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Por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente, antes de utilizar o instrumento. Este manual 
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INTRODUÇÃO
O espectrofotómetro de luz visível iris HI801 é um instrumento versátil e compacto com um sistema ótico de separação 
de feixes. Possui uma gama de comprimentos de onda visíveis de 340 a 900 nm. O medidor possui um sistema de 
referência interna que reduz os erros provocados pela intensidade da lâmpada e as flutuações de temperatura. O sistema 
ótico foi concebido para minimizar a luz difusa, melhorando a linearidade e precisão.

O espectrofotómetro é fornecido com 96 métodos de fábrica. Estes métodos estão pré-programados com todas as 
informações necessárias para completar uma análise, incluindo o comprimento de onda, o tipo de cuvete, a curva de 
calibração e temporizadores. Podem ser criados até 100 pelo utilizador. O utilizador pode selecionar até 5 comprimentos 
de onda e temporizadores, tipo de cuvete e definir as suas próprias curvas de titulação (apenas na concentração). As 
curvas de calibração podem conter até 10 pontos, com curva de regressão linear adaptada aos dados. O slope, offset e 
R ao quadrado (R2) são visíveis para a curva de calibração. Ambos os métodos do utilizador e de fábrica são facilmente 
acedíveis a partir do ecrã principal através da opção métodos favoritos.

• Fornecido com 96 métodos de fábrica
• Até 100 métodos personalizados pelo utilizador
• 5 tipos de cuvete (redonda com 16 mm, redonda com 22 mm, tubo de ensaio de 13 mm, quadrada com 10 

mm, retangular com 50 mm) com deteção automática
• Armazenamento de dados para 9999 medições, com a capacidade de registar automaticamente os resultados
• Transferência de dados simplificada para um PC ou Mac
• Firmware atualizável em campo
• Bateria recarregável

Este manual fornece informações relativas à instalação e funcionalidades do espectrofotómetro e sugestões de 
utilização. Antes de utilizar o espectrofotómetro, recomenda-se que se familiarize com as suas várias funções e modo 
de funcionamento.

PARTE I. MANUAL DE INSTRUÇÕES

Fornece uma descrição abrangente dos princípios operacionais, interface do utilizador, opções gerais etc.

PARTE II. MÉTODOS DE FÁBRICA

Contém instruções completas para análises usualmente utilizadas. Encontram-se disponíveis métodos e pacotes de 
métodos adicionais, por favor entre em contato com o departamento de Apoio ao Cliente para obter mais detalhes.
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11. EXAME PRELIMINAR
Retire o instrumento e acessórios da embalagem e examine-os cuidadosamente. Para obter assistência técnica, contate 
a Assistência Técnica Hanna Instruments ou envie um e-mail para assistencia@hanna.pt.
Cada espectrofotómetro iris HI801 é fornecido com:

• Cuvetes de amostra com tampa, 22 mm (4 un.)
• Adaptadores de cuvete (3 un.)
• Pano para limpeza de cuvetes
• Tesoura
• cabo USB
• Adaptador 15 VDC
• Flash Drive USB
• Certificado de qualidade do instrumento
• Manual de instruções

Nota: Guarde todas as embalagens até ter a certeza de que o medidor funciona corretamente. Qualquer item 
danificado ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, juntamente com os acessórios fornecidos.



ME
DI

DA
S D

E S
EG

UR
AN

ÇA

1-4

M
AN

UA
L D

E 
IN

ST
RU

ÇÕ
ES

1 2. MEDIDAS DE SEGURANÇA

• Os químicos contidos nos estojos de reagentes podem ser perigosos se impropriamente manuseados.
• Leia as Fichas de Dados de Segurança antes de realizar os testes.
• Equipamento de segurança: Utilize proteção ocular e vestuário de proteção, quando necessário e siga as 

instruções atentamente.
• Derrame de reagentes: Se ocorrer um derrame de reagente, limpe imediatamente e enxague com bastante 

água. Se o reagente entrar em contato com a pele, enxague bem a área afetada com água. Evite respirar 
os vapores emitidos.

• Eliminação de resíduos: Para uma correta eliminação dos estojos de reagentes e amostras reagidas, contate 
uma empresa de tratamento de resíduos.

Para evitar danos no utilizador ou danos ou destruição do instrumento:
• Utilize apenas a fonte de energia, bateria e acessórios especificados no manual.
• Não abra, desmonte ou modifique a embalagem da bateria ou do instrumento.
• Não exponha a bateria ou instrumento a calor excessivo.
• Antes de armazenar o instrumento por um longo período de tempo, retire a bateria e desligue-o da tomada 

elétrica.
• Não utilize nem armazene a bateria ou o instrumento em locais poeirentos ou húmidos.
• Não agite, deixe cair ou sujeite o instrumento a choques físicos.
• Não deixe o instrumento próximo de objetos com campos magnéticos fortes.

Para prevenir incêndio ou choque elétrico:
• Assegure-se que o adaptador de energia está completamente ligado.
• Nunca manuseie o adaptador de energia ou a bateria com as mãos molhadas.
• Não deixe a bateria ou o medidor próximo de uma fonte de calor.
• Não insira objetos externos no conector do adaptador de energia ou no compartimento da bateria.
• Não recarregue a bateria fora das condições de temperatura ambiente (0 a 45 °C).

Nota: Se o medidor apresenta uma súbita alteração de temperatura, permita que se equilibre antes de ligá-lo. Pode 
ter-se formado condensação no instrumento e nas peças internas.
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13. ESPECIFICAÇÕES

Gama do comprimento de onda 340 a 900 nm

Resolução do comprimento de onda 1 nm

Precisão do comprimento de onda ±1.5 nm

Gama fotométrica 0.000 a 3.000 Abs

Precisão fotométrica
5 mAbs a 0.000 a 0.500 Abs
1 % a 0.500 a 3,000 Abs

Modo de medição
transmitância (%)
absorbância
concentração

Célula de amostragem

Quadrada com 10 mm
Retangular com 50 mm
Redonda com 16 mm
Redonda com 22 mm
Redonda com 13 mm (tubo de ensaio)

Seleção do comprimento de onda
Automática, baseada no método selecionado, (apenas editável para os 
métodos do utilizador)

Fonte de luz Lâmpada de halogéneo de tungsténio

Sistema ótico Feixe separado

Calibração do comprimento de onda Interna, automática ao ligar com resposta visual

Luz difusa <0.1 % T a 340 nm com NaNO2

Largura de banda espectral 5 nm

Número de métodos
até 150 de fábrica (96 pré-programados)
até 100 métodos do utilizador

Pontos de dados armazenados 9999 valores medidos

Capacidade de exportação 
Ficheiro em formato csv
Ficheiro em formato pdf

Conectividade
1x USB A (anfitrião de armazenamento de massa)
1x USB B (dispositivo de armazenamento de massa)

Duração da pilha 3000 medições ou 8 horas

Fonte de energia
Adaptador 15 VDC
Bateria recarregável Li-Ion de 10.8 VDC

Ambiente de utilização
0 a 50 °C (32 a 122 °F) 
0,0 a 95% HR

Dimensões 155 x 205 x 322 mm

Peso 3 kg
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1 4. ABREVIATURAS

ABS Absorbância
CQO  Carência Química de Oxigénio
EPA  Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (EPA)
HDPE Polietileno de alta densidade
ISO Organização Internacional de Normalização
TBPE Tribromofenoxietano
dKH Graus de dureza de carbonato
°dH  Graus Alemães (Dureza)
°e  Graus Ingleses (Dureza)
°F  Graus Franceses (Dureza)
µg/L gramas por litro (ppt)
meq/kg miliequivalentes/quilograma
meq/L miliequivalentes/litro
µg/L microgramas por litro (ppb)
mg/L miligramas por litro (ppm)
ml mililitro
%T Transmitância percentual
PCU Unidade Platina Cobalto
Pfund Escala de graduação da cor do mel em milímetros
pH  Registo negativo da atividade de ião de hidrogénio
ppb  partes por milhão (µg/L)
ppm  partes por milhão (mg/L)
ppt  partes por milhão (g/L)
GUB: Gama Ultra Baixa
GB Gama baixa
GM Gama Média
GA Gama alta
GUA: Gama Ultra Alta
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15. DESCRIÇÃO

5.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

A absorção de luz é um fenómeno típico da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria.
Um espectrofotómetro separa a radiação eletromagnética (luz branca) nas suas componentes de comprimento de onda 
e mede seletivamente a intensidade da radiação após passar através de uma amostra.
A luz branca é passada através de um prisma para dispersar a luz em bandas de cor. Estas bandas de cor formam o 
espectro de luz visível e correlacionam-se com o comprimento de onda.

Comprimento de 
onda (nm) 

Cor absorvida Cor transmitida

400 violeta amarelo-verde

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, alguma da radiação pode ser absorvida por átomos, moléculas ou 
cristais.
Se ocorrer a absorção pura, a fração de luz absorvida depende do comprimento da distância ótica, através da matéria e 
das características físico-químicas da substância, de acordo com a Lei Lambert-Beer:

T= I/Io

-registo I/Io = el c d 
ou 

A = el c d
T = transmitância
A = absorbância
Io = intensidade da incidência do feixe de luz
I = intensidade do feixe de luz após a absorção
el = coeficiente de extinção molar no comprimento de onda l
c = concentração molar da substância
d = caminho ótico através da substância

Ι
ο Ι

Incident light beam Transmitted light beam
(light beam after absorption)

A concentração "c" pode ser calculada a partir da absorbância da substância, uma vez que os outros fatores estão 
constantes.
A análise química fotométrica baseia-se em reações químicas específicas entre a amostra e reagente, para produzir um 
composto absorvente de luz.
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1 5.2. PRECISÃO E EXATIDÃO

Precisão é o quão perto concordam uma com a outra medições repetidas. A precisão é normalmente expressa como 
desvio padrão. Exatidão é definida como a maior proximidade de um teste ao valor verdadeiro. Apesar de uma boa 
precisão sugerir uma boa exatidão, os valores precisos podem não ser exatos. A figura explica estas definições. Para cada 
método, a precisão é expressa na respetiva seção de medição.
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15.3. DESCRIÇÃO FUNCIONAL

1 Tecla ON/OFF
2 Teclado
3 LCD
4 Tampa
5 Tampas de proteção das portas
6 Marca de indexação
7 Adaptadores de cuvetes
8 Cuvete
9 Tampa do compartimento das pilhas

10
Conector USB para memória Flash 
drive USB

11
Conector USB para conexão com o 
PC

12 Ficha para adaptador de energia
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1 Descrição do Teclado

 

O teclado possui 8 teclas diretas e 2 teclas funcionais, com as seguintes funções:

Prima a tecla de função para realizar a função indicada acima delas no LCD

Prima para aceder ao menu METHOD (MÉTODO)

Prima para mover para cima num menu, para aumentar um valor definido ou para aceder a MÉTODOS 
FAVORITOS a partir do ECRÃ PRINCIPAL

Prima para voltar atrás um nível de menu, para navegar através da posição das letras nas definições 
de criação de métodos ou para aceder ao MENU CRONÓMETRO a partir do ECRÃ PRINCIPAL

Prima para mover para baixo num menu ou para diminuir um valor definido

Prima para avançar no menu, para navegar através da posição das letras nas definições de criação de 
métodos ou para aceder às FÓRMULAS QUÍMICAS dos métodos de fábrica, a partir do ECRÃ PRINCIPAL

Prima para aceder ao menu SETUP (DEFINIÇÕES)

Prima para guardar a atual medição

Prima para consultar as medições registadas
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1Descrição do LCD

Símbolo Descrição

Indicador do estado da energia

Indicador de aviso

Indicador de cronómetro

Indicador de comprimento de onda

Símbolos do comprimento de onda ou cronómetro

Indicador de tipo de cuvete para o método 
selecionado*

Estado da lâmpada

Indica o menu ativo

Nível de navegação nos menus

Indica que a tecla de setas está ativa

Indicador de calibração

Registo automático ativado

Ligação ao PC estabelecida

Ligação à pen USB estabelecida

*Nota: Para os métodos de fábrica, deve ser utilizada a cuvete indicada para se obter medições válidas.
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1 5.4. SISTEMA ÓTICO

Diagrama do sistema ótico

É utilizada uma lâmpada de halogéneo de tungsténio como fonte de luz para toda a gama de trabalho do medidor (340 
nm a 900 nm). A lâmpada de halogéneo de tungsténio produz uma luz branca que é passada pelo crivo de difração.
O crivo de difração divide a luz branca policromática no espectro de cor visível, permitindo que sejam selecionados 
comprimentos de onda específicos.
A luz é, em seguida, passada através de um filtro ótico para reduzir a luz difusa e melhorar a precisão da medição.
O sistema de referência interna utiliza um foto-detetor de referência  para compensar pelas derivas devidas à intensidade 
da lâmpada, temperatura ambiente e alterações ambientais, fornecendo uma fonte de luz estável.
As lentes de focagem são utilizadas no sistema ótico para assegurar que é recolhida toda a luz. Isto permite a receção 
de um sinal mais luminoso e mais forte.
Após a saída da luz da cuvete, é utilizada uma lente de focagem final. Isto reduz os erros derivados de imperfeições e 
arranhões, eliminando a necessidade de indexar a cuvete.
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16. MODO DE FUNCIONAMENTO
6.1. ARRANQUE
Quando o instrumento é ligado, todos os símbolos do LCD ficam visíveis por vários segundos, antes de serem executados 
os testes de autodiagnóstico.
Este processo demora alguns segundos, sendo o seu progresso apresentado no ecrã. Uma vez completados estes testes, 
será apresentado o ecrã principal.
Estes testes asseguram que o medidor está a trabalhar corretamente. Se ocorrer algum erro, é apresentada uma 
mensagem de aviso.

 

 

Se não existirem métodos instalados, a mensagem "No method loaded" (nenhum método carregado) é apresentada.

6.2. LIGAÇÃO À ENERGIA E GESTÃO DA ENERGIA
O medidor pode ser alimentado a partir dum transformador CA/DC ou pela bateria recarregável.
Para poupar energia, a opção de desligar automaticamente pode ser ativada no menu de definições (consulte a seção 
SETUP para obter mais informações.) Se esta opção está ativada, o instrumento desliga-se automaticamente após um 
período de tempo definido em caso de inatividade.
O ícone de bateria localiza no mostrador indica a bateria e o estado de carga:

• A bateria está a ser carregada a partir do adaptador externo

• Bateria completamente carregada (ligado ao adaptador de voltagem)
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1 • Bateria quase a 0% (sem adaptador de energia externo)

6.3. ADAPTADOR DA CUVETE E FRASCO

O medidor é fornecido com dois adaptadores de cuvete e um adaptador de frasco:

      

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

Nota: As cuvetes redondas com 22 mm e retangulares com 50 mm não necessitam de adaptador. As cuvetes podem 
ser inseridas diretamente no medidor.

Para inserir o adaptador:
1. Abra a tampa do medidor.
2. Selecione o adaptador de acordo com o tipo de cuvete necessário para o método selecionado.
3. Oriente o adaptador de modo a que a marca de indexação esteja alinhada com a marca de indexação localizada 

dentro do medidor.

  

4. Usando uma ligeira pressão, empurre o adaptador para baixo, até que atinja o fundo do suporte de do medidor.

  

O medidor está pronto a ser utilizado. Utilize sempre o adaptador de cuvetes para ambas as medições "Zero" e "Read", 
como especificado nas instruções dos métodos.
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1Nota: A tampa do medidor não pode ser fechada quando se utiliza o adaptador de cuvetes de 13 mm. Isto é normal, 
o próprio adaptador da cuvete bloqueará a luz externa.

Aviso: A utilização incorreta dos adaptadores de cuvete pode causar danos irreversíveis ao medidor. Tenha sempre as 
seguintes precauções ao utilizar os adaptadores de cuvete.

• Nunca use força excessiva para inserir o adaptador no suporte. A inserção da cuvete deve ser realizada apenas 
com uma pressão ligeira. Se a cuvete não chega ao fundo, se existe resistência ou se um erro de "light low” 
(pouca luz) é indicada a mensagem durante a operação "Zero", verifique novamente que as marcas de indexação 
estão alinhadas entre o adaptador e o medidor.

• Nunca insira amostra/cuvetes quentes no adaptador de cuvetes. As amostras devem estar próximas da 
temperatura ambiente antes de serem inseridas no medidor ou adaptador.

6.4. MÉTODOS

Opção: Métodos de Fábrica, Métodos do Utilizador, Métodos Favoritos (se ativado), Criar um Novo
Para executar uma análise, tem de ser carregado um método.
Prima a tecla  ou  para navegar pelas opções disponíveis.
O número de métodos serão apresentados no canto inferior esquerdo do ecrã.
Prima a tecla Métodos para regressar ao ecrã principal.

