinco 1 sachê
HI93731B-0 Reagente B de Zinco 0.5 mL

KIT DE REAGENTES
HI93731-01 Reagentes para 100 testes
HI93731-03 Reagentes para 300 testes
Para outros acessórios, veja a seção Acessórios.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método de Zinco utilizando o procedimento descrito em 6.4.1 Métodos de Fábrica.

• Encha o cilindro de mistura graduado até a marca de 20 mL com a amostra.

• Adicione um sachê de HI93731A-0 Reagente A de Zinco, feche o cilindro 
de mistura. Inverta várias vezes para misturar até completamente 
dissolvido.

• Encha uma cubeta com 10 mL da amostra reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

10 mL
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• Pressione ZERO. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Adicione 0.5 mL de HI93731B-0 Reagente B de Zinco à cubeta. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Gire suavemente por 15 segundos.

• Insira a cubeta de amostra no suporte e feche a tampa.

• Pressione  para acessar o menu do temporizador. Pressione START para iniciar o Timer 1, a tela exibirá a 
contagem regressiva, ou espere 3 minutos e 30 segundos.

• Pressione READ para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de zinco (Zn).

  

  

• Pressione  para visualizar o comprimento de onda, ID do método, data e hora.
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• Pressione  para visualizar a fórmula química.

• Pressione  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:

• Ferro acima de 7 mg/L
• Alumínio acima de 6 mg/L
• Cobre, Manganês, Níquel acima de 5 mg/L
• Cádmio acima de 0.5 mg/L 
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5. LISTA DE MÉTODOS EM ORDEM ALFABÉTICA

Descrição Faixa Método

Alcalinidade 0 a 500 mg/L Verde de Bromocresol 

Alcalinidade Marinha 0 a 300 mg/L Verde de Bromocresol

Alumínio 0.00 a 1.00 mg/L Aluminon

Amônia FB 0.00 a 3.00 mg/L Nessler

Amônia FB (frasco de 13 mm) 0.00 a 3.00 mg/L Nessler

Amônia FM 0.00 a 10.00 mg/L Nessler

Amônia FA 0.0 a 100.0 mg/L Nessler

Amônia FA (frasco de 13 mm) 0.0 a 100.0 mg/L Nessler

Bromo 0.00 a 10.00 mg/L DPD

Cálcio 0 a 400 mg/L Oxalato

Cálcio Marinho 200 a 600 mg/L Zincon 

Cloreto 0.0 a 20.0 mg/L Tiocianato de Mercúrio (II)

Dióxido de Cloro 0.00 a 2.00 mg/L Vermelho de Clorofenol 

Dióxido de Cloro (Rápido) 0.00 a 2.00 mg/L Adaptação do 4500 ClO2 D

Cloro Livre FUB 0.000 a 0.500 mg/L DPD

Cloro Livre FB (em pó) 0.00 a 5.00 mg/L DPD

Cloro Livre FB (líquido) 0.00 a 5.00 mg/L DPD

Cloro Livre FA 0.00 a 10.00 mg/L DPD

Cloro Total FUB 0.000 a 0.500 mg/L DPD

Cloro Total FB (em pó) 0.00 a 5.00 mg/L DPD

Cloro Total FB (líquido) 0.00 a 5.00 mg/L DPD

Cloro Total FA 0.00 a 10.00 mg/L DPD

Cloro Total FUA 0 a 500 mg/L Standard Methods 4500-Cl

Crômio (VI) FB 0 a 300 μg/L Difenilcarbohidrazida

Crômio (VI) FA 0 a 1000 μg/L Difenilcarbohidrazida

Crômio (VI)/Total (frasco de 13 mm) 0 a 1000 μg/L Difenilcarbohidrazida

DQO FB EPA (frasco de 13 mm) 0 a 150 mg/L Adaptação do EPA 410.4 

DQO FB sem Hg (frasco de 13 mm) 0 a 150 mg/L Dicromato Sem Hg

DQO FB ISO (frasco de 13 mm) 0 a 150 mg/L Dicromato ISO

DQO FM EPA (frasco de 13 mm) 0 a 1500 mg/L Adaptação do EPA 410.4 

DQO FM sem Hg (frasco de 13 mm) 0 a 1500 mg/L Dicromato Sem Hg
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DQO FM ISO (frasco de 13 mm) 0 a 1000 mg/L Dicromato ISO

