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Série HI90060X   
Eletrodos Fotométricos

• Medição Re�exiva
• Permite uma alta sensibilidade 

de cor em um design compacto

• Compensação de Temperatura
• Desvios causados por 

variações de temperatura são 
compensados automaticamente

• Corpo de Vidro
• Todas as sondas fotométricas 

possuem um corpo de vidro que 
oferece excelente resistência 
química. O corpo do eletrodo 
tem 12 mm de diâmetro e se 
encaixa facilmente em béquers 
de amostra

• Ajuste do LED
• Acompanha uma chave 

de trimmer para calibração 
do sensor

Especi�cações

Faixa de mV 10 a 1100 mV

Comprimento
de Onda / 
Cor do LED 

 HI900601 a 525 nm / LED verde
HI900602 a 625 nm / LED vermelho
HI900603 a 590 nm / LED laranja
HI900604 a 470 nm / LED azul

Fonte de Luz LED

Ciclo de Medição LED pulsado a 1 kHz

Detector de Luz fotocélula de silício

Temperatura
da Amostra

0 a 75°C (32 a 167°F)

Desvio de Temp. menor que 0.2 mV/°C

Material do corpo Vidro

Comprimento
do Corpo / Total

120 mm / 200mm

Diâmetro Externo 12 mm

Conexão BNC com cabo de 1.5 m para conectar ao titulador ou autosampler

Fonte de Energia Conector ps/2 para conectar ao sistema de titulação

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F)

Informações 
Adicionais

HI900601  (a 525 nm) é fornecido com manual de instruções,
e certi�cado de qualidade do eletrodo.
HI900602 (a 625 nm) é fornecido com manual de instruções,
e certi�cado de qualidade do eletrodo.
HI900603 (a 590 nm) é fornecido com manual de instruções,
e certi�cado de qualidade do eletrodo.
HI900604 (a 470 nm) é fornecido com manual de instruções,
e certi�cado de qualidade do eletrodo.
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HI90060X são sondas fotométricas usadas em titulações para detecção de 
ponto �nal de equivalência de reações colorimétricas. Essas sondas estão 
disponíveis em 4 comprimentos de onda diferentes de 470 nm a 625 nm e 
possuem um conector BNC universal que é usado como entrada potencio-
métrica em tituladores e autosamplers da Hanna.

Eletrodos de pH, ORP e ISE são 
comumente usados em titulações 
potenciométricas. Essas sondas 
produzem uma voltagem que muda à 
medida que um titulante é dosado na 
amostra que está sendo analisada. 
A família de sondas fotométricas 
HI90060X usa o princípio de 
absorbância em um comprimento de 
onda especí�co para identi�car o ponto 
de equivalência de uma titulação com o 
uso de um indicador de cor. A mudança 
de cor de uma solução causa uma 
mudança brusca na absorbância que também causa uma mudança brusca 
na resposta mV. É comum que uma titulação complexométrica termine em 
uma resposta plana em mV. Usando o titulador potenciométrico Hanna é 
possível programar o medidor para usar a primeira derivada como ponto 
�nal. Este programa é ideal, pois quando um indicador de cor é usado, a 
mudança de cor ocorre de forma muito distinta.
Uma sonda fotométrica para titulação potenciométrica pode ser usada para 
uma variedade de titulações complexométricas, incluindo dureza de cálcio e 
magnésio em água e testes de ferro, alumínio e cálcio em materiais de 
cimento. A sonda fotométrica também é ideal para titulações não aquosas 
como Total Acid Number (TAN) e Total Base Number (TBN) de produtos 
petrolíferos devido às suas vantagens sobre um eletrodo de pH padrão.
Com a sonda fotométrica não há solução de preenchimento para mudar 
para ser compatível com uma amostra não aquosa e não há sensor de pH 
para sujar.
Cada sonda tem um LED em um comprimento de onda especí�co que 
ilumina a amostra e re�ete de volta por um espelho de platina selado em 
vidro. A medição re�etiva tem um comprimento de caminho �xo e permite 
uma alta sensibilidade de cor em um design compacto.
Todos os HI90060X têm o mesmo design, mas variam no comprimento de 
onda da luz usada para a análise fotométrica.
As sondas têm design de célula aberta que permite a passagem da solução 
com o uso de um agitador.