  

6.4.1. MÉTODOS DE FÁBRICA
Os métodos de fábrica foram pré-programados com toda a informação necessária para realizar uma análise. Estes 
métodos são calibrados para o comprimento de onda selecionado, tipo de cuvete e conjunto de reagentes. Podem ser 
guardados até 150 métodos de fábrica no instrumento. Prima a tecla  ou  para navegar pelos métodos. Para 
visualizar os métodos ordenados por ID, prima VIEW. Prima CFM para carregamento do método selecionado.

 

Para ver a informação de encomenda, versão do método ou assinalar um método como favorito, (se ativado) prima a 
tecla .
Prima a tecla  ou  para visualizar as opções disponíveis.
Para ver a informação de encomenda, prima CFM  quando for apresentado "Ordering Info".
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1 Para adicionar um método à lista de favoritos, prima  CFM quando é apresentado "Set Favorite". Se o método já está 
assinalado como favorito, é apresentado "Clear Favorite" (apagar favorito).

 

Prima a tecla  para regressar à lista de métodos.

6.4.2. MÉTODOS DO UTILIZADOR
Os métodos do utilizador são desenvolvidos pelo utilizador. Estes métodos podem ser personalizado de acordo com a 
análise. As opções incluem múltiplos comprimentos de onda, tipo de cuvete, tempo reação e curvas de calibração. Podem 
ser guardados até 100 métodos do utilizador no instrumento. Prima a tecla  ou  para navegar pelos métodos. Para 
visualizar os métodos ordenados por ID, prima VIEW. Prima CFM para carregamento do método selecionado.

 

Para obter informações adicionais, prima a tecla .
Prima a tecla  ou  para visualizar as opções disponíveis.

Para adicionar um método à lista de favoritos, prima  CFM quando é apresentado "Set Favorite". Se o método já está 
assinalado como favorito, é apresentado "Clear Favorite" (apagar favorito).

 

Para apagar o método selecionado, prima CFM quando for apresentado "Delete".
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1Para renomear o método selecionado, prima CFM quando é apresentado "Rename", consulte a seção Method Name 
para obter informações adicionais.

Para exportar o método selecionado, prima CFM quando é apresentado "Export", consulte a seção USB para obter 
informações adicionais.

6.4.3. MÉTODOS FAVORITOS
O métodos utilizados frequentemente podem ser assinalados como favoritos. Os métodos favoritos podem ser métodos 
de fábrica e métodos do utilizador. Podem ser assinalados como favoritos até 30 métodos.
Uma vez assinalado o método como favorito, aparecerá na lista de métodos favoritos para um acesso facilitado, quando 
premida a tecla a METHOD.
Os métodos favoritos são também facilmente acedíveis a partir do ecrã principal, premindo a tecla .

 

6.4.4. CRIAR UM NOVO
Consulte USER METHODS para informação adicional em como criar um novo método.
Prima a tecla  para regressar à configuração anterior.

Nome do Método
Opção: Até 12 caracteres alfanuméricos.
Prima a tecla  ou  para selecionar o caractere pretendido. Utilize a tecla  ou  para mover entre caracteres.
Prima CFM para guardar e continuar ou BACK para voltar ao menu de métodos.

Para obter mais informações sobre as configurações e opções disponíveis durante a criação de métodos, consulte a seção 
METHOD SETTINGS (USER METHODS ONLY).



MO
DO

 D
E F

UN
CI

ON
AM

EN
TO

1-18

M
AN

UA
L D

E 
IN

ST
RU

ÇÕ
ES

1 Após serem introduzidas todas as configurações, prima CFM para criar o método. O medidor apresentará "Method 
Created" (método criado) antes de voltar ao ecrã principal.
Todas estas configurações podem ser modificadas nas configurações de método, consulte a seção METHOD SETTINGS 
(USER METHODS ONLY) para obter informações adicionais.
Para utilizar o novo método criado que apresenta os resultados numa unidade de concentração, deve ser realizada uma 
calibração.
Não é necessária uma calibração para métodos com resultados em absorbância ou % de transmitância ou métodos de 
múltiplos comprimentos de onda.

6.5. TEMPORIZADORES

Cada método requere um procedimento de medição diferente.
Se o cronómetro é utilizado durante o procedimento de medição, a tecla  será visível no ecrã principal com o símbolo 
"TIMER" por cima.
Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará 
a contagem decrescente. Para parar e reiniciar o temporizador, prima STOP.

  

Se o método requer mais do que um temporizador, prima a tecla  para aceder ao menu cronómetro. Prima a tecla 
 para selecionar do Temporizador 1 ao Temporizador 5.

 

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

 

Nota: Antes de uma medição, deve ser realizada uma medição zero. Siga as instruções no procedimento do método 
para a preparação da cuvete zero.
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16.6. FÓRMULA QUÍMICA / CONVERSÃO DE UNIDADES

Os fatores de conversão e as fórmulas químicas estão pré-programados no instrumento e são específicos para cada 
método (métodos de fábrica apenas).
No ecrã principal, será visível a tecla  com o símbolo CHEM por cima. Símbolo FORM em cima.
Prima a tecla  para ver a fórmula química predefinida.
Se estiverem disponíveis fórmulas químicas adicionais, utilize a tecla  ou  para selecionar uma nova fórmula. Os 
resultados serão convertidos automaticamente para a nova fórmula.
Prima a tecla  para regressar ao ecrã medição com a fórmula química atualizada.

  

 

6.7. GESTÃO DE DADOS

O medidor pode guardar até 9999 Medições. Os dados podem ser vistos no ecrã ou transferidos para um PC.

6.7.1. DADOS DE REGISTO
Se o registo automático está ativado, o medidor guarda automaticamente a leitura. É apresentado  no mostrador 
quando esta função está ativada, consulte a seção AUTOMATIC LOG para obter informação detalhada.
As medições podem também ser guardadas premindo a tecla LOG.
Se a ID da amostra está ativada (consulte a seção SAMPLE ID para obter informações adicionais), será pedido ao 
utilizador para introduzir uma identificação exclusiva de 2 dígitos, para a medição guardada.
A ID previamente introduzida será apresentada automaticamente.
Prima CFM para confirmar a ID ou CLR para voltar ao ecrã anterior.

 

6.7.2. CONSULTA DE REGISTOS
Os dados guardados no instrumento podem ser visualizados premindo a tecla RCL.
Os registos são apresentados ordenados por data e hora, sendo apresentado o registo mais recente primeiro. Prima a 
tecla  para navegar pelas registos disponíveis. Prima INFO para ver informação adicional sobre o registo selecionado. 
É guardada a seguinte informação para cada medição: nome do método, fórmula química (apenas para métodos de 
fábrica), data e hora da medição, ID da amostra, ID do método, comprimento de onda e absorbância (apenas para 
métodos do utilizador).
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1 Os registos podem ser apagados premindo CLR, o qual apresenta um ecrã de confirmação: "Are you sure you want to 
delete this log" (tem a certeza que deseja apagar este registo?).

 

6.7.3. TRANSFERÊNCIA DE DADOS
Todos os dados armazenados no medidor podem ser guardados num PC /Mac ou exportados para uma Pen USB. Para 
obter informação detalhada por favor consulte a seção SETUP.
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17. DEFINIÇÕES
Opção: Definições do Método (apenas nos métodos do utilizador), Configuração do Medidor, Verificação do 
Sistema, USB 

 

 

Para regressar ao ecrã principal, prima a tecla SETUP.

7.1. CONFIGURAÇÃO DO MEDIDOR

Prima a tecla  ou  para selecionar METER SETUP (configuração do medidor), prima a tecla  para entrar no 
menu.
METER SETUP permite ao utilizador alterar as funcionalidades gerais do medidor, estas configurações não afetam a 
medição.

7.1.1. MÉTODOS FAVORITOS
Opção: On ou Off
Quando esta opção está ativada (On), os métodos podem ser assinalados como favoritos. Os métodos favoritos são 
facilmente acedíveis a partir do ecrã principal premindo a tecla , consulte a seção USER METHODS para obter mais 
informações. Podem ser assinalados como favoritos até 30 métodos.

7.1.2. REGISTO AUTOMÁTICO
Opção: On ou Off
Quando esta opção está ativada (On), as medições são automaticamente guardadas no registo. Quando ativada, é 
apresentado o símbolo  no ecrã principal.
Quando esta opção está desativada (OFF), as medições podem ser adicionadas ao registo premindo a tecla LOG. 
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1 7.1.3. ID DO MEDIDOR
Opção: 0000 a 9999
Prima EDIT para configurar um ID do medidor.

Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido. Prima CFM para confirmar o ID do medidor ou CLR para voltar ao menu de definições sem guardar.

 

7.1.4. ID DA AMOSTRA
Opção: On ou Off
Se esta opção está ativada (On), é pedido ao utilizador para introduzir uma ID de amostra quando é guardada uma 
medição.

7.1.5. SINAL SONORO
Opção: SOM DAS TECLAS, ERROS E TEMPORIZADOR
Prima a tecla  para entrar no submenu do sinal sonoro.

Som das teclas (key press)
Opção: On ou Off
Se esta opção está ativada (On), é ouvido um sinal curto cada vez que é premida uma tecla, um sinal longo cada vez 
que é premida uma tecla inativa.
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1Erros:
Opção: On ou Off
Se esta opção está ativada (On), é ouvido um sinal longo cada vez que ocorre um erro.

Temporizadores
Opção: On ou Off
Se esta opção está ativada (On), é ouvido um sinal longo quando um temporizador atinge "00:00".

7.1.6. CONTRASTE DO LCD
Opção: 0 a 7
Prima EDIT para alterar o contraste do mostrador.
Prima a tecla  ou  para aumentar ou diminuir o valor.
Prima CFM para guardar o valor ou CLR para voltar ao menu de definições sem guardar.

 

7.1.7. NAVEGAÇÃO POR LETRA (letter scroll)
Opção: Navegação por letra ou Navegação por palavra
Prima EDIT para alterar o navegação do texto. Prima a tecla  ou  para selecionar o tipo pretendido.
Prima CFM para guardar o tipo ou CLR para voltar ao menu de definições sem guardar.
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1 7.1.8. SEPARADOR DE CAMPO DE CSV
Opção: Vírgula (,) ou Ponto e vírgula (;)
Prima a tecla  para entrar no submenu.
Prima EDIT para alterar o tipo.
Prima a tecla  ou  para selecionar o separador de campo.
Prima CFM para confirmar o separador de campo ou CLR para voltar ao menu de definições sem guardar.

7.1.9. AJUSTE DA DATA E HORA
Opção: Formato de Hora, Formato de Data, Ajustar Data e Ajustar Hora
Prima a tecla  para entrar no submenu data e hora.

Formato de hora
Opção: 24 h ou 12 h
Prima EDIT para alterar o formato de hora.
Utilize a tecla  ou  para selecionar o formato de hora pretendido.
Prima CFM para confirmar o formato da hora ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.

 

Formato de data
Opção: DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA ou AAAA/MM/DD
Prima EDIT para alterar o formato de data.
Utilize a tecla  ou  para selecionar o formato de data pretendido.
Prima CFM para confirmar a data ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.
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1Ajustar data
Prima EDIT para modificar a data.
Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido.
Prima CFM para guardar a data ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.

 

Ajustar hora
Prima EDIT para modificar a hora.
Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido.
Prima CFM para guardar a hora ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.

 

7.1.10. DETECÇÃO DA CUVETE
Opção: On ou Off
Se esta opção está ativada (On), é ativada a deteção automática da cuvete. Se for utilizada a cuvete errada, será 
apresentada uma mensagem de erro.
Se esta opção estiver desativada (OFF), deve ser utilizada a cuvete apresentada com os métodos de fábrica para obter 
uma medição válida.

7.1.11. DESLIGAR AUTOMÁTICO
Opção: OFF, 5, 10, 30, 60 minutos
Se não existir interação entre o utilizador e o instrumento durante o período de tempo definido, o instrumento desliga-se 
automaticamente para conservar a energia da bateria.
Se o desligar automático está desativado (OFF) e o adaptador de voltagem foi removido, o medidor desliga-se após 60 
minutos, a não ser que seja novamente ligado o adaptador de voltagem.
Prima EDIT (editar) para modificar o valor selecionado.
Prima a tecla  ou  para selecionar o valor pretendido.
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1 Prima CFM para confirmar o desligar automático ou CLR para voltar ao menu de definições sem guardar.

 

7.1.12. REPOSIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA
Prima CFM para repor as predefinições de fábrica.
Prima YES para continuar ou NO para voltar ao menu de configuração do medidor.
Nota: Realize uma cópia de todos os dados antes de continuar para prevenir perdas de dados acidentais. Uma vez 
iniciado este processo, não poderá ser interrompido ou anulado.
O medidor irá reiniciar quando o restauro de fábrica estiver completo.

7.1.13. CONFIGURAÇÃO DA REPOSIÇÃO
Prima CFM para repor todas as predefenições de fábrica. 
Prima YES para continuar ou NO para voltar ao menu de configuração do medidor.

7.2. VERIFICAÇÃO DO SISTEMA

Prima a tecla  ou  para selecionar verificação do sistema, prima a tecla  para entrar no menu.
A verificação do sistema permite consultar informação sobre o instrumento e realizar testes de autodiagnóstico.
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17.2.1. INFORMAÇÃO DO SISTEMA
Prima a tecla  para aceder ao menu de informação do sistema.
Prima a tecla  ou  para navegar pelo número de série do equipamento, a versão do equipamento e a versão da 
placa.
Prima a tecla  para regressar ao menu de verificação do sistema.

  

7.2.2. ACTUALIZAR
Prima CFM para atualizar o firmware.
Insira uma Pen USB com o ficheiro de atualização na porta na parte de trás do medidor.
Todos os dados serão perdidos quando o firmware for atualizado. Prima a tecla  para regressar ao menu ou a tecla 

 para continuar.

  

7.2.3. VERIFICAÇÃO DA LÂMPADA
Para realizar uma verificação de diagnóstico da lâmpada, prima CFM. Se a lâmpada está a funcionar corretamente, é 
apresentada a mensagem PASS (aprovada) no canto inferior esquerdo do mostrador.
Prima a tecla  para regressar ao menu de verificação do sistema.
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1 7.2.4. HISTORIAL DA LÂMPADA
Prima a tecla  para ver o número de horas de funcionamento da lâmpada.
Prima RESET para reiniciar o firmware. Isto deve ser realizado após substituir a lâmpada.
Prima a tecla  para regressar ao menu de verificação do sistema.

 

7.2.5. VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA
Prima CFM para iniciar a análise.
Insira a cuvete zero e prima ZERO.
Insira o filtro de vidro de óxido de hólmio e prima a tecla READ. 
Quando a medição estiver concluída, utilize as teclas  ou  para ver os resultados. Os comprimentos de onda 
correspondentes aos picos encontrados serão apresentados no canto inferior esquerdo do ecrã.
Prima EXIT para voltar ao menu.

7.3. USB

Prima a tecla  ou  para selecionar USB, prima a tecla  para entrar no menu.
Utilize este menu para importar métodos de fábrica, importar ou exportar métodos do utilizador e exportar registos.

7.3.1. MÉTODOS
Opção: Métodos de Fábrica ou Métodos do Utilizador
Prima a tecla  para entrar no submenu dos métodos.
Prima a tecla  ou  para navegar pelas opções.
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1Métodos de Fábrica
Opção: Importar todos
Prima a tecla , Import All (importar todos) será exibido. Insira uma pen USB contendo os métodos de fábrica e prima 
CFM. O processo iniciará automaticamente, o ecrã apresentará o progresso. Para evitar corrupção de dados, não retire 
a pen USB até estar concluída a transferência do ficheiro.
Prima a tecla  para regressar ao submenu de Métodos de Fábrica.

 

Métodos do utilizador
Opção: Importar todos ou Exportar todos
Prima a tecla . Será indicada a opção de Import All (importar todos). Prima a tecla  ou  para selecionar a opção 
pretendida. Insira uma pen USB e prima CFM. O processo iniciará automaticamente, o ecrã apresentará o progresso. 
Para evitar corrupção de dados, não retire a pen USB até estar concluída a transferência do ficheiro.
Os métodos exportados podem ser transferidos para outros medidores.
Prima a tecla  para regressar ao menu MÉTODOS.

  

 

7.3.2. RELATÓRIOS
Opção: Por ID de Amostra (se ativado), Por ID do Método, Por Data
Prima a tecla  para entrar no submenu dos relatórios.
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1 Por ID da Amostra (se ativado)
Prima a tecla . É apresentado o ecrã de seleção de ID de Amostra.
Prima EDIT para editar a ID de amostra. Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a 
tecla  ou  para selecionar o valor pretendido.
Prima CFM para confirmar a ID de Amostra ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.
Prima a tecla  para selecionar o tipo de ficheiro. O tipo de ficheiro selecionado será apresentado no ecrã.