DQO FA EPA (frasco de 13 mm) 0 a 15000 mg/L Adaptação do EPA 410.4 

DQO FUA 0.0 a 60.0 ppt Adaptação do EPA 410.4 

Cor da Água 0 a 500 PCU Colorimétrico Platina Cobalto

Cobre FB 0 a 1500 μg/L Bicinchoninato

Cobre FA 0.00 a 5.00 mg/L Bicinchoninato

Cianeto 0.000 a 0.200 mg/L Piridina-pirazalona

Ácido Cianúrico 0 a 100 mg/L Turbidimétrico

Fluoreto FB 0.00 a 2.00 mg/L SPADNS

Fluoreto FA 0.0 a 20.0 mg/L SPADNS

Dureza de Cálcio 0.00 a 2.70 mg/L Calmagita

Dureza de Magnésio 0.00 a 2.00 mg/L EDTA

Dureza Total FB 0 a 250 mg/L EPA 130.1

Dureza Total FM 200 a 500 mg/L EPA 130.1

Dureza Total FA 400 a 750 mg/L EPA 130.1

Hidrazina 0 a 400 μg/L p-Dimetilaminobenzaldeído

Iodo 0.0 a 12.5 mg/L DPD

Ferro FB 0.00 a 1.60 mg/L TPTZ

Ferro FA 0.00 a 5.00 mg/L Fenantrolina

Ferro (II) (Ferroso) 0.00 a 6.00 mg/L 3500-Fe B, Fenantrolina

Ferro (frasco de 13 mm) 0.00 a 6.00 mg/L 3500-Fe B, Fenantrolina

Ferro Total (frasco de 13 mm) 0.00 a 7.00 mg/L 3500-Fe B, Fenantrolina

Magnésio 0 a 150 mg/L Calmagita

Manganês FB 0 a 300 μg/L PAN

Manganês FA 0.0 a 20.0 mg/L Periodato

Xarope de Bordo 0.00 a 100.00%T Medição Direta

Molibdênio 0.0 a 40.0 mg/L Ácido Mercaptoacético 

Níquel FB 0.000 a 1.000 mg/L PAN

Níquel FA 0.00 a 7.00 ppt Colorimétrico

Nitrato 0.0 a 30.0 mg/L Redução de Cádmio

Nitrato (Ácido Cromotrópico, frasco de 13 mm) 0.0 a 30.0 mg/L Ácido Cromotrópico

Nitrito Marinho FUB 0 a 200 μg/L Diazotização

Nitrito FB 0 a 600 μg/L Diazotização
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Nitrito FB (frasco de 13 mm) 0 a 600 μg/L Diazotização

Nitrito FM (frasco de 13 mm) 0.00 a 6.00 mg/L Diazotização

Nitrito FA 0 a 150 mg/L Sulfato Ferroso

Nitrogênio Total FB (frasco de 13 mm) 0.0 a 25.0 mg/L Ácido Cromotrópico

Nitrogênio Total FA (frasco de 13 mm) 10 a 150 mg/L Ácido Cromotrópico

Oxigênio Dissolvido 0.0 a 10.0 mg/L Winkler

Sequestrantes de Oxigênio (Carbohidrazida) 0.00-1.50mg/L Redução de Ferro

Sequestrantes de Oxigênio (DEHA) 0 a 1000 μg/L Redução de Ferro

Sequestrantes de Oxigênio (Hidroquinona) 0.00-2.50mg/L Redução de Ferro

Sequestrantes de Oxigênio (Ácido Isoascórbico) 0.00-4.50mg/L Redução de Ferro

Ozônio 0.00 a 2.00 mg/L DPD

pH 6.5 a 8.5 pH Vermelho de Fenol

Fósforo Marinho FUB 0 a 200 μg/L Ácido Ascórbico 

Fosfato FB 0.00 a 2.50 mg/L Ácido Ascórbico

Fosfato FA 0.0 a 30.0 mg/L Ácido Amino

Fósforo Ácido Hidrolisável (frasco de 13 mm) 0.00 a 1.60 mg/L Ácido Ascórbico

Fósforo Reativo FB (frasco de 13 mm) 0.00 a 1.60 mg/L Ácido Ascórbico

Fósforo Reativo FA (frasco de 13 mm) 0.0 a 32.6 mg/L Ácido Vanadomolibdofosfórico

Fósforo Total FB (frasco de 13 mm) 0.00 a 1.60 mg/L Ácido Ascórbico

Fósforo Total FA (frasco de 13 mm) 0.0 a 32.6 mg/L Ácido Vanadomolibdofosfórico

Potássio FB 0.0 a 20.0 mg/L Tetrafenilborato 

Potássio FM 10 a 100 mg/L Tetrafenilborato

Potássio FA 20 a 200 mg/L Tetrafenilborato

Sílica FB 0.00 a 2.00 mg/L Azul de Heteropólio

Sílica FA 0 a 200 mg/L EPA

Prata 0.000 a 1.000 mg/L PAN

Sulfato 0 a 150 mg/L Cloreto de Bário

Surfactantes Aniônicos 0.00 a 3.50 mg/L EPA 425.1

Surfactantes Aniônicos (frasco de 13 mm) 0.00 a 3.50 mg/L Adaptação do 5540C

Surfactantes Catiônicos (frasco de 13 mm) 0.00 a 6.00 mg/L Azul de Bromofenol

Surfactantes Não Iônicos (frasco de 13 mm) 0.00 a 6.00 mg/L TBPE

Zinco 0.00 a 3.00 mg/L Zincon 
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6.1. KIT DE REAGENTES

Código Descrição

HI736-25 25 testes de fósforo marinho FUB

HI755-26 25 testes de alcalinidade marinha

HI758-26 25 testes de cálcio marinho

HI764-25 25 testes de nitrito marinho FUB

HI775-26 25 testes de alcalinidade em água doce

HI93700-01 100 testes de amônia FB

HI93700-03 300 testes de amônia FB

HI93701-01 100 testes de cloro livre FB (reagente em pó)

HI93701-03 300 testes de cloro livre FB (reagente em pó)

HI93701-F 300 testes de cloro livre FB (reagente líquido)

HI93701-T 300 testes de cloro total FB (reagente líquido)

HI93702-01 100 testes de cobre FA

HI93702-03 300 testes de cobre FA

HI93703-52 100 testes de ozônio

HI93703-57 glicerol (4 unid. de 30 mL) 

HI93704-01 100 testes de hidrazina

HI93704-03 300 testes de hidrazina

HI93705-01 100 testes de sílica FB

HI93705-03 300 testes de sílica FB

HI93707-01 100 testes de nitrito FB

HI93707-03 300 testes de nitrito FB

HI93708-01 100 testes de nitrito FA

HI93708-03 300 testes de nitrito FA

HI93709-01 100 testes de manganês FA

HI93709-03 300 testes de manganês FA

HI93710-01 100 testes de pH

HI93710-03 300 testes de pH

HI93711-01 100 testes de cloro total FB (reagente em pó)

HI93711-03 300 testes de cloro total FB (reagente em pó)

HI93712-01 100 testes de alumínio

HI93712-03 300 testes de alumínio

HI93713-01 100 testes de fosfato FB
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HI93713-03 300 testes de fosfato FB