 

Prima EDIT para alterar o tipo de ficheiro. Prima a tecla  ou  para selecionar o tipo de ficheiro. Prima CFM para 
confirmar a tipo de ficheiro ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.
Prima a tecla  para continuar. Aparecerá a mensagem “Create” (criar).
Prima CFM para exportar o ficheiro. Para evitar corrupção de dados, não retire a pen USB até estar concluída a 
transferência do ficheiro.

 

Nota: Se não estiver ligada nenhuma pen USB, será apresentado um pedido para ligar uma.

Por ID do Método
Prima a tecla . É apresentado o ecrã de seleção de ID do Método.
Prima EDIT para editar a ID do Método. Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a 
tecla  ou  para selecionar o valor pretendido.
Prima CFM para confirmar a ID do Método ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.

Prima a tecla  para selecionar o tipo de ficheiro. O tipo de ficheiro selecionado será apresentado no ecrã.
Prima EDIT para alterar o tipo de ficheiro. Prima a tecla  ou  para selecionar o tipo de ficheiro. Prima CFM para 
confirmar a tipo de ficheiro ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.
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1Prima a tecla  para continuar. Aparecerá a mensagem “Create” (criar).
Prima CFM para exportar o ficheiro. Para evitar corrupção de dados, não retire a pen USB até estar concluída a 
transferência do ficheiro.

Nota: Se não estiver ligada nenhuma pen USB, será apresentado um pedido para ligar uma.

Por Data
Prima a tecla . É apresentada a data de início.
Prima EDIT para editar a data de início. Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a 
tecla  ou  para selecionar o valor pretendido.
Prima CFM para confirmar o valor da data de início ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.

 

Prima a tecla  para selecionar a data de fim.
Prima EDIT para editar a data de fim. Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla 

 ou  para selecionar o valor pretendido. Prima CFM para confirmar a data de fim ou CLR para voltar ao ecrã 
anterior sem guardar.

 

Prima a tecla  para selecionar o tipo de ficheiro. O tipo de ficheiro selecionado será apresentado no ecrã.
Prima EDIT para alterar o tipo de ficheiro. Prima a tecla  ou  para selecionar o tipo de ficheiro. Prima CFM para 
confirmar a tipo de ficheiro ou CLR para voltar ao ecrã anterior sem guardar.

 

Prima a tecla  para continuar. Aparecerá a mensagem “Create” (criar).
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1 Prima CFM para exportar o ficheiro. Para evitar corrupção de dados, não retire a pen USB até estar concluída a 
transferência do ficheiro.

Nota: Se não estiver ligada nenhuma pen USB, será apresentado um pedido para ligar uma.

7.3.3. LIGAÇÃO AO PC
Quando o instrumento é ligado, podem ser importados ou exportados métodos do utilizador diretamente da unidade.
Prima CFM para ativar a conexão. É apresentado o símbolo USB PC e a mensagem "Connected to PC" (ligado ao PC). 
Utilize um gestor de ficheiros (como o Windows Explorer ou o Mac Finder) para mover o ficheiro para/do medidor/PC. 
O medidor aparece como disco removível. Para evitar corrupção de dados, não retire o cabo USB até estar concluída a 
transferência do ficheiro.
Prima STOP para desconetar o instrumento.

  

7.4. CONFIGURAÇÃO DE MÉTODOS (APENAS MÉTODOS DO UTILIZADOR)

A configuração de métodos permite modificar as definições e a curva de calibração para o método do utilizador 
selecionado. Estas definições afetam a medição.

7.4.1. UNIDADE DE MEDIÇÃO
Opção: Nenhuma, %T, ABS, ppm, mg/L, ppt, °f, °e, ppb, meq/L, μg/L, PCU, Pfund, pH, mV, dKH, °dH ou 
meq/kg
Prima EDIT para selecionar a unidade de medição.
Prima a tecla  ou  para selecionar a unidade.
Prima CFM para confirmar a unidade ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar.
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17.4.2. NÚMERO DE COMPRIMENTO DE ONDA (exceto para métodos ABS ou %T)
Opção: 1 a 5
Prima EDIT para alterar o número de comprimento de onda.
Prima a tecla  ou  para selecionar o número de comprimento de onda.
Prima CFM para confirmar o número de comprimento de onda ou CLR para regressar ao menu de configuração de 
métodos sem guardar.

7.4.3. CONFIGURAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA
Opção: 340 a 900 nm
Prima EDIT para modificar o comprimento de onda.
Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido.
Prima CFM para confirmar o comprimento de onda definido ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos 
sem guardar.
Nota: Prima a tecla  para ver comprimentos de onda adicionais (se ativado).

7.4.4. DÉCIMAIS
Opção: 0 a 3
A resolução da absorbância (ABS) e a transmitância (%t) são fixas e não podem ser modificadas.
Prima EDIT para selecionar o número de décimas (xxxx, xxx.x, xx.xx ou x.xxx).
Prima a tecla  ou  para selecionar o número de comprimento décimas.
Prima CFM para confirmar o décimas ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar.

 

7.4.5. FATOR DE DILUIÇÃO
Opção: 001 a 100
Isto permite amostras com altas concentrações que se encontram fora da gama de medição a ser medidas. Se a amostra 
não está diluída, introduza um fator de 001.
Prima EDIT para modificar o fator de diluição.
Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido.
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1 Prima CFM para confirmar o fator de diluição ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar.

7.4.6. TIPO DE CUVETE
Opção: 10 mm, 13 mm, 16 mm, 22 mm, 50 mm
Prima EDIT para selecionar o tipo de cuvete.
Prima a tecla  ou  para selecionar a cuvete.
Prima CFM para confirmar o tipo de cuvete ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar.

  

 

7.4.7. NÚMERO DE TEMPORIZADORES
Opção: 0 a 5
Prima EDIT para selecionar o número de temporizadores.
Prima a tecla  ou  para selecionar o número de temporizadores..
Prima CFM para confirmar o número de temporizadores ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos 
sem guardar.

 

7.4.8. CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR
Opção: 00:00 a 59:59
Prima EDIT para modificar a hora.
Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido.
Prima CFM para confirmar a hora ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar.
Prima ENTER para modificar o nome do temporizador.
Prima EDIT para modificar o nome.
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1Prima a tecla  ou  para selecionar o caractere a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o 
caractere pretendido.
Prima CFM para confirmar o nome do temporizador ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem 
guardar.
Prima EXIT para regressar ao ecrã Cronómetro.

Nota: Prima a tecla   para ver temporizadores adicionais (se ativado).

  

7.4.9. FÓRMULA MÚLTIPLOS COMPRIMENTOS DE ONDA
Esta opção apenas está disponível se o método selecionado utiliza mais do que um comprimento de onda.
O resultado final pode ser calculado utilizando equações com coeficientes editáveis.

Equações:
Podem ser utilizadas as seguintes equações para calcular o resultado final.

Fórmula Sum 

Fórmula de Fração 

Fórmula A1 

Fórmula A2 

Fórmula A3 

Fórmula A4 

Fórmula A5 

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

Prima EDIT para selecionar a equação.
Prima a tecla  ou  para selecionar a equação.
Prima CFM para guardar a seleção ou CLR para voltar á configuração de métodos.
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1 Nota: A fórmula de múltiplos comprimentos de onda não está disponível para as unidades selecionadas de ABS e %T.

  ... 

Fatores
O medidor apenas apresentará e utilizará o fator necessário para a equação selecionada.
Prima a tecla  ou  para selecionar o fator.
Prima EDIT para modificar o valor.
Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido.
Para mudar o número (juntamente com o ponto decimal) para a direita, utilize a tecla  para selecionar o dígito mais 
à esquerda prima a tecla  (Ex ficará 09.87 e, depois, 009.8, e 0009).

  ... 

Para tornar o número negativo, utilize a tecla  para selecionar o dígito mais à esquerda e prima a tecla  para 
diminuir o valor.
Para mudar o número (juntamente com o ponto decimal) para a esquerda, utilize a tecla  para selecionar o dígito 
mais à direita prima a tecla  (Ex ficará -009.8 e, depois, -09.87, e -9,876). Isto poderá ser feito desde que existam 
zeros à esquerda disponíveis.

  ... 

O dígito mais à esquerda aceita valores de -9 a 9, premindo as teclas  ou , enquanto que os outros dígitos são 
cíclicos e aceitam valores de 0 a 9.
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17.4.10. CALIBRAÇÃO
Opção: Padrões de medição ou Introdução Manual de ABS
As calibrações podem conter até 10 pontos.

Nota: Esta opção apenas está disponível se é selecionada uma unidade de concentração (ex.: mg/L, meq/kg, etc.). 
Não é possível introduzir uma calibração para métodos que utilizam absorbância ou % de transmitância ou métodos 
de múltiplos comprimentos de onda. Esta opção apenas está disponível para os métodos do utilizador. Os métodos 
de fábrica possuem curvas de calibração pré-programadas de acordo com o comprimento de onda, tipo de cuvete e 
conjunto de reagentes.

É necessária uma calibração para executar um novo método do utilizador.
Prima a tecla  para entrar no menu. Prima a tecla  ou  para selecionar a opção pretendida.
Prima a tecla  para regressar ao menu de calibração.
Uma vez calibrado um método, será apresentado  no ecrã principal, onde o método é selecionado. Se não foi 
calibrado um método do utilizador, será apresentada a mensagem "Not Calibrated" (não calibrado).

Padrões de Medição
Isto permite medir a absorbância dos padrões com uma concentração conhecida. Podem ser utilizados até 10 pontos 
para calibrar o método.

Prima CFM para iniciar a calibração.
Prima EDIT para modificar a concentração para o primeiro padrão.
Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido.
Prima CFM para confirmar o valor ou CLR para apagar o valor.
Prima a tecla  ou a tecla SETUP para abortar a calibração.
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1 Prima NO para regressar ao ecrã do último ponto de calibração ou prima YES para sair da calibração.

 

Prima CFM para continuar.

  

Insira a cuvete zero e prima ZERO.
Insira o primeiro padrão e prima READ.
Prima CFM para guardar o valor e continuar ou REDO para repetir a medição.

  

Prima a tecla  ou a tecla SETUP para abortar a calibração.
Prima DONE para guardar e sair da calibração ou MORE colocar para pontos adicionais.

Quando ocorre uma slope ou offset errados, o medidor apresenta uma mensagem de erro:

Este procedimento pode ser repetido até serem adicionados 10 pontos de calibração.
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1Editar o ponto de 
concentração

Medição do ponto de ABS

  

  

... ...

  

Introdução Manual de Abs
Isto permite introduzir a absorbância dos padrões com uma concentração conhecida. Podem ser utilizados até 10 pontos 
para calibrar o método.

Prima CFM para iniciar a calibração.
Prima EDIT para modificar a concentração para o primeiro padrão.
Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido. Prima CFM para confirmar o valor ou CLR para apagar o valor definido. Prima a tecla  ou a tecla SETUP 
para abortar calibração.
Prima CFM para continuar.

  

Prima EDIT para modificar a absorvância para o primeiro padrão.
Prima a tecla  ou  para selecionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para selecionar o valor 
pretendido. Prima CFM para confirmar o valor ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem 
guardar. Para definir um valor negativo de absorbância, selecione o primeiro dígito e utilize a tecla  ou  para 
selecionar o valor designado.
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1 Prima CFM para guardar o valor.

  

Prima DONE para guardar e sair da calibração ou MORE para colocar pontos adicionais.
Este procedimento pode ser repetido até serem adicionados 10 pontos de calibração.

Editar o ponto de 
concentração

Editar o ponto de ABS

 

 

... ...

 

Ver Calibração
Opção: Slope, Offset, valor de R ao quadrado
Após ser concluída a calibração, os dados de calibração podem ser visualizados usando "View Calibration" (ver 
calibração). O instrumento realiza uma regressão linear para os pontos de calibração guardados, o medidor aplicará a 
linha reta mais adequada aos pontos de calibração. 
Prima CFM para ver a informação da calibração.
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1Prima a tecla  ou  para navegar pelas opções.

  

  

Prima a tecla  para regressar ao ecrã anterior.

Para eliminar a calibração:
Para apagar uma calibração anteriormente guardada, utilize  ou  tecla para selecionar Delete Calibration (apagar 
calibração).
Prima CFM e YES para continuar ou NO para voltar ao menu de calibração.

 

É necessária uma nova calibração antes de poder ser executado o método.
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1 8. PEÇAS SOBRESSALENTES

8.1. SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

1. Desaperte a parafuso, utilizando uma chave de parafusos na base da tampa da bateria.

2. Retire a tampa do compartimento da bateria.

3. Extraia a bateria.

4. Verifique sempre a polaridade quando a voltar a colocar. O sinal (+) deve estar no topo.
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18.2. SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Aviso: NÃO TOQUE NOS PINOS NEM NO VIDRO DE QUARTZO! Segure na lâmpada de halogéneo de tungsténio 
apenas pelo suporte de metal.

Antes de prosseguir, assegure-se que o instrumento está desligado.

Para retirar a lâmpada de halogéneo de tungsténio, siga os seguintes passos.

1. Retire os parafusos da tampa da lâmpada, utilizando uma chave de parafusos. Retire a tampa.

 

2. Retire os dois parafusos no fundo do suporte da lâmpada.

3. Extraia cuidadosamente a tampa da lâmpada,
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1 4. Desconecte o cabo da lâmpada, soltando o parafuso.

 

5. Deslize para baixo o suporte de metal. Remova a lâmpada.

  

Para substituir a lâmpada de halogéneo de tungsténio, siga os seguintes passos:

1. Insira a nova lâmpada no suporte.

2. Deslize para cima o suporte de metal e aperte o parafuso.

 

3. Ligue o cabo da lâmpada.
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14. Alinhe a lâmpada com o orifícios dos parafusos no sistema ótico, assegurando-se que o cabo não se encontra preso 
entre o sistema ótico e o suporte.

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

6. Volte a colocar a tampa e aperte o parafuso.

 

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

9.1. MENSAGENS DE AVISO

FACTORY METHODS FULL (MEMÓRIA DE MÉTODOS 
DE FÁBRICA CHEIA) Foi alcançado o número máximo de métodos de fábrica.

USER METHODS FULL (MEMÓRIA DE MÉTODOS DO 
UTILIZADOR CHEIA)

Foi alcançado o número máximo de métodos de utilizador. Para poder criar 
um novo método, é necessário apagar pelo menos 1 métodos do utilizador.

FAVORITE METHODS FULL (MEMÓRIA DE MÉTODOS 
FAVORITOS CHEIA) Foi alcançado o número máximo de métodos favoritos.

MÉTODO EM FALTA OU CORROMPIDO Ficheiro de método corrompido.
FILE MISSING OR CORRUPT (MÉTODO EM FALTA OU 
CORROMPIDO) Ficheiro de registo corrompido.

DISK FULL FACTORY (MEMÓRIA DE FÁBRICA CHEIA) Partição de fábrica cheia.

DISK FULL (MEMÓRIA CHEIA) Foi atingido o número máximo de registos guardados. Necessário 
eliminar pelo menos 1 registo antes da criação de um novo.

FLASH NOT SUPPORTED (PEN USB NÃO COMPATÍVEL) A pen USB não é compatível.
FLASH REMOVED (PEN USB REMOVIDA) A pen USB não se encontra ligada ou não é legível.
LOG CORRUPTED (REGISTO CORROMPIDO) Ficheiro de registo corrompido.

NO LIGHT (SEM LUZ) A fonte de luz não está a funcionar corretamente. Substitua a lâmpada 
ou verifique as ligações.

LOW LIGHT (POUCA LUZ) O instrumento não consegue ajustar o nível de luz. Por favor verifique 
que a amostra esteja isenta de depósitos.

LIGHT HIGH (DEMASIADA LUZ) Existe luz em demasia para realizar uma medição. Por favor verifique 
a preparação da cuvete zero.

REFERENCE ERROR (ERRO DA REFERÊNCIA) Existe um problema com o canal de referência.
CLOSE THE LID (FECHE A TAMPA) A tampa não está corretamente fechada.

INVERTED CUVETTES (CUVETES INVERTIDAS) As cuvetes de amostra e de zero foram medidas na ordem errada ou 
existe um problema com a preparação da cuvete.

WRONG OR MISSING CUVETTE (CUVETE ERRADA OU 
EM FALTA)

Foi inserida a cuvete errada. A cuvete não corresponde à especificada 
no método.

NOT CALIBRATED (NÃO CALIBRADO) É necessária uma calibração antes de poder ser utilizado um método do utilizador.