HI93714-01 100 testes de cianeto

HI93714-03 300 testes de cianeto

HI93715-01 100 testes de amônia FM

HI93715-03 300 testes de amônia FM

HI93716-01 100 testes de bromo

HI93716-03 300 testes de bromo

HI93717-01 100 testes de fosfato FA

HI93717-03 300 testes de fosfato FA

HI93718-01 100 testes de iodo

HI93718-03 300 testes de iodo

HI93719-01 100 testes de dureza de magnésio

HI93719-03 300 testes de dureza de magnésio

HI93720-01 100 testes de dureza de cálcio

HI93720-03 300 testes de dureza de cálcio

HI93721-01 100 testes de ferro FA

HI93721-03 300 testes de ferro FA

HI93722-01 100 testes de ácido cianúrico

HI93722-03 300 testes de ácido cianúrico

HI93723-01 100 testes de crômio (VI) FA

HI93723-03 300 testes de crômio (VI) FA

HI93726-01 100 testes de níquel FA

HI93726-03 300 testes de níquel FA

HI93728-01 100 testes de nitrato

HI93728-03 300 testes de nitrato

HI93729-01 100 testes de fluoreto FB

HI93729-03 300 testes de fluoreto FB

HI93730-01 100 testes de molibdênio

HI93730-03 300 testes de molibdênio

HI93731-01 100 testes de zinco

HI93731-03 300 testes de zinco

HI93732-01 100 testes de oxigênio dissolvido

HI93732-03 300 testes de oxigênio dissolvido

HI93733-01 100 testes de amônia FA
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HI93733-03 300 testes de amônia FA

HI93734-01 100 testes de cloro livre e total FA

HI93734-03 300 testes de cloro livre e total FA

HI93735-01 100 testes de dureza total FM (200 a 500 mg/L)

HI93735-02 100 testes de dureza total FA (400 a 750 mg/L)

HI93735-0 300 testes de dureza total (FB - 100 testes, FM - 100 testes, FA - 100 testes)

HI93735-00 100 testes de dureza total FB (0 a 250 mg/L)

HI93737-01 50 testes de prata

HI93737-03 150 testes de prata

HI93738-01 100 testes de dióxido de cloro

HI93738-03 300 testes de dióxido de cloro

HI93739-01 100 testes de fluoreto FA

HI93739-03 300 testes de fluoreto FA

HI93740-01 50 testes de níquel FB

HI93740-03 150 testes de níquel FB

HI93746-01 50 testes de ferro FB

HI93746-03 150 testes de ferro FB

HI93748-01 50 testes de manganês FB

HI93748-03 150 testes de manganês FB

HI93749-01 100 testes de crômio (VI) FB

HI93749-03 300 testes de crômio (VI) FB

HI93750-01 100 testes de potássio FB, FM, FA

HI93750-03 300 testes de potássio FB, FM, FA

HI93751-01 100 testes de sulfato

HI93751-03 300 testes de sulfato

HI937520-01 50 Testes de magnésio

HI937520-03 150 Testes de magnésio

HI937521-01 50 testes de cálcio em água doce

HI937521-03 150 testes de cálcio em água doce

HI93753-01 100 testes de cloreto

HI93753-03 300 testes de cloreto

HI93754A-25 24 testes de demanda química de oxigênio FB EPA (frasco)

HI93754B-25 24 testes de demanda química de oxigênio FM EPA (frasco)

HI93754C-25 24 testes de demanda química de oxigênio FA EPA (frasco)
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HI93754D-25 24 testes de demanda química de oxigênio FB sem Hg (frasco)

HI93754E-25 24 testes de demanda química de oxigênio FM sem Hg (frasco)

HI93754F-25 24 testes de demanda química de oxigênio FB ISO (frasco)

HI93754G-25 24 testes de demanda química de oxigênio FM ISO (frasco)