INVALID CALIBRATION (CALIBRAÇÃO INVÁLIDA) O declive calculado para a curva de calibração encontra-se fora da 
gama permitida. Repita a calibração.

HIGH TEMPERATURE (TEMPERATURA ELEVADA) A temperatura interna é superior a 55 °C.
LOW TEMPERATURE (TEMPERATURA BAIXA) A temperatura interna é inferior a 0 °C.

LAMP OLD - REPLACE SOON (LÂMPADA VELHA - SUBSTITUIR) A vida da lâmpada ultrapassou o período recomendado. Substitua a 
lâmpada.

9.2. MENSAGENS DE ERRO
Este tipo de eventos é continuamente monitorizado e se ocorreu um ou mais, isso colocará o Instrumento em modo ERRO 
para evitar um comportamento imprevisível.

É apresentado "Err" no LCD, seguido pelo código interno do erro. Este ecrã bloqueará o acesso a outros ecrãs. Se 
ocorrer um erro do sistema, contate a Assistência Técnica Hanna e indique o código apresentado.
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21. RECOLHA E MEDIÇÃO DE AMOSTRAS E REAGENTES

1.1. USO ADEQUADO DAS PIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUME FIXO

Para adicionar a quantidade exata de amostra ou reagente líquido à cuvete ou tibo de ensaio, recomenda-se a utilização 
de uma pipeta automática ou volumétrica de classe A. A Hanna Instruments apresenta uma variada oferta de pipetas 
de volume fixo (consulte a seção ACCESSORIES para mais informação).
Utilização correta das pipetas automáticas de volume fixo:
1. Encaixe a ponteira da pipeta. Prima o botão até à primeira paragem.
2. Mergulhe a ponteira da pipeta no líquido, a aproximadamente 2-3 mm.
3. Solte lentamente o botão até voltar à posição original, aguarde 2 segundos.
4. Retire a pipeta do líquido.
5. Para dispensar o líquido, coloque a ponteira da pipeta na parede interior do recipiente.
6. Prima lentamente o botão até à primeira paragem.
7. Aguarde até ser dispensado todo o líquido.
8. Prima o botão até à segunda paragem. Isto permitirá que seja dispensado qualquer líquido remanescente.

1.2. USO ADEQUADO DA SERINGA

1. Empurre o êmbolo da seringa completamente e insira a ponteira na solução. 
2. Puxe o êmbolo até que a parte inferior do vedante esteja exatamente na 

marca do volume desejado. 
3. Retire a seringa e limpe o exterior da ponteira, assegure-se que não restam 

gotas suspensas na ponteira. 
4. Mantendo a seringa numa posição vertical, empurre o êmbolo para baixo. 

Dispensando o volume desejado.

1.3. USO ADEQUADO DO FRASCO CONTA-GOTAS

1. Bata com o conta-gotas várias vezes na mesa.
2. Retire a tampa e limpe o exterior do doseador 

com um pano.
3. Enquanto doseia o reagente, mantenha o 

frasco conta-gotas numa posição vertical.

1.4. USO ADEQUADO DA SAQUETA DE PÓ

1. Use uma tesoura para abrir a saqueta de pó.
2. Separe as laterais da saqueta formando uma abertura.
3. Verta o conteúdo da saqueta.
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2 2. PREPARAÇÃO DA CUVETE
Para medições reproduzíveis, é muito importante uma mistura correta. A técnica de mistura apropriada para cada 
método é indicada no procedimento do método.
(a) Inverta a cuvete um par de vezes ou durante um tempo especificado: mantenha a cuvete na posição vertical. Vire 

a cuvete de cima para baixo e aguarde que toda a solução desça, depois volte-a para cima, na posição vertical, 
e aguarde que toda a solução flua para o fundo da. Isto é uma inversão. A velocidade correta para esta técnica 
de mistura é 10 a 15 inversões completas em 30 segundos. Esta técnica de mistura é indicada com "inverta para 
misturar” e com o seguinte ícone:

  

(b) Agitar a cuvete, mover a cuvete para cima e para baixo. O movimento pode ser cuidadoso ou vigoroso. Esta técnica 
de mistura é indicada com "agite cuidadosamente" ou "agite vigorosamente", e um dos seguintes ícones:

     

 agite cuidadosamente agite vigorosamente

(c) Agite a cuvete em movimentos circulares para misturar a solução. Esta técnica de mistura é indicada com um dos 
seguintes ícones:

   

De modo a evitar o derrame do reagente e obter medições mais precisas, primeiro feche a cuvete com a tampa plástica 
Polietileno de alta densidade (HDPE) fornecida e depois com a tampa exterior preta.
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2Sempre que a cuvete é colocada no suporte de medição, deve estar seca exteriormente e livre de impressões digitais, 
gordura ou sujidade. Limpe-a bem antes da inserção com o HI731318 um pano de limpeza em microfibra ou um pano 
sem pelos.

Agitar a cuvete pode gerar bolhas na amostra, provocando leituras mais elevadas. Para obter resultados precisos, 
remova tais bolhas agitando circularmente ou batendo cuidadosamente na cuvete.
Não deixe que amostra repouse muito tempo após a adição de reagente. Para uma maior precisão, respeite os tempos 
descritos em cada método específico.
É possível realizar múltiplas leituras seguidas, mas recomenda-se que faça uma nova leitura zero para cada amostra e 
que utilize a mesma cuvete para o zero e para a medição, sempre que possível.
Deite a amostra fora imediatamente após realizar a leitura ou o vidro pode ficar permanentemente manchado.
Todos os tempos de reação indicados neste manual são a 25 °C (77 °F). Modo geral, o tempo de reação deve ser 
aumentado para temperaturas abaixo de 20 °C (68 °F) e diminuído para temperatura superiores a 25 °C (77 °F).
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3. PROCEDIMENTOS DOS MÉTODOS

ALCALINIDADE

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 500 mg/L (como CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±5 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Verde de Bromocresol
ID de Método #001

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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI775-26 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACCESSORIES.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Alcalinidade usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

10 ml
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• Adicione 1 ml de Reagente de Alcalinidade HI775S à amostra, usando uma 
seringa de 1 ml. 

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta 5 vezes.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima  LER  para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• O Cloro deve estar ausente. Para remover a interferência de cloro, adicione uma gota de Reagente de Remoção 
de CloroHI93755-53 à amostra não reagida.

1 ml
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ALCALINIDADE, MARINHA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 300 mg/L (como CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±5 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Verde de Bromocresol
ID de Método #002

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI755S Reagente de Alcalinidade 1 mL

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI755-26 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Alcalinidade Marinha usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

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

10 ml

1 ml
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• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta 5 vezes.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima  LER  para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter os resultados para grau de dureza de carbonato (dKH).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.
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ALUMÍNIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 1.00 mg/L (como Al3+)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,04 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 530 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Aluminon
ID de Método #003

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI 93712A-0 Reagente de Alumínio A 1 saqueta
HI93712B-0 Reagente de Alumínio B  1 saqueta
HI 93712C-0 Reagente de Alumínio C 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93712-01 Reagentes para 100 testes
HI93712-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Alumínio usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha um copo graduado com 50 ml de amostra.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Alumínio A HI93712A-0. Misture 
até completamente dissolvido.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Alumínio B HI93712B-0. Misture 
até completamente dissolvido.

• Encha duas cuvetes com 10 ml de amostra (até à marca).

• Adicione uma saqueta de Reagente de Alumínio C HI93712C-0 à 
cuvete um (#1). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente até completamente dissolvido. Isto é o branco.

10 ml
# 1

10 ml
# 2

# 1
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• Insira a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire o branco e insira a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a 
tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/l de alumínio (Al3+).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de mg/L de óxido de alumínio (Al2O3).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

# 1

# 2
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INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Alcalinidade acima de 1000 mg/L
• Fosfato acima de 50 mg/L
• Ferro acima de 20 mg/L
• O fluoreto deve estar ausente. A concentração de alumínio pode ser determinada, utilizando o gráfico a baixo 

apresentado, caso conheça a concentração de fluoreto.

Para determinar a concentração corrigida de alumínio:

1. Para obter a concentração de alumínio siga o procedimento de medição.
2. Localize a leitura de alumínio no eixo x.
3. Siga a linha, até cruzar a curva de flúor correspondente à concentração de flúor na amostra.
4. A partir da interseção da linha de fluoreto e alumínio, siga a linha para a esquerda até cruzar o eixo y. Este ponto 

corresponde à concentração corrigida de alumínio na amostra. 
Exemplo: Leitura de alumínio no medidor 0.40 ppm e teor de flúor na amostra 0.50 ppm, a concentração corrigida de 
alumínio na amostra é 0.75 ppm.
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AMÓNIA GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 3.00 mg/L (como NH3-N)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,04 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 425 nm
Tipo de cuvete 16 mm de diâmetro
Método Adaptação do ASTM Manual de Water and Environmental Technology, Método Nessler D1426
ID de Método #004

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI 93700A-0 Reagente de Amónia Gama Baixa A 4 gotas
HI 93700B-0 Reagente de Amónia Gama Baixa B 4 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93700-01 Reagentes para 100 testes
HI93700-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACCESSORIES.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amónia GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Insira o adaptador da cuvete de 16 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Volte a colocar a cuvete no adaptador e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 4 gotas de HI93700A-0 Reagente de Amónia Gama 
Baixa A. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite em 
movimentos circulares para misturar.

10 ml

×4
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• Adicione 4 gotas de HI93700B-0 Reagente de Amónia Gama 
Baixa B. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite em 
movimentos circulares para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos. 

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de azoto de amónia (NH3-N).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de amónia (NH3) ou amónio (NH4

+).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfureto pode causar turvação
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0,1%, álcoois, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

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

×4
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AMÓNIA GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 3.00 mg/L (como NH3-N)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0.10 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 425 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do ASTM Manual de Water and Environmental Technology, Método Nessler D1426
ID de Método #005

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI 93764A-0* Cuvete de Reagente de Amónia Gama Baixa 1 cuvete
HI93764-0 Reagente Nessler  4 gotas
*Identificação da cuvete de reagente: A LR, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93764A-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amónia GB (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.
• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Amónia Gama Baixa 
HI93764A-0.

• Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 
45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete.

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

• Volte a colocar a tampa. Inverta a cuvete várias vezes para misturar.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de azoto de amónia (NH3-N).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L amónia (NH3) ou amónio (NH4

+).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfureto pode causar turvação
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0,1%, álcoois, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

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

×4
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AMÓNIA GAMA MÉDIA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 10.00 mg/L (como NH3-N)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0.05 mg/L ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 425 nm
Tipo de cuvete 16 mm de diâmetro
Método Adaptação do ASTM Manual de Water and Environmental Technology, Método Nessler D1426
ID de Método #006

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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93715-01 Reagentes para 100 testes
HI93715-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amónia GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Insira o adaptador da cuvete de 16 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Volte a colocar a cuvete no adaptador e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 4 gotas de HI93715A-0 Reagente de Amónia Gama 
Média A. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite em 
movimentos circulares para misturar.

10 ml

×4
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• Adicione 4 gotas de HI93715B-0 Reagente de Amónia Gama 
Média B. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite em 
movimentos circulares para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no adaptador e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de azoto de amónia (NH3-N).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de amónia (NH3) ou amónio (NH4

+).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfureto pode causar turvação
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0,1%, álcoois, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

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

×4
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AMÓNIA GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 100.0 mg/L (como NH4

+)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,5 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 425 nm
Tipo de cuvete 16 mm de diâmetro
Método Adaptação do ASTM Manual de Water and Environmental Technology, Método Nessler D1426
ID de Método #007

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93733A-0 Reagente de Amónia Gama Alta A 4 gotas
HI 93733B-0 Reagente de Amónia Gama Alta B 9 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93733-01 Reagentes para 100 testes
HI93733-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amónia GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE 
FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 16 mm usando o procedimento descrito na seção 
ADAPTADORES DE CUVETE.

• Adicione 1 ml de amostra não reagida à cuvete, usando uma 
seringa de 1 ml.

• Use a pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml 
com Reagente de Amónia Gama Alta B HI93733B-0. Volte a 
colocar a vedante plástico e a tampa. Agite em movimentos 
circulares para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

1 ml

10 ml
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• Retire a cuvete

• Adicione 4 gotas de HI93733A-0 Reagente de Amónia Gama 
Alta A. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite em 
movimentos circulares para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no adaptador e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a os resultados em mg/L de amónio (NH4
+).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de azoto de amónia (NH3 N) ou amónia (NH3).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfureto pode causar turvação
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0,1%, álcoois, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

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

×4
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AMÓNIA GAMA ALTA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 100.0 mg/L (como NH3-N)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±1.0 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 430 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do ASTM Manual de Water and Environmental Technology, Método Nessler D1426
ID de Método #008

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI 93764A-0* Cuvete de Reagente de Amónia Gama Baixa 1 cuvete
HI93764-0 Reagente Nessler  4 gotas
*Identificação da cuvete de reagente: A HR, rótulo verde

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93764B-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amónia GB (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Amónia Gama Alta HI93764B-0.

• Adicione 1 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 
45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete.

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

• Volte a colocar a tampa. Inverta a cuvete várias vezes para misturar.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de azoto de amónia (NH3-N).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L amónia (NH3) ou amónio (NH4

+).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfureto pode causar turvação
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0,1%, álcoois, aldeídos, aminas alifáticas e aromáticas, 

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

×4
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BROMO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 10.00 mg/L (como Br2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,08 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª  edição, 

método DPD.
ID de Método #009

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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93716-01 Reagentes para 100 testes
HI93716-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Bromo usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete

• Adicione 1 saqueta de Reagente de Bromo HI93716-0. Volte a colocar o 
vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente, durante cerca de 20 
segundos para dissolver a maior parte do reagente.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/l de bromo (Br2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloro, Iodo, Ozono, formas oxidadas de Crómio e Manganês
• Dureza superior a 500 mg/l CaCO3, agite a amostra durante aproximadamente 1 minuto após adicionar o 

reagente
• Se a alcalinidade for superior a 300 mg/l CaCO3 ou acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da amostra poderá 

desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência neutralize a 
amostra com HCI ou NaOH diluído.
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CÁLCIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 400 mg/L (como Ca2+)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±10 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Oxalato
ID de Método #010

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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI937521-01 Reagentes para 50 testes
HI937521-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Selecione o método Cálcio usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Adicione 3 ml de amostra não reagida à cuvete, usando uma seringa 
de 5mL.

• Use a pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml com Reagente 
de Cálcio A HI93752A-Ca.

• Adicione 4 gotas de Reagente Padrão.

3 ml

10 ml

×4
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• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta várias vezes para 
misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 ml de Reagente de Cálcio B HI93752B à amostra, usando 
uma seringa de 1mL. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. 
Inverta a cuvete 10 vezes para misturar (cerca de 15 segundos).

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos.

  

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

1 ml



CÁLCIO
M

ÉTODOS DE FÁBRICA

2

2-27

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de cálcio (Ca2+).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Acidez, Alcalinidade de 1000 mg/L CaCO3.

• Magnésio acima de 400 mg/L
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CÁLCIO, MARINHO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 200 a 600 mg/L (como Ca2+)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 16 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Zincon
ID de Método #011

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI7581 Reagente de Cálcio A 1 ml
HI7582 Reagente de Cálcio B  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI758-26 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cálcio Marinho usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.
• Insira o adaptador da cuvete de 16 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Adicione 1 ml de Reagente de Cálcio A HI7581 à 
amostra, usando uma seringa de 1mL.

• Use a pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 
ml com água desionizada e volte a colocar a tampa. 
Inverta 5 vezes para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no adaptador e feche a 
tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

1 ml

10 ml
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• Retire a cuvete.

• Use a micropipeta HI731339 para adicionar 0.1 ml de amostra à cuvete.

• Adicione uma saqueta de HI7582 Reagente de Cálcio B. Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa. Agite vigorosamente durante cerca de 
15 segundos, até o pó estar completamente dissolvido. Permita que as 
bolhas de ar se dissipem antes de realizar uma leitura, aguardando 15 
segundos.

• Volte a colocar a cuvete no adaptador e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de cálcio (Ca2+).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

0,1 ml
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CLORETO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 20,0 mg/L (como Cl-)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,5 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 455 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Tiocianato de Mercúrio (II).
ID de Método #012

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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93753-01 Reagentes para 100 testes
HI93753-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloreto usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha outra cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

Note: Para amostras com baixa concentração de iões, enxague uma cuvete algumas vezes com a amostra, 
antes de a encher com 10 ml de amostra. Para resultados com a máxima precisão, utilize duas pipetas 
graduadas para adicionar exatamente 10 ml de água desionizada e 10 ml de amostras às cuvetes.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Cloro A HI93753A-0 à 
amostra, usando uma seringa de 1mL.

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Misture 
cada cuvete invertendo-as durante, 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 Reagente de Cloro B HI93753B-0 à 
amostra, usando uma seringa de 1mL.

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Misture 
cada cuvete invertendo-as durante, aproximadamente, 30 
segundos.

• Insira a primeira cuvete com a água desionizada (#1) no 
suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete.

• Volte a colocar a segunda cuvete (#2), com amostra reagida, no 
suporte e feche a tampa.

# 1
0,5 ml

# 2
0,5 ml

# 1

# 2
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• Prima LER para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de cloreto (Cl-).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Amostras intensamente coloridas podem causar interferência, por isso devem ser adequadamente tratadas antes 
de realizar o teste

• A matéria suspensa em grandes quantidades deve ser removida através de filtragem prévia
• Após a adição de reagentes, o pH da amostra deve ser de cerca de 2
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DIÓXIDO DE CLORO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,10 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Vermelho de Clorofenol
ID de Método #013

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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93738-01 Reagentes para 100 testes
HI93738-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Recomenda-se a análise das amostras de dióxido de cloro imediatamente após a colheita. As amostras de dióxido 
de cloro devem ser guardadas numa garrafa de vidro escuro, com o mínimo de espaço vazio. Devem ser evitados o 
aquecimento excessivo (acima de 25ºC), a agitação e a exposição à luz.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dióxido de Cloreto usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha dois cilindros de mistura (#1 & #2) até à marca de 
25 ml com a amostra.

• Adicione 0.5 ml de Reagente de Dióxido de Cloro A HI93738A-0 
a cada cilindro de mistura graduado (#1 & #2), usando uma 
seringa de 1 ml, volte a colocar as tampas. Inverta 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 uma saqueta de HI93738B-0 Reagente Dióxido de Cloro B a 
um dos dois cilindros de mistura graduados (#1). Inverta várias vezes 
até o reagente estar completamente dissolvido. Isto é o branco.

• Adicione 0.5 ml de Reagente de Dióxido de Cloro C HI93738C-0 a cada cilindro de mistura graduado (#1 & 
#2), usando uma seringa de 1 ml, volte a colocar as tampas. Inverta várias vezes para misturar.

# 1
0,5 ml

# 2
0,5 ml

#1 & #2

• Adicione 0.5 ml de Reagente de Dióxido de Cloro HI93738D-0 a cada cilindro de mistura graduado (#1 & 
#2), usando uma seringa de 1 ml, volte a colocar as tampas. Inverta várias vezes para misturar. O cilindro de 
vidro graduado #2 é a amostra reagida.

#1 & #2

# 1
0,5 ml

# 2
0,5 ml

• Encha a cuvete (#1) com 10 ml do branco (até à marca). Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa.

• Insira o branco (#1) no suporte e feche a tampa.

# 1

# 1
10 ml

# 1
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• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Encha segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra reagida (até à 
marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Insira a amostra (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de dióxido de cloro (ClO2).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Oxidantes fortes

# 2
10 ml

# 2
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DIÓXIDO DE CLORO (RÁPIDO)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,10 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição, 

4500 ClO2 D
ID de Método #086

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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96779-01 Reagentes para 100 testes
HI96779-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

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

APLICAÇÃO:
Água potável, água da torneira e água tratada

PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Recolha a amostra numa garrafa de vidro limpa e analise-a de imediato. O dióxido de cloro é um forte agente oxidante 
e é instável nas águas.

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
O dióxido de cloro é uma alternativa comum ao cloro (Cl2) como desinfetante de água. O método vermelho Clorofenol 
(método não-rápido) reage especificamente com dióxido de cloro com pouca interferência de cloro livre ou cloraminas, 
mas o procedimento do método é trabalhoso. O método de Dióxido de Cloro baseado no indicador DPD (N,N-dietil-p-
fenilenodiamina) é muito mais simples em comparação, mas é suscetível de 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 Dióxido de Cloro (Rápido) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

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

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante 30 segundos.

• Aguarde 30 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 saqueta de Reagente de Dióxido de Cloro B HI96779B-0 
à cuvete. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente durante 20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

×5
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• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/l de dióxido de cloro ClO 2.

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Acidez, Alcalinidade, Agentes floculantes, Dureza, Cloraminas inorgânicas e orgânicas, Manganês, Metais, 
Monocloramina, Formas oxidadas de Cromo e Manganês, Ozono e Peróxidos

• Cloro acima de 5 mg/L
• Bromo acima de 0,1 mg/L
• Amostras altamente tamponadas ou com pH extremos
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CLORO LIVRE GAMA ULTRA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2)
Resolução 0,001 mg/L
Precisão ±0,020 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 330.5 DPD
ID de Método #014

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95762-0 Reagente de Cloro Livre Gama Ultra Baixa  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI95762-01 Reagentes para 100 testes
HI95762-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Livre GUB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

10 ml
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• Adicione uma embalagem de Reagente de Cloro Livre GUB  HI95762-
0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante 20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, formas oxidadas de Crómio e Manganês, Ozono
• Alcalinidade superior a 1000 mg/l CaCO 3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), a cima de 25 mg/L 

CaCO3 se presente como carbonato (pH > 9.0) ou o valor de acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da 
amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência 
neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.

• Se indicar dureza superior a 500 mg/l CaCO3, para eliminar a interferência agite a amostra durante 
aproximadamente 2 minutos após adicionar o pó reagente.
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CLORO LIVRE GAMA BAIXA (REAGENTE EM PÓ)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 330.5 DPD
ID de Método #015

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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93701-01 Reagentes para 100 testes
HI93701-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Livre GB (PÓ) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Cloro Livre HI93701-0. Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente durante 
20 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Note: Caso pretenda obter ambos os valores de cloro livre e total, esses têm que ser medidos separadamente, 
com amostras frescas, seguindo o procedimento correspondente.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Iodo, formas oxidadas de Crómio e Manganês, Ozono
• Se indicar dureza superior a 500 mg/l CaCO3, para eliminar a interferência agite a amostra durante 

aproximadamente 2 minutos após adicionar o pó reagente.
• Se a alcalinidade for superior a 300 mg/l CaCO3 ou o valor de acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da 

amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência 
neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.
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CLORO LIVRE GAMA BAIXA (REAGENTE LÍQUIDO)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 330.5 DPD
ID de 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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93701-F Reagentes para 300 testes (líquido)
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Livre GB (LÍQUIDO) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• A uma cuvete vazia, adicione 3 gotas de Reagente 
de Cloro Livre A HI93701A-F e 3 gotas de Reagente 
de Cloro Livre B HI93701B-F. Volte a colocar o 
vedante plástico e a tampa. Agite circularmente para 
misturar. 

10 ml

×3 ×3
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• Adicione 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Iodo, formas oxidadas de Crómio e Manganês, Ozono
• Se indicar dureza superior a 500 mg/l CaCO3, para eliminar a interferência agite a amostra durante 

aproximadamente 2 minutos após adicionar o pó reagente.
• Se a alcalinidade for superior a 300 mg/l CaCO3 ou o valor de acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da 

amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência 
neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.

10 ml
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CLORO, LIVRE GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 10.00 mg/L (como Cl2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 330.5 DPD
ID de Método #017

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93701-0 Reagente de Cloro Livre  1 saqueta
HI 93734B-0 Reagente de Cloro Livre e Total 5 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93734-01 Reagentes para 100 testes
HI93734-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Livre GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Adicione à cuvete 5 ml de reagente HI93734B-0.

• Encher a cuvete até à marca de 10 ml com 5 ml de amostra não reagida. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante alguns segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma embalagem de Reagente de Cloro Livre 
HI93701-0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente durante 20 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, formas oxidadas de Crómio e Manganês, Ozono
• Alcalinidade superior a 1000 mg/l CaCO 3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), a cima de 25 mg/L 

CaCO3 se presente como carbonato (pH > 9.0) ou o valor de acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da 
amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência 
neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.

• Se indicar dureza superior a 500 mg/l CaCO3, para eliminar a interferência agite a amostra durante 
aproximadamente 2 minutos após adicionar o pó reagente.
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CLORO TOTAL GAMA ULTRA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2)
Resolução 0,001 mg/L
Precisão ±0,020 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 330.5 DPD
ID de Método #018

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95761-0 Reagente de Cloro Total Gama Ultra Baixa  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI95761-01 Reagentes para 100 testes
HI95761-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Total GUB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Cloro Total HI95761-
0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente durante 20 segundos.

10 ml



CL
OR

O 
TO

TA
L G

AM
A 

UL
TR

A 
BA

IX
A

M
ÉT

OD
OS

 D
E 

FÁ
BR

IC
A

2

2-48

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O Medidor apresenta os resultados em mg/l de cloro (Cl2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, formas oxidadas de Crómio e Manganês, Ozono
• Alcalinidade superior a 1000 mg/l CaCO 3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), a cima de 25 mg/L 

CaCO3 se presente como carbonato (pH > 9.0) ou o valor de acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da 
amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência 
neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.

• Se indicar dureza superior a 500 mg/l CaCO3, para eliminar a interferência agite a amostra durante 
aproximadamente 2 minutos após adicionar o pó reagente.
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CLORO LIVRE GAMA BAIXA (REAGENTE EM PÓ)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 330.5 DPD
ID de Método #019

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93711-0 Reagente de Cloro total 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93711-01 Reagentes para 100 testes (em pó)
HI93711-03 Reagentes para 300 testes (em pó)
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Total GB (PÓ) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à 
marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Cloro Total HI93711-
0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente durante 20 segundos.

10 ml



CL
OR

O 
LI

VR
E G

AM
A 

BA
IX

A 
(R

EA
GE

NT
E E

M 
PÓ

)
M

ÉT
OD

OS
 D

E 
FÁ

BR
IC

A

2

2-50

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/l de cloro (Cl2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Note: Caso pretenda obter ambos os valores de cloro livre e total, esses têm que ser medidos separadamente, 
com amostras não reagidas, seguindo o procedimento correspondente.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Iodo, formas oxidadas de Crómio e Manganês, Ozono
• Se indicar dureza superior a 500 mg/l CaCO3, para eliminar a interferência agite a amostra durante 

aproximadamente 2 minutos após adicionar o pó reagente. 
• Se a alcalinidade for superior a 300 mg/l CaCO3 ou acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da amostra poderá 

desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência neutralize a 
amostra com HCI ou NaOH diluído.
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CLORO LIVRE GAMA BAIXA (REAGENTE LÍQUIDO)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 330.5 DPD
ID de 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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93701-T Reagentes para 300 testes (líquido)
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Total GB (LÍQUIDO) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

10 ml



CL
OR

O 
LI

VR
E G

AM
A 

BA
IX

A 
(R

EA
GE

NT
E L

ÍQ
UI

DO
)

M
ÉT

OD
OS

 D
E 

FÁ
BR

IC
A

2

2-52

• Numa cuvete vazia adicione 3 gotas de Reagente A 
de Cloro Total HI93701A-T, 3 gotas de Reagente B 
de Cloro total HI93701B-T, e 1 gota de Reagente 
C de Cloro total  HI93701C-T. Volte a colocar o 
vedante plástico e a tampa. Agite circularmente para 
misturar.

• Adicione 10 ml de amostra não reagida. Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/l de cloro (Cl2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

<3 <3 <1

10 ml
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• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Note: Caso pretenda obter ambos os valores de cloro livre e total, esses têm que ser medidos separadamente, 
com amostras não reagidas, seguindo o procedimento correspondente.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Iodo, formas oxidadas de Crómio e Manganês, Ozono
• Se indicar dureza superior a 500 mg/l CaCO3, para eliminar a interferência agite a amostra durante 

aproximadamente 2 minutos após adicionar o pó reagente.
• Se a alcalinidade for superior a 300 mg/l CaCO3 ou acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da amostra poderá 

desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência neutralize a 
amostra com HCI ou NaOH diluído.
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CLORO, TOTAL GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 10.00 mg/L (como Cl2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 330.5 DPD
ID de Método #021

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93701-0 Reagente de Cloro Livre  1 saqueta
HI 93734B-0 Reagente de Cloro Livre e Total 5 ml
HI 93734C-0 Reagente de Cloro Total  3 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93734-01 Reagentes para 100 testes
HI93734-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Total GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Adicione à cuvete 5 ml de reagente HI93734B-0.

• Encher a cuvete até à marca de 10 ml com 5 ml de amostra não reagida. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante alguns segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

10 ml



CLORO, TOTAL GAMA ALTA
M

ÉTODOS DE FÁBRICA

2

2-55

• Retire a cuvete.

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

• Adicione uma embalagem de Reagente de Cloro Livre 
HI93701-0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente durante 20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/l de cloro (Cl2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
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• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, formas oxidadas de Crómio e Manganês, Ozono
• Alcalinidade superior a 1000 mg/l CaCO 3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), a cima de 25 mg/L 

CaCO3 se presente como carbonato (pH > 9.0) ou o valor de acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da 
amostra poderá desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência 
neutralize a amostra com HCI ou NaOH diluído.

• Se indicar dureza superior a 500 mg/l CaCO3, para eliminar a interferência agite a amostra durante 
aproximadamente 2 minutos após adicionar o pó reagente.
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CLORO TOTAL GAMA ULTRA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 500 mg/L (como Cl2)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±3 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20ª Edição, 
método 4500-Cl.
ID de Método #022

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95771A-0 Reagente de Cloro Total Gama Ultra Alta A 1 saqueta
HI95771B-0 Reagente de Cloro Total Gama Ultra Alta B 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI95771-01 Reagentes para 100 testes
HI95771-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Total GUA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à 
marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

10 ml
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• Adicione uma saqueta de HI95771A-0 Reagente Cloro Total 
Gama Ultra Alta A e uma saqueta de HI95771B-0 Reagente 
Cloro Total Gama Ultra Alta B. Volte a colocar o vedante plástico 
e a tampa. Agite cuidadosamente durante 20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

Nota: Após 1 minuto, inverta a cuvete 5 vezes.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/l de cloro (Cl2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bromo (Br2), Iodo (I2), Dióxido de Cloro (ClO2), Crómio Oxidado, Manganês e Ozono (O3) 
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CRÓMIO (VI) GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 300 μg/L (como Cr (VI))
Resolução 1 μg/L
Precisão ±10 μg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 535 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do ASTM Manual of Water and Environmental Technology, Método Difenilcarbohidrazida 

D1687
ID de Método #023

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93749-0 Reagente de Crómio (VI) Gama Baixa  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93749-01 Reagentes para 100 testes
HI93749-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Crómio (VI)GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Crómio (VI) Gama Baixa 
HI93749-0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
vigorosamente durante 10 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 6 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em  μg/L de crómio (Cr 6+).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em μg/L de cromato (CrO4
2¯) ou dicromato (Cr2O7

2¯).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Se vanádio acima de 1 mg/l, aguarde 10 minutos antes da leitura para remover a interferência.
• Ferro acima de 1 mg/l
• Os iões de mercúrio provocam uma ligeira inibição da reação
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CRÓMIO (VI) GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 1000 μg/L (como Cr (VI))
Resolução 1 μg/L
Precisão ±5 μg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 535 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do ASTM Manual of Water and Environmental Technology, Método Difenilcarbohidrazida 
D1687-92
ID de Método #024

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93723-0 Reagente de Crómio (VI) Gama Alta 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93723-01 Reagentes para 100 testes
HI93723-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACCESSORIES.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Crómio (VI)GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA. 

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 saqueta de Reagente de Crómio (VI) Gama Alta HI93723-
0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite vigorosamente 
durante 10 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 6 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em  μg/L decrómio (Cr 6+).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em μg/L de cromato (CrO4
2¯) ou dicromato (Cr2O7

2¯).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Se vanádio acima de 1 mg/l, aguarde 10 minutos antes da leitura para remover a interferência.
• Ferro acima de 1 mg/l
• Os iões de mercúrio provocam uma ligeira inibição da reação
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CRÓMIO (VI)/ TOTAL (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 1000 μg/L (como Cr)
Resolução 1 μg/L
Precisão ±10 μg/L ±3% da leitura
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª  Edição, 

3500-Cr Método Difenilcarbohidrazida
ID de Método #087

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96781V-0* Cuvete Digestão de Crómio 1 cuvete
HI96781A-0 Reagente de Crómio A 1 saqueta
HI96781B-0 Reagente de Crómio B  1 saqueta
*Identificação da cuvete de reagente: Cr, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96781-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

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

APLICAÇÃO:
Água, águas residuais, processo

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
O cromo (III) é um elemento essencial para os seres humanos e pode ser metabolizado no corpo. O cromo (III) é 
encontrado naturalmente em frutas, vegetais, carne 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 através da oxidação do cromo 
(III). O crómio(VI) está regulado como contaminante da água potável desde a década de 1940, a EPA apenas regula 
o crómio total.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

CROMO TOTAL
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.
A acidificação da amostra pode resultar na libertação de gazes tóxicos, como cianetos e sulfuretos. A 
preparação e digestão da amostra deve ser realizada num exaustor.
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• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 105 °C (221 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de 
segurança HI740217. 