HI93754J-25 24 testes de demanda química de oxigênio FUA (frasco)

HI93757-01 100 testes de ozônio

HI93757-03 300 testes de ozônio

HI93758A-50 50 testes de fósforo reativo FB (frasco)

HI93758B-50 50 testes de fósforo ácido hidrolisável (frasco)

HI93758C-50 50 testes de fósforo total FB (frasco)

HI93763A-50 49 testes de fósforo reativo FA (frasco)

HI93763B-50 49 testes de fósforo total FA (frasco)

HI93764A-25 25 testes de amônia FB (frasco)

HI93764B-25 25 testes de amônia FA (frasco)

HI93766-50 50 testes de nitrato (frasco)

HI93767A-50 49 testes de nitrogênio total FB (frasco)

HI93767B-50 49 testes de nitrogênio total FA (frasco)

HI95747-01 100 testes de cobre FB

HI95747-03 300 testes de cobre FB

HI95761-01 100 testes de cloro total FUB

HI95761-03 300 testes de cloro total FUB

HI95762-01 100 testes de cloro livre FUB

HI95762-03 300 testes de cloro livre FUB

HI95769-01 40 testes de surfactantes aniônicos

HI96770-01 100 testes de sílica FA

HI96770-03 300 testes de sílica FA

HI95771-01 100 testes de cloro total FUA

HI95771-03 300 testes de cloro total FUA

HI96773-01 50 testes de sequestrantes de oxigênio

HI96773-03 150 testes de sequestrantes de oxigênio

HI96779-01 100 testes de dióxido de cloro (rápido)

HI96779-03 300 testes de dióxido de cloro (rápido)
HI96781-25 25 testes de crômio VI/total (frasco)
HI96776-01 100 testes de ferro(II)

HI96776-03 300 testes de ferro(II)
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HI96778-25 25 testes de ferro total (frasco)

HI96780-25 24 testes de surfactantes não iônicos (frasco)

HI96782-25 25 testes de surfactantes aniônicos (frasco)

HI96783-25 25 testes de nitrito FB (frasco)

HI96784-25 25 testes de nitrito FM (frasco)

HI96785-25 25 testes de surfactantes catiônicos (frasco)

HI96786-25 25 testes de ferro (frasco)
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Código Descrição

HI731311 frasco de 13 mm diam (5 unid.)

HI731318 pano para a limpeza de cubetas (4 unid.)

HI731321 cubetas de vidro de 16 mm diam (4 unid.)

HI731225 tampa para cubetas de vidro de 16 mm (4 unid.)

HI731331 cubetas de vidro de 22 mm diam (4 unid.)

HI731335N tampas para cubetas de vidro de 22 mm diam (4 unid.) 

HI731339P pipeta automática de 100 μL

HI731349P ponta para pipeta graduada de 100 μL (10 unid.)

HI731340 pipeta automática de 200 μL

HI731350 ponta para pipeta graduada de 200 μL (25 unid.)

HI731341 pipeta automática de 1000 μL

HI731351 ponta para pipeta graduada de 1000 μL (25 unid.)

HI731342 pipeta automática de 2000 μL

HI731352 ponta para pipeta graduada de 2000 μL (25 unid.)

HI740034P tampa para béquer de 100 mL (10 unid.)

HI740036P béquer de plástico de 100 mL (10 unid.)

HI740038 frasco de vidro de 60 mL e rolha

HI740142P seringa graduada de 1 mL (10 unid.)

HI740143 seringa graduada de 1 mL (6 unid.)

HI740144P ponta de pipeta para pipeta graduada de 1 mL (10 unid.)

HI740157P pipeta de plástico (20 unid.)

HI740216 suporte para resfriamento

HI740217 escudo de proteção para reator

HI740220 frasco de vidro para mistura de 25 mL (2 unid.)

HI740225 seringa graduada de 60 mL

HI740226 seringa graduada de 5 mL

HI740227 filtro

HI740228 discos de filtro (25 unid.)