Aviso: Não utilize um forno ou micro-ondas! As amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa da cuvete de Digestão de Crómio HI96781V-0

• Adicione 5 mL de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 45 graus.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Crómio A HI96781A-0 à cuvete. 
Volte a colocar a tampa e inverta durante 30 segundos.

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

• No final do período de digestão, desligue o reator. Permita que as cuvetes 
arrefeçam à temperatura ambiente. Inverta cada cuvete várias vezes e 
coloque-as na prateleira de arrefecimento de cuvetes.

• Selecione o método CRÓMIO (VI)/ TOTAL (13 mm) usando o procedimento 
descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Crómio B HI96781B-0. Volte a 
colocar a tampa. Agite vigorosamente durante 1 minuto.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 6 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em μg/L de crómio (Cr).

  

  

CRÓMIO (VI)

• Retire a tampa da cuvete de Digestão de Crómio HI96781V-0

•  Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 
45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

• Selecione o método CRÓMIO (VI)/ TOTAL (13 mm) usando o procedimento 
descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.
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• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Remova tampa e adicione uma saqueta de Reagente de Crómio B 
HI96781B-0. Volte a colocar a tampa. Agite vigorosamente durante 1 
minuto.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 6 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em μg/L de crómio (Cr).

  

  

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

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Grandes quantidades de ferro, cobre ou agentes redutores e oxidantes produzem leituras falsamente baixas
• Nitrato, Potássio e Sulfato acima de 2000 mg/L
• Cloreto, Sódio acima de 1000 mg/L
• Cálcio acima de 125 mg/L
• Amónio, Magnésio acima de 100 mg/L
• Níquel, Zinco acima de 25 mg/L
• Cobre, Ferro acima de 10 mg/L
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CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA BAIXA EPA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 150 mg/L (como O2)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±5 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do método EPA 410.4 aprovado para a determinação de CQO em águas de superfície 
e águas residuais
ID de Método #025

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754A-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Baixa 2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada 2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO A, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93754A-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma 
medição mais precisa, realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes 
para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam 
de ser homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de segurança 
HI740217. Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Baixa HI93754A-0.

# 1
   

# 2
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• Adicione 2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

     

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Aguarde cerca de 20 
minutos para que as cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-as na prateleira de arrefecimento de cuvetes.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. 
Não as agite nem inverta, as amostras podem-se tornar turvas,

• Selecione o método COD GB EPA (13 mm) usando o procedimento 
descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

# 1
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• Retire a cuvete.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  oxigénio (O2).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

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

# 2
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CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA BAIXA ISENTO DE MERCÚRIO (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 150 mg/L (como O2)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±5 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Dicromato Isento de Mercúrio
ID de Método #026

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754D-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Baixa 2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada 2 mL
*Identificação da cuvete de reagente: CQO D, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93754D-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma 
medição mais precisa, realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes 
para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam 
de ser homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de segurança 
HI740217. Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Baixa HI93754D-0.

# 1
   

# 2
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• Adicione 2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

     

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Aguarde cerca de 20 
minutos para que as cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-as na prateleira de arrefecimento de cuvetes.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. 
Não as agite nem inverta, as amostras podem-se tornar turvas,

• Selecione o método COD GB Isento de Hg (13 mm) usando o procedimento 
descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

# 1
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• Retire a cuvete.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  oxigénio (O2).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

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

# 2
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CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 150 mg/L (como O2)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±5 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Dicromato ISO
ID de Método #027

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754F-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Baixa 2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada 2 mL
*Identificação da cuvete de reagente: CQO F, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93754F-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma 
medição mais precisa, realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes 
para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam 
de ser homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de segurança 
HI740217. Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Baixa HI93754F-0.

# 1
   

# 2
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• Adicione 2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

     

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Aguarde cerca de 20 
minutos para que as cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-as na prateleira de arrefecimento de cuvetes.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. 
Não as agite nem inverta, as amostras podem-se tornar turvas,

• Selecione o método COD GB ISO (13 mm) usando o procedimento 
descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

# 1
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• Retire a cuvete.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  oxigénio (O2).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

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

# 2
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CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA MÉDIA EPA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 1500 mg/L (como O2)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±15 mg/L ou ±3% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do método EPA 410.4 aprovado para a determinação de CQO em águas de superfície 
e águas residuais
ID de Método #028

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754B-0** Cuvete de Reagente CQO Gama Média 2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada 2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO B, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93754B-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma 
medição mais precisa, realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes 
para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam 
de ser homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de segurança 
HI740217. Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa das duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Média HI93754B-0.

# 1
   

# 2
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• Adicione 2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

     

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Aguarde cerca de 20 
minutos para que as cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-as na prateleira de arrefecimento de cuvetes.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. 
Não as agite nem inverta, as amostras podem-se tornar turvas,

• Selecione o método COD GM EPA (13 mm) usando o procedimento 
descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  oxigénio (O2).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

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

# 2
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CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA MÉDIA ISENTO DE MERCÚRIO (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 1500 mg/L (como O2)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±15 mg/L ou ±3% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Dicromato Isento de Mercúrio
ID de Método #029

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754E-0** Cuvete de Reagente CQO Gama Média 2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada 2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO E, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93754E-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma 
medição mais precisa, realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes 
para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam 
de ser homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de segurança 
HI740217. Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa das duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Média HI93754E-0.

# 1
   

# 2
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• Adicione 2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

     

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Aguarde cerca de 20 
minutos para que as cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-as na prateleira de arrefecimento de cuvetes.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. 
Não as agite nem inverta, as amostras podem-se tornar turvas,

• Selecione o método COD GM Isento de Hg (13 mm) usando o 
procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

# 1
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• Retire a cuvete.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  oxigénio (O2).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

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

# 2
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CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA MÉDIA ISO (CUVETE DE  3 mm)

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

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754G-0** Cuvete de Reagente CQO Gama Média 2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada 2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO G, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93754G-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma 
medição mais precisa, realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes 
para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam 
de ser homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de segurança 
HI740217. Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa das duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Média HI93754G-0.

# 1
   

# 2
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• Adicione 2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

     

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Aguarde cerca de 20 
minutos para que as cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-as na prateleira de arrefecimento de cuvetes.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. 
Não as agite nem inverta, as amostras podem-se tornar turvas,

• Selecione o método COD GM ISO (13 mm) usando o procedimento 
descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  oxigénio (O2).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

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

# 2
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CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA ALTA EPA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 15000 mg/L (como O2)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±150 mg/L ou ±2% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do método EPA 410.4 aprovado para a determinação de CQO em águas de superfície 
e águas residuais
ID de Método #031

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754C-0 Cuvete de Reagente CQO Gama Alta 2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada 0,2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO C, rótulo verde

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93754C-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma 
medição mais precisa, realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes 
para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam 
de ser homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de segurança 
HI740217. Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Alta HI93754C-0.

# 1
   

# 2
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• Adicione 0.2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 0.2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

     

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Aguarde cerca de 20 
minutos para que as cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-as na prateleira de arrefecimento de cuvetes.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. 
Não as agite nem inverta, as amostras podem-se tornar turvas,

• Selecione o método COD GA EPA (13 mm) usando o procedimento 
descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

# 1
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• Retire a cuvete.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  oxigénio (O2).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

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

# 2
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CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO GAMA ULTRA ALTA (CUVETE DE  13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 60.0 ppt (como O2)
Resolução 0.1 ppt
Precisão ±0.5 ppt ±3% da leitura a 25°C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do método EPA 410.4 aprovado para a determinação de CQO em águas de superfície 

e águas residuais
ID de Método #088

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93754J-0* Cuvete de Reagente CQO Gama Ultra Alta  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada  0,1 ml
*Identificação da cuvete de reagente: CQO J, rótulo azul

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93754J-25 Reagentes para 24 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma 
medição mais precisa, realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes 
para o branco e para as amostras.

• Escolha uma amostra homogénea. As amostras que contenham sólidos capazes de se depositarem, necessitam 
de ser homogeneizadas com um misturador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de segurança 
HI740217. Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de CQO Gama Ultra Alta HI93754J-0.

# 1
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• Adicione 0.1 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 0.1 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

     

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 2 horas a 150 °C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Aguarde cerca de 20 
minutos para que as cuvetes arrefeçam para cerca de 120 °C.

• Inverta cada cuvete várias vezes enquanto ainda estão quentes, depois 
coloque-as na prateleira de arrefecimento de cuvetes.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as manusear.

• Deixe as cuvetes na prateleira para arrefecer à temperatura ambiente. 
Não as agite nem inverta, as amostras podem-se tornar turvas,

• Selecione o método COD GUA (13 mm) usando o procedimento descrito 
na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito 
na seção ADAPTADORSE DE CUVETE.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  oxigénio (O2).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

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

# 2
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COR DA ÁGUA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 500 PCU (Unidades Platina-Cobalto)
Resolução 1 PCU
Precisão ±10 PCU ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 460 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ª  Edição, 
Método Colorimétrico Platina-Cobalto
ID de Método #032

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS
Membrana de 0,45 μm para medição da cor verdadeira
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cor da Água usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à 
marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Insira a cuvete do branco (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Encha uma segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra não filtrada 
(até à marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Esta é a cor 
aparente.

# 1
10 ml

# 1

10 ml
# 2
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• Filtre 10 ml de amostra através de um filtro com uma membrana de 
0.45 μm na terceira cuvete (#3), até à marca de 10 ml. Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa. Esta é a cor verdadeira.

• Volte a colocar a cuvete de cor aparente (#2) no suporte e feche a 
tampa do instrumento.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a Resultados em Unidades Platina-Cobalto (PCU).

  

• Remova a cuvete de cor aparente (#2) do suporte, insira a cuvete de cor 
verdadeira (#3) no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a Resultados em Unidades Platina-Cobalto (PCU).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

# 3

# 2

# 3
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COBRE GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 1500 μg/L (como Cu)
Resolução 1 μg/L
Precisão ±10 μg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do método EPA
ID de Método #033

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95747-0 Reagente de Cobre Gama Baixa  1 saqueta
CONJUNTOS DE REAGENTES
HI95747-01 Reagentes para 100 testes
HI95747-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cobre GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Cobre Gama Baixa HI95747-0. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante 15 segundos.

10 ml



CO
BR

E G
AM

A 
BA

IX
A

M
ÉT

OD
OS

 D
E 

FÁ
BR

IC
A

2

2-94

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 45 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em μg/L de cobre (Cu).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cianeto, Prata
• Para amostras que ultrapassem a capacidade tampão do reagente cerca de pH 6,8, o pH deve ser ajustado 

entre 6 e 8
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COBRE GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,02 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 560 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do método EPA
ID de Método #034

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93702-0 Reagente de Cobre Gama Alta 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93702-01 Reagentes para 100 testes
HI93702-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cobre GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Cobre Gama Alta HI93702-0. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante 15 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 45 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de cobre (Cu).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cianeto, Prata
• Para amostras que ultrapassem a capacidade tampão do reagente cerca de pH 6,8, o pH deve ser ajustado 

entre 6 e 8
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CIANETO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 0,200 mg/L (como CN-)
Resolução 0,001 mg/L
Precisão ±0,005 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Piridina-pirazolona
ID de Método #035

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI 93714A-0 Reagente de Cianeto A 1 colher
HI 93714B-0 Reagente de Cianeto B  1 saqueta
HI 93714C-0 Reagente de Cianeto C 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93714-01 Reagentes para 100 testes
HI93714-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cianeto usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Remova a cuvete e adicione uma colher rasa de Reagente de Cianeto 
HI93714A-0. Lembre-se de fechar o frasco de reagente imediatamente 
após a utilização.

10 ml
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Nota: Tenha em atenção ao modo de enchimento da colher: não 
pressione o pó; não encha em demasiado.

• Para evitar fuga de gás de cloro que se desenvolve durante a reação, 
coloque o vedante plástico e feche de imediato. Agite cuidadosamente 
durante 30 segundos.

• Aguarde 30 segundos, deixando a cuvete bem fechada e em 
repouso, de seguida, adicione uma saqueta de HI93714B-0 
Reagente de Cianeto B. Volte a colocar o vedante plástico e a 
tampa. Agite cuidadosamente durante 10 segundos.

• Adicione uma saqueta de HI93714C-0 reagente de Cianeto 
C. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
vigorosamente durante 20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 25 minutos.

Note: Agite cuidadosamente as cuvetes 4 ou 5 vezes durante os primeiros 20 minutos do temporizador. A 
precisão não é afetada pelo reagente em pó não dissolvido.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de cianeto (CN-).
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de potássio de cianeto (KCN).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Note: Para resultados mais precisos, realize os testes à temperatura de 20 e 25 °C.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• As grandes quantidades de turvação que originarão leituras elevadas
• Agentes oxidantes (como cloro) ou redutores (como sulfuretos ou dióxido de enxofre usualmente interferem com 

a medição. A destilação irá removê-las.
• As amostras com valores de pH elevados devem ser ajustadas para cerca de pH 7 antes de realizar os testes.

ATENÇÃO: Cianetos, as suas soluções e hidrogénio de cianeto libertado por ácidos são muito venenosos.
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ÁCIDO CIANÚRICO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 100 mg/L (como CYA)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±1 mg/L ±15% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Turbidimétrico
ID de Método #036

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

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93722-01 Reagentes para 100 testes
HI93722-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Ácido Cianúrico usando o procedimento descrito na seção de Seleção de Método MÉTODOS 
DE FÁBRICA.

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de amostra não reagida (até 
à marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Encha um copo com 25 ml de amostra (até à marca).

# 1
10 ml

# 1
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• Adicione uma saqueta de Reagente de Ácido Cianúrico HI93722-0 e 
misture para dissolver.

• Encha uma segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra reagida (até à 
marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 45 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/L de ácido cianúrico.

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

# 2
10 ml

# 2
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FLUORETO GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.00 mg/L (como F-)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª  edição, 
método SPADNS.
ID de Método #037

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93729-0 Reagente de Fluoreto Gama Baixa 4 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93729-01 Reagentes para 100 testes
HI93729-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fluoreto GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Fluoreto Gama Baixa 
HI93729-0 a duas cuvetes.

• Use uma pipeta de plástico para encher a cuvete até à marca de 10 
ml com água desionizada (#1). Volte a colocar o vedante plástico 
e a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Use uma pipeta de plástico para encher a cuvete até à marca de 
10 ml com amostra não reagida (#2). Volte a colocar o vedante 
plástico e a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

Note: Para resultados com a máxima precisão, utilize duas 
pipetas graduadas para adicionar exatamente 8 ml de água 
desionizada e 8 ml de amostra.

2 ml

10 ml
# 1

10 ml
# 2
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• Insira a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete.

• Volte a colocar a segunda cuvete (#2) com amostra reagida no suporte 
e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de fluoreto (F-).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Note: Para amostras de águas residuais ou água do mar, é necessária uma destilação prévia.

# 1

# 2
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INTERFERÊNCIAS
As 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 ou turvas podem requerer destilação
• Amostras altamente alcalinas podem ser neutralizadas com ácido nítrico
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FLUORETO GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 20.0 mg/L (como F ¯ )
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,5 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª  edição, 

método SPADNS.
ID de Método #038

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI 93739A-0 Reagente de Fluoreto Gama Alta A 2 ml
HI 93739B-0 Reagente de Fluoreto Gama Alta B 8 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93739-01 Reagentes para 100 testes
HI93739-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fluoreto GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Use seringa de 1 ml um e adicione 2 ml de 
HI93739A-0 Reagente de Fluoreto Gama Alta à 
amostra. Use a pipeta para encher a cuvete até à 
marca de 10 ml com HI93739B-0 Reagente de 
Fluoreto Gama Alta B.

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. 
Inverta várias vezes para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

2 ml

# 1

10 ml
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• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minuto.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 ml de amostra à cuvete, usando a segunda seringa 
de 1 ml.

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta várias vezes 
para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minuto.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de fluoreto (F-).

  

  

# 2
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Note: Para amostras de águas residuais ou água do mar, é necessária uma destilação prévia.

INTERFERÊNCIAS
As 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 ou turvas podem requerer destilação
• Amostras altamente alcalinas podem ser neutralizadas com ácido nítrico
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DUREZA, CÁLCIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO3)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,08 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 523 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª  Edição, 
Método Calmagite
ID de Método #039

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93720A-0 Reagente de Dureza de Cálcio A 0.5 ml
HI93720B-0 Reagente de Dureza de Cálcio B 0.5 ml
HI93720C-0 Reagente de Dureza de Cálcio C 1 gota

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93720-01 Reagentes para 100 testes
HI93720-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza de Cálcio usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Enxague um copo graduado várias vezes com a amostra não reagida, 
antes de o encher com a amostra até à marca de 50 ml.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dureza de Cálcio A HI93720A-0. Agite 
circularmente para misturar solução.

• Adicione 0.5 ml de Reagente de Dureza de Cálcio B 
HI93720B-0. Agite circularmente para misturar solução. 
Use esta solução para enxaguar 2 cuvetes antes de as 
encher até à marca de 10 ml.

# 1 # 2
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• Adicione 1 gota de Reagente de Dureza de Cálcio C HI93720C-0 à 
cuvete um (#1).

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta a cuvete várias 
vezes para misturar. Isto é o branco.

• Insira a cuvete do branco (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete do branco (#1) e insira a segunda cuvete (#2) no suporte.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em mg/l de carbonato de cálcio (CaCO3).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

×1

# 1

# 1

# 2
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• Prima a tecla  para converter os resultados para graus Ingleses (°e), graus Franceses (°f) ou graus 
Alemães (°dH).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Note: Este teste detetará qualquer contaminação de cálcio no copo, seringas de medição ou células de 
amostragem. Para testar a limpeza, repita o teste várias vezes até obter resultados consistentes.

DILUIÇÃO DA AMOSTRA
Este método foi concebido para determinar níveis baixos de dureza, tipicamente encontrados em sistemas de purificação 
de água.
Quando se testam outras fontes de água, não é incomum encontrar níveis de dureza superiores aos da gama deste 
método.
Este problema pode ser ultrapassado com diluição. As diluições devem ser realizadas com água isenta de dureza ou as 
leituras serão erróneas.
Para reduzir o nível de dureza por um fator de cem, realiza-se a diluição da seguinte forma:

• Encha uma seringa de 1 ml com a amostra.
• Adicione 0.5 ml da amostra num copo de 50 ml limpo e seco
• Encha o copo, até à marca de the 50 ml, com água isenta de dureza.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados.
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DUREZA, MAGNÉSIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.00 mg/L (como CaCO3)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,11 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 523 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª  Edição, 

Método Colorimétrico EDTA
ID de Método #040

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93719A-0 Reagente de Dureza de Magnésio A 0.5 ml
HI93719B-0 Reagente de Dureza de Magnésio B 0.5 ml
HI93719C-0 Reagente de Dureza de Magnésio C 1 gota
HI93719D-0 Reagente de Dureza de Magnésio D 1 gota

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93719-01 Reagentes para 100 testes
HI93719-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza (Magnésio) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Enxague um copo graduado várias vezes com a amostra não reagida, 
antes de o encher com a amostra até à marca de 50 ml.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dureza de Magnésio A HI93719A-0. 
Agite circularmente para misturar solução.

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Dureza de Magnésio B 
HI93719B-0. Agite circularmente para misturar solução. 
Use esta solução para enxaguar duas cuvetes. Encha 
ambas as cuvetes até à marca de 10 ml.

# 1 # 2
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• Adicione 1 gota de Reagente de Dureza de Magnésio C HI93719C-0 à 
cuvete um  (#1).

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta a cuvete várias 
vezes para misturar a solução. Isto é o branco.

• Adicione 1 gota de Reagente de Dureza de Magnésio D HI93719D-0 
à segunda cuvete (#2). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. 
Inverta a cuvete várias vezes para misturar a solução. Esta é a amostra.

• Insira o branco (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire cuvete do branco (#1), insira a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a 
tampa.

×1

# 1

×1

# 2

# 1

# 2
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• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em mg/l de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter os resultados para graus Ingleses (°e), graus Franceses (°f) ou graus 
Alemães (°dH).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Note: Este teste detetará qualquer contaminação de cálcio no copo, seringas de medição ou células de 
amostragem. Para testar a limpeza, repita o teste várias vezes até obter resultados consistentes.

DILUIÇÃO DA AMOSTRA
Este método foi concebido para determinar níveis baixos de dureza, tipicamente encontrados em sistemas de purificação 
de água.
Quando se testam outras fontes de água, não é incomum encontrar níveis de dureza superiores aos da gama deste 
método.
Este problema pode ser ultrapassado com diluição. As diluições devem ser realizadas com água isenta de dureza ou as 
leituras serão erróneas.
Para reduzir o nível de dureza por um fator de cem, realiza-se a diluição da seguinte forma:

• Encha uma seringa de 1 ml com a amostra
• Adicione 0.5 ml da amostra num copo de 50 ml limpo e seco
• Encha o copo, até à marca de 50 ml, com água isenta de dureza

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados.
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DUREZA, TOTAL GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 250 mg/L (como CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±5 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do método EPA 130.1
ID de Método #041

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93735IND-0 Reagente indicador de dureza 0,5 ml
HI93735A-LR Reagente de dureza gama baixa A 9 ml
HI93735B-0 Reagente de dureza B 2 gotas
HI93735C-0 Reagente fixador 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93735-00 Reagentes para 100 testes (GB)
HI93735-0 Reagentes para 300 testes (GB - 100 testes, GM - 100 testes, GA - 100 testes)
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza Total GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Adicione 0,5 ml de amostra não reagida à cuvete. Adicione  0,5 ml de 
reagente indicador de dureza HI93735IND-0 .

• Utilize uma pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml com 
Reagente de Dureza Gama Baixa A HI93735A-LR.

0,5 ml
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• Adicione 2 gotas de HI93735B-0 Reagente de Padrão de Dureza B. Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de Reagente Fixador HI93735C-0. Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente durante 
20 segundos

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em mg/l de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

×2
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter os resultados para graus Ingleses (°e), graus Franceses (°f) ou graus 

Alemães (°dH).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados.
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DUREZA, TOTAL GAMA MÉDIA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 200 a 500 mg/L (como CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±7 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do método EPA 130.1
ID de Método #042

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93735IND-0 Reagente indicador de dureza 0,5 ml
HI 93735A-MR Reagente de Dureza Gama Normal A 9 ml
HI93735B-0 Reagente de dureza B 2 gotas
HI93735C-0 Reagente fixador 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93735-01 Reagentes para 100 testes (GM)
HI93735-0 Reagentes para 300 testes (GB - 100 testes, GM - 100 testes, GA - 100 testes)
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza Total GM usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Adicione 0,5 ml de amostra não reagida à cuvete. Adicione  0,5 ml de 
reagente indicador de dureza HI93735IND-0 .

• Utilize uma pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml com 
Reagente de Dureza Gama Média A HI93735A-MR.

0,5 ml
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• Adicione 2 gotas de HI93735B-0 Reagente de Padrão de Dureza B. Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete e adicione uma embalagem de reagente fixador 
HI93735C-0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente durante 20 segundos a solução.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em mg/l de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

×2
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter os resultados para graus Ingleses (°e), graus Franceses (°f) ou graus 
Alemães (°dH).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados.
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DUREZA, TOTAL GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 400 a 750 mg/L (como CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±10 mg/L ±2% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do método EPA 130.1
ID de Método #043

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93735IND-0 Reagente indicador de dureza 0,5 ml
HI93735A-HR Reagente de dureza gama alta A  9 ml
HI93735B-0 Reagente de dureza B 2 gotas
HI93735C-0 Reagente fixador 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93735-02 Reagentes para 100 testes (GA)
HI93735-0 Reagentes para 300 testes (GB - 100 testes, GM - 100 testes, GA - 100 testes)
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza Total GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Adicione 0,5 ml de amostra não reagida à cuvete. Adicione  0,5 ml de 
reagente indicador de dureza HI93735IND-0 .

• Utilize uma pipeta para encher a cuvete até à marca de 10 ml com 
Reagente de Dureza Gama Alta A HI93735A-HR.

0,5 ml
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• Adicione 2 gotas de HI93735B-0 Reagente de Padrão de Dureza B. Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta 5 vezes para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente Fixador HI93735C-0. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante 20 segundos a solução.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em mg/l de carbonato de cálcio 
(CaCO3).

  

×2
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter os resultados para graus Ingleses (°e), graus Franceses (°f) ou graus 
Alemães (°dH).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Quantidades excessivas de metais pesados.
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HIDRAZINA

ESPECIFICAÇÕES
Gama  0 a 400 μg/L (como N₂H₄)
Resolução 1 μg/L
Precisão ±3 μg/L ±3 % da leitura a 25°C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do ASTM Manual of Water and Environmental Technology, Método D1385, Método 

p-Dimetilaminobenzaldeído
ID de Método #044

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93704-0 Reagente de Hidrazina 24 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93704-01 Reagentes para 100 testes
HI93704-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Hidrazina usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à 
marca). Isto é o branco.

• Encha uma segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra não reagida 
(até à marca) 

• Adicione 12 gotas de Hidrazina reagente HI93704-0 a cada cuvete. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente para 
misturar (durante 30 segundos).

• Insira a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

10 ml
# 1

10 ml
# 2

×12

# 1

×12

# 2

# 1
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• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 12 minutos.

• Prima ZERO, o mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete do branco.

• Volte a colocar a segunda cuvete (#2), com a amostra reagida, suporte 
e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a concentração em μg/L de  hidrazina (N2H4).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Amostras altamente coloridas
• Amostras altamente turvas
• Aminas aromáticas

# 2
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IODO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 12.5 mg/L (como l2)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,1 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm 
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª  Edição, 

Método DPD.
ID de Método #045

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93718-0 Reagente de Iodo 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93718-01 Reagentes para 100 testes
HI93718-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Iodo usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente de Iodo 
HI93718-0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente, durante cerca de 20 segundos para dissolver a 
maior parte do reagente.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/l de  iodo (I 2.

  

   

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora. 
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bromo, Cloro, formas Oxidadas de Crómio, Manganês e Ozono
• Dureza superior a 500 mg/l CaCO3, para eliminar a interferência agite a amostra durante aproximadamente 2 

minutos após adicionar o reagente.
• Se a alcalinidade for superior a 250 mg/l CaCO3 ou acidez superior a 150 mg/l CaCO3, a cor da amostra poderá 

desenvolver-se apenas parcialmente, ou desaparecer rapidamente, para eliminar a interferência neutralize a 
amostra com HCI ou NaOH diluído.
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FERRO GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.000 a 1.600 mg/L (como Fe)
Resolução 0,001 mg/L
Precisão ±0,010 mg/L ±8% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do método TPTZ
ID de Método #046

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93746-0 Reagente de Ferro Gama Baixa 2 saquetas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93746-01 Reagentes para 50 testes
HI93746-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Ferro GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha um cilindro de mistura até à marca de 25 ml com água 
desionizada.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Ferro Gama Baixa HI93746-0, 
feche o cilindro de mistura graduado. Agite vigorosamente durante 30 
segundos. Isto é o branco.

•  Encha uma cuvete com 10 ml do branco (até à marca). Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa. 

# 1
25 ml

10 ml
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• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Encha outra cuvete em vidro graduada até à marca de 25 ml com a 
amostra.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Ferro Gama Baixa HI93746-0, 
feche o cilindro de vidro graduado. Agite vigorosamente durante 30 
segundos. Esta é a amostra reagida.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra reagida (até à marca). Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa.

• Insira a amostra no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de ferro (Fe).

  

# 2
25 ml

10 ml
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Manganês acima de 50.0 mg/L
• Cádmio Molibdénio acima de 4.0 mg/l
• Cianeto acima de 2.8 mg/L
• Crómio6+ acima de 1.2 mg/L
• Níquel acima de 1.0 mg/L
• Ião de Nitrito acima de 0.8 mg/L
• Cobre acima de 0,6 mg/l
• Mercúrio acima de 0.4 mg/L
• Crómio3+ 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 o desvanecimento ou a formação de turvação
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FERRO GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,04 mg/L ±2% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, 
3500-Fe B, Método de Fenantrolina.
ID de Método #047

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93721-0 Reagente de Ferro Gama Alta 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93721-01 Reagentes para 100 testes
HI93721-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Ferro GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente de Ferro Gama Alta 
HI93721-0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite até pó 
estar completamente dissolvido.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de ferro (Fe).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 185000 ppm.
• Cálcio acima de 10000 ppm (como CaCO3)
• Magnésio acima de 100000 ppm (como CaCO3)
• Molibdénio de Molibdato acima de 50 ppm
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FERRO (II) (FERROSO)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 6.00 mg/L  (como Fe2+)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,10 mg/L ±2% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, 

3500-Fe B, Método de Fenantrolina.
ID de Método #089

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96776-0 Reagente de Ferro II 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96776-01 Reagentes para 100 testes
HI96776-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PRINCÍPIO
Em solução aquosa, o ião ferro ferroso (Fe2+) reage com 1,10- fenantrolina para formar um complexo
laranja-vermelho.

APLICAÇÃO:
Processo de controle de agua de superfície, água potável, água mineral e subterrânea

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
A agua de superfície normalmente contém até 0.7 mg/L ou ferro. A agua potável normalmente contém até 0.3 mg/L 
ou ferro, mas este nível pode aumentar significativamente se as instalações sanitárias contiverem ferro. Em águas bem 
oxigenadas e não ácidas, o ferro existe principalmente na forma férrica (Fe3+) e precipita-se como hidróxido de óxido 
de ferro (FeO(OH)). No entanto, a água anóxica pode ter níveis elevados de ferro ferroso dissolvido (Fe2+) que podem 
precipitar nos sistemas de aquecimento/arrefecimento ou outros equipamentos após exposição ao ar.
O método Ferro(II) mede a forma ferrosa (Fe2+) do ferro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Aviso: O método é dependente da temperatura. A temperatura da amostra deve estar entre 18 e 22 °C.

• Selecione o método Ferro (II) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml
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• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente de Ferro (II) 
HI96776-0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente durante 30 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e prima LER. O Medidor indica os 
resultados em  mg/L de Ferro (Fe2+).

  

  

Aviso: O tempo é crítico para uma medição precisa. O tempo é crítico para uma medição precisa. Tempos de 
reação superiores a 3 minutos podem também provocar a reação de algum ferro férrico (Fe3+), produzindo 
falsas medições altas.

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.
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INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto, Sulfato acima de 1000 mg/L
• Amónio, Cálcio, Potássio, Sódio acima de 500 mg/L
• Prata acima de 100 mg/L
• Carboneto, Crómio (III) e (IV), 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
• Em pH extremo ou amostras altamente tamponadas, o pH da amostra deverá ser entre 3.8 e 5.5 após a adição 

do reagente
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FERRO (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 6.00 mg/L (como Fe)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,10 mg/L ou ±3% da leitura a 25°C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, 

3500-Fe B, Método de Fenantrolina.
ID de Método #095

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96786V-0 Cuvete de Reagente de Ferro 1 cuvete
HI96786-0 Reagente de Ferro em pó 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96786-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a secção ACESSÓRIOS.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PRINCÍPIO
O ferro ferroso (Fe2+) reage com 1,10-fenantrolina para formar um complexo vermelho alaranjado. Todo o ferro férrico 
Fe3+ é convertido em ferro ferroso (Fe2+).

APLICAÇÃO:
Processo de controle de agua de superfície, água potável, água mineral, subterrânea, águas residuais, 
 
água de piscina.

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
O ferro é um elemento abundante que ocorre naturalmente em solos, correntes de água, águas de superfície e águas 
subterrâneas.
Níveis elevados de ferro na água potável podem originar um sabor particular e podem manchar a roupa e canalizações. 
O ferro na água potável e nas águas residuais encontra-se regulado por legislação e regulamentos nacionais.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Ferro (13 mm) usando o procedimento descrito na seção Factory Methods.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção Cuvette & Vial Adapters.

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Ferro HI96786V-0.

• Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 45 
graus.

Amostra
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• Volte a colocar a tampa.

• Insira a cuvete do Reagente de Ferro HI96786V-0 no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero 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 a cuvete do medidor.

• Retire a tampa e adicione uma saqueta de Reagente de Ferro em pó HI96786-0.

• Volte a colocar a tampa e agite, até o pó estar dissolvido.

• Limpe bem a cuvete antes da inserção com o HI731318, um pano de 
limpeza em microfibra ou um pano sem pelos.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para aceder ao menu temporizador. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. 

• Prima READ para iniciar a leitura. O instrumento indica 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

• Prima a tecla - para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
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• Prima a tecla > para ver a fórmula química.

CHEM. FORM

13

mg/L

F  E

1.31

• Prima a tecla > para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 185000 mg/L
• Dureza Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Dureza Magnésio acima de 100000 mg/L CaCO3

• Molibdato Molibdénio acima de 50 mg/L
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FERRO TOTAL (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 7.00 mg/L (como Fe)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0.20 mg/L ou ± 3% da leitura °C, o que for maior
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, 

3500-Fe B, Método de Fenantrolina.
ID de Método #090

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96778V-0* Cuvete Digestão de Ferro Total 1 cuvete
HI96778A-0 Reagente de Ferro Total A 1 ml
HI96778B-0 Reagente de Ferro Total B 1 saqueta
PERFULFATE/N Reagente de Persulfato de Potássio 1 saqueta
*Identificação da cuvete de reagente: FERRO, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96778-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PRINCÍPIO
A digestão da amostra com ácido sulfúrico e persulfato liberta ferro dos complexos orgânicos e inorgânicos. Após a 
digestão, o ferro reage com 1,10- fenantrolina para formar um complexo laranja-vermelho.

APLICAÇÃO:
Águas de superfície, água potável, águas subterrâneas, controlo de processo, águas residuais

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
O ferro é um elemento abundante que ocorre naturalmente em solos, correntes de água, águas de superfície e águas 
subterrâneas. Níveis elevados de ferro na água potável podem originar um sabor particular e podem manchar a roupa 
e canalizações. O ferro na água potável e nas águas residuais encontra-se regulado por legislação e regulamentos 
nacionais.
Para amostras que contenham ferro complexado ou quelato ou ferro suspenso, como as amostras típicas de águas 
residuais, é necessário realizar a digestão da amostra para permitir que todo o ferro reage com o reagente.
O método de Ferro Total mede todas as formas de ferro, incluindo ferro ferroso, férrico, dissolvido, complexado e 
complexado.

SEGURANÇA
A acidificação de amostras que contém materiais reativos pode resultar na libertação de gases tóxicos, 
como cianetos ou sulfureto; a preparação da amostra e a digestão devem ser realizadas num exaustor. 
As Fichas de Dados de Segurança de todos os reagentes químicos devem ser lidas e compreendidas por 
todas as pessoas que utilizem este método. Em específico, o ácido sulfúrico concentrado é moderadamente 
tóxico e extremamente corrosivo para a pele e membranas mucosas. Se possível, utilize estes reagentes 
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num exaustor. Se entrar em contacto com os olhos ou pele, enxague com grandes volumes de água. Utilize 
sempre proteção ocular/facial e vestuário de proteção quando utilizar estes reagentes.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de segurança 
HI740217. Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Retire a tampa da cuvete de digestão HI96778V-0

• Adicione 8 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 
45 graus. Volte a colocar a tampa e inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando 
as manusear.

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de PERSULFATE/I Reagente 
de Persulfato de Potássio. Volte a colocar a tampa. Agite a cuvete 
vigorosamente durante 60 segundos.

• Insira a cuvete no reator e aqueça-a por 30 minutos a 150 °C.

• No final do período de digestão, coloque cuidadosamente as cuvetes 
na prateleira de arrefecimento e permita que arrefeçam à temperatura 
ambiente.

• Selecione o método Ferro Total (13 mm) usando o procedimento descrito na seção FACTORY METHODS.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção CUVETTE & VIAL ADAPTERS.

• Retire a tampa da cuvete e adicione 1.0 ml de Reagente de Ferro Total A 
HI96778A-0, mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.



FE
RR

O 
TO

TA
L (

CU
VE

TE
 D

E 1
3 m

m
)

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

FÁ
BR

IC
A

2

2-140

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete do medidor.

Note: A temperatura da cuvete deve estar entre 18 e 22 °C antes de continuar.

• Remova a tampa e adicione uma saqueta de HI96778B-0 Reagente de 
Ferro B.

• Volte a colocar a tampa. Agite cuidadosamente durante 30 segundos.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de ferro total (Fe).
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem também ser causadas por:

• Cloreto acima de 185000 mg/L
• Magnésio acima de 100000 mg/l CaCO3

• Cálcio acima de 10000 mg/l CaCO3

• Molibdato Molibdénio acima de 50 mg/L
• Em amostras com pH alto ou altamente tamponado, o pH deve ser menor que 1 após a adição da amostra à 

cuvete de digestão, após a adição do HI96778A-0 Reagente Ferro Total, o pH deve ser de 3,8 a 5,5
• Se a amostra apresenta turvação após a digestão, isso deve ser eliminado através de filtragem
• As amostras que contenham sólidos suspensos, necessitam de ser homogeneizadas antes da digestão
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MAGNÉSIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 150 mg/L (como Mg2+)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±5 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Calmagite
ID de Método #048

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93752A-Mg Reagente de Magnésio A 1 ml
HI93752B-Mg Reagente de Magnésio B 9 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI937520-01 Reagentes para 50 testes
HI937520-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Magnésio usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Adicione 1 ml de Reagente de Magnésio A 
HI93752A-Mg à cuvete, usando a seringa de 1 ml, 
e use a pipeta para encher a cuvete até à marca de 
10 ml com Reagente de Magnésio B HI93752B-Mg.

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta 
várias vezes para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

1 ml 10 ml
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• Retire a cuvete.

• Adicione 0.5 ml de amostra à cuvete.

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta 
várias vezes para misturar.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de magnésio (Mg2+).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: 

• Acidez, Alcalinidade (como CaCO3) acima de 1000 mg/L
• Cálcio (Ca2+) a cima de 200 mg/L
• Alumínio, Cobre, Ferro devem estar ausentes

0.5 ml 
de amostra
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MANGANÊS GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 300 μg/L (como Mn)
Resolução 1 μg/L
Precisão ±7 μg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 560 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do método PAN
ID de Método #049

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93748A-0 Reagente de Manganês Gama Baixa A  2 saquetas
HI93748B-0 Reagente de Manganês Gama Baixa B  0.40 ml
HI93748C-0 Reagente de Manganês Gama Baixa C  2 ml
HI93703-51  Agente Dispersante  6 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93748-01 Reagentes para 50 testes
HI93748-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Manganês GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

• Adicione uma saqueta de Reagente de Manganês Gama Baixa A 
HI93748A-0 a cada cuvete. Volte a colocar o vedante plástico e a 
tampa. Agite cuidadosamente até completamente dissolvido.

• Adicione 0.2 ml de Reagente de Manganês Gama Baixa B HI93748B-0 
a cada cuvete. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta 
cuidadosamente para misturar durante 30 segundos.

10 ml
# 1

10 ml
# 2

0.2 ml
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• Adicione 0.1 ml de Reagente de Manganês Gama Baixa C HI93748C-0 
a cada cuvete. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente

• Adicione 3 gotas de Agente Dispersante HI93703-51 a cada cuvete. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta cuidadosamente 
para misturar durante 30 segundos.

• Insira a primeira cuvete (#1) com a água desionizada (#1) no suporte 
e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Volte a colocar a segunda cuvete (#2) com amostra reagida no suporte 
e feche a tampa.

1 ml

×3

# 1

# 2
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• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em μg/L de  manganês (Mn).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em  μg/L de potássio permanganato (KMnO4) ou  
permanganato (MnO4¯).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As 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  acima de 10 mg/l
• Chumbo acima de 0.5 mg/L
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MANGANÊS GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 20.0 mg/L (como Mn)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,2 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª  Edição, 

Método Periodato.
ID de Método #050

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93709A-0 Reagente de Manganês Gama Alta A 1 saqueta
HI93709B-0 Reagente de Manganês Gama Alta B 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93709-01 Reagentes para 100 testes
HI93709-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Manganês GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de HI93709A-0 Reagente de Manganês Gama Alta 
A. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante 2 minutos.

10 ml
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• Adicione uma saqueta de HI93709B-0 Reagente de Manganês Gama Alta 
B. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante 2 minutos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de manganês (Mn).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de potássio permanganato (KMnO4) ou permanganato 

(MnO4
–).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As 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 ÁCER

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 100.00 %T
Resolução 0.01 %T
Precisão ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 560 nm
Tipo de cuvete 10 mm de diâmetro
Método Medição direta
ID de Método #051

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
- Glicerol  3 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93703-57  Glicerol (4 un)  30 ml
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Xarope de Ácer usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Utilize uma seringa para encher a cuvete com glicerol, até 5 mm abaixo 
da borda do bocal.

• Insira o adaptador da cuvete de 10 mm usando o procedimento descrito 
na seção CUVETTE & VIAL ADAPTERS.

• Volte a colocar a cuvete no adaptador e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete do branco.

• Utilize uma seringa para adicionar 4 ml de xarope de ácer a uma cuvete 
limpa, até 5 mm abaixo da borda do bocal. Esta é a amostra.

• Volte a colocar a cuvete da amostra no adaptador e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta a percentagem de transmitância de luz em comparação 
com o Padrão de Glicerol (fixado em cem porcento).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

Padrões USDA

Classes de cor Grau A Sabor
Transmitância de luz 

percentual

Grau A Dourado Delicado ≥75

Grade A Âmbar Rico 50 a 74

Grau A Escuro Robusto 25 a 49

Qualidade A Muito 
escuro

Forte <25

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• bolhas de ar ou turvação na amostra
• cuvetes com arranhões ou sujas também afetam as leituras, verifique sempre a limpeza das cuvetes antes de 

utilizá-las.
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MOLIBDÉNIO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 40.0 mg/L (como Mo6+)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,3 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Ácido Tioglicólico
ID de Método #052

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93730A-0 Reagente de Molibdénio A 1 saqueta
HI93730B-0 Reagente de Molibdénio B 1 saqueta
HI93730C-0 Reagente de Molibdénio C 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93730-01 Reagentes para 100 testes
HI93730-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Molibdénio usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Encha um cilindro de mistura até à marca de 25 ml com a amostra.

10 ml

25 ml
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• Adicione uma saqueta de Reagente de Molibdénio A HI93730A-0, feche 
o cilindro de mistura graduado. Volte a colocar a tampa. Inverta várias 
vezes até estar completamente dissolvido.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Molibdénio B HI93730B-0 ao 
cilindro de mistura graduado. Volte a colocar a tampa. Inverta várias 
vezes até estar completamente dissolvido.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Molibdénio C HI93730C-0 
ao cilindro de mistura graduado. Volte a colocar a tampa. Agite 
vigorosamente

• Encha uma cuvete vazia com 10 ml de amostra não reagida (até à 
marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/l de molibdénio (Mo6+).

  

  

10 ml
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de molibdato (MoO4
2–).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Crómio acima de 1000 mg/L
• Sulfato acima de 200 mg/L
• Alumínio, Ferro e Níquel acima de 50 mg/l
• Cobre acima de 10 mg/L
• Nitrito deve estar ausente.
• As amostras altamente padronizadas ou amostras com pH extremos podem exceder a capacidade de padronização 

dos reagentes
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NÍQUEL GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.000 a 1.000 mg/L (como Ni)
Resolução 0,001 mg/L
Precisão ±0,010 mg/L ±7% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 565 nm
Tipo de cuvete 16 mm de diâmetro
Método Adaptação do método PAN
ID de Método #053

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93740A-0 Reagente de Níquel Gama Baixa A  2 saquetas
HI93740B-0 Reagente de Níquel Gama Baixa B  2 ml
HI93740C-0 Reagente de Níquel Gama Baixa C  2 saquetas
HI93703-51 Reagente Dispersante (reagente opcional) 4-6 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93740-01 Reagentes para 50 testes
HI93740-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Níquel GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

Note: Para obter melhores resultados, as amostras devem estar entre 
20 e 24 °C.

• Encha um copo graduado com 25 ml de água desionizada (branco) e um 
outro com 25 ml de amostra.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Níquel Gama Baixa A HI93740A-0 
a cada copo. Feche e agite circular e cuidadosamente até que o reagente 
esteja dissolvido.

Note: Se a amostra contém (Fe3+), é importante que todo o pó esteja 
dissolvido antes de continuar.

• Adicione 1 ml de Reagente de Níquel Gama Baixa B HI93740B-0 a cada 
copo. Agite em movimentos circulares para misturar.

# 1 # 2

# 1 # 2

# 1

1 ml

# 2

1 ml
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• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 minutos.

  

• Adicione uma saqueta de Reagente de Níquel Gama Baixa C HI93740C-0 
a cada copo. Agite circularmente até completamente dissolvido.

• Insira o adaptador da cuvete de 16 mm usando o procedimento descrito 
na seção CUVETTE & VIAL ADAPTERS.

• Encha uma cuvete (#1) com 10 ml do branco (até à marca).

• Volte a colocar a cuvete no adaptador e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Encha uma segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra reagida.

• Volte a colocar a cuvete da amostra no adaptador e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de níquel (Ni).

# 1 # 2

10 ml

10 ml
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

Note: Uma temperatura acima de 30 °C pode causar turvação. Neste caso, adicione 2-3 gotas de HI93703-
51 Agente Dispersante a cada cuvete e agite circularmente até ser removida a turvação antes de realizar o 
zero do instrumento e a leitura da amostra.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 8000 mg/L
• Sódio acima de 5000 mg/L
• Cálcio acima de 10000 mg/l CaCO3

• Potássio acima de 500 mg/L
• Magnésio acima de 400 mg/L
• Molibdénio acima de 60 mg/L
• Crómio(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, Crómio (III), Fluoreto, Chumbo a cima de 20 mg/L
• Cobre acima de 15 mg/L
• Ferro (Férrico) acima de 10 mg/l
• Cobalto, Ferro (ferroso) não deve estar presente
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NÍQUEL GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 7.00 ppt (como Ni)
Resolução 0.01 ppt
Precisão ±0.07 ppt  ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Fotométrico
ID de Método #054

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93726-0 Reagente de Níquel Gama Alta 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93726-01 Reagentes para 100 testes
HI93726-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Níquel GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente de Níquel Gama 
Alta HI93726-0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente até completamente dissolvido.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 1 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de níquel (Ni).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cobre
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NITRATO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 30.0 mg/L (como NO3 ¯-N)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,5 mg/L ±10% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método de Redução por Cádmio
ID de Método #055

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93728-0 Reagente de Nitrato 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93728-01 Reagentes para 100 testes
HI93728-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrato usando o procedimento descrito na seção FACTORY METHODS.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca). Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente de Nitrato HI93728-0.

10 ml
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• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite vigorosamente, 
para cima e para baixo, durante exatamente 10 segundos. Continue 
a misturar invertendo a cuvete cuidadosamente durante 50 segundos, 
enquanto tem atenção para não induzir bolhas de ar. O pó não se 
dissolverá completamente. O tempo e método de agitação pode afetar 
a medição.
Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte a descrição do 
procedimento na seção PREPARAÇÃO DA CUVETE para a técnica de 
mistura apropriada.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para 
iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, 
em alternativa, aguarde 4 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de azoto nítrico (NO3 ¯-N).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de nitrato (NO3¯).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Amónia e aminas, como ureia e aminas alifáticas primárias.
• Cloreto acima de 100 mg/L
• Cloro acima de 2 mg/L
• Cobre, Ferro(III), Substâncias oxidantes ou redutoras fortes
• Sulfureto deve estar ausente.



NITRATO ÁCIDO CROMOTRÓPICO (CUVETE DE 13 m
m

)
M

ÉTO
D

O
S D

E 
FÁ

BRIC
A

2

2-161

NITRATO ÁCIDO CROMOTRÓPICO (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 30.0 mg/L (como NO3 ¯-N)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±1,0 mg/L ou ±3% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 410 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Método Ácido Cromotrópico
ID de Método #056

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93766V-0* Cuvete de Reagente de Nitrato 1 cuvete
HI93766-0 Reagente de Nitrato 1 saqueta
*Identificação da cuvete de reagente: N, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93766-50 Reagentes para 50 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

• Selecione o método Nitrato (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.
• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.
• Retire a tampa da cuvete do Reagente de Nitrato HI93766V-0.
• Adicione 1,0 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num 

ângulo de 45 graus.
• Volte a colocar a tampa e inverta a cuvete 10 vezes. Isto é o 

branco.
Aviso: A cuvete aquece durante a mistura. Tenha atenção quando a 
manusear.
Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte a descrição do 
procedimento na seção PREPARAÇÃO DA CUVETE para a técnica de 
mistura apropriada.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.
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• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Nitrato HI93766-0.

• Volte a colocar a tampa e inverta a cuvete 10 vezes. Esta é a amostra 
reagida.
Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte a descrição do 
procedimento na seção CUVETTE PREPARATION para a técnica de 
mistura apropriada.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de azoto nítrico (NO3 ¯-N).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de nitrato (NO3¯).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.
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INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto (como Cl¯) acima de 1000 mg/L.
• Nitrito (NO2 ¯ ) acima de 50 mg/L
• Bário (Ba