HI740229 cilindro graduado de 100 mL

HI7408011 adaptador de cubeta de 16 mm

HI7408012 adaptador de cubeta de 10 mm

HI7408013 adaptador de cubeta de 13 mm

HI7408014 Lâmpada de tungstênio de reposição para HI801 espectrofotômetro iris®
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HI7408015 Bateria de reposição para HI801 espectrofotômetro iris®

HI740230 água desmineralizada (230 mL)

HI83300-100 

Kit de preparação de amostras composto por carvão ativado para 50 testes, frasco de 
desmineralizador para 10 L de água, béquer graduado de 100 mL com tampa, béquer 
graduado de 170 mL com tampa, pipeta de 3 mL, seringa de 60 mL, seringa de 5 mL, 
cilindro graduado, colher, funil, filtro de papel (25 unid.).

HI839800-01 reator, adaptador de energia de 230 VAC a 15 VDC, plug europeu

HI839800-02 reator, adaptador de energia de 115 VAC a 15 VDC, plug americano

HI93703-50 solução para limpeza de cubeta (230 mL)

HI93703-55 carvão ativado (50 unid.)

HI75110/15 adaptador de energia de 115 VAC a 15 VDC, plug americano

HI75220/15 adaptador de energia de 230 VAC a 15 VDC, plug europeu
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2 CERTIFICAÇÃO
Todos os equipamentos da Hanna Instruments estão em conformidade com as CE European Directives.

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. O produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Entregue-o 
em um ponto de coleta de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.
Descarte de pilhas usadas. Este produto contém pilhas, não descarte-as no lixo doméstico. Entregue-as em pontos 
de coleta de reciclagem.
Assegurar o descarte correto dos produtos e das pilhas evita possíveis consequências negativas para o meio ambiente e 
para a saúde humana. Para mais informações, contate sua cidade ou seu serviço local de coleta de lixo.

RECOMENDAÇÕES AOS USUÁRIOS
Antes de utilizar este produto, verifique se ele é completamente adequado para a sua aplicação específica e para o 
ambiente em que será utilizado. Qualquer alteração no equipamento feita pelo usuário pode prejudicar o desempenho 
do medidor. Para a sua segurança, não use ou armazene o medidor em ambientes perigosos.

GARANTIA
O HI801 espectrofotômetro iris® possui garantia de 90 dias para defeitos de fabricação, quando usado para a finalidade 
pretendida e mantido de acordo com as instruções deste manual. Esta garantia é limitada ao conserto ou troca, sem 
custo – desde que esteja dentro do prazo.
Visando a excelência dos nossos produtos e serviços, bem como a oferta de um benefício mútuo e legítimo, clientes da 
Hanna Instruments Brasil podem estender a garantia deste produto para 2 anos.
A solicitação de extensão de Garantia da Hanna Instruments Brasil é muito simples e não tem custo, 
para ativá-la basta preencher corretamente o formulário de Garantia Estendida. 
Para acessá-lo utilize o QR CODE ao lado ou acesse https://hannainst.com.br/garantia.
Caso necessite acionar nossos serviços, entre em contato com a assistência técnica informando o código do produto, 
número do lote, número de série e a natureza do problema.
Se for necessário o envio do produto à Hanna Instruments Brasil, primeiro obtenha o Formulário de Assistência 
Técnica e a NF de Remessa, antes do envio, certifique-se que o material está corretamente embalado e protegido. Para 
consultar as despesas de postagem e demais orientações, verifique a política de garantia da Hanna Instruments Brasil, 
disponível em nosso site.
Importante: Danos causados por acidentes, mau uso, adulteração ou falta de manutenção recomendada não 
serão cobertos e você será notificado de todos os custos.
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A Hanna Instruments reserva o direito de modificar o design, construção e aparência dos produtos sem aviso prévio.
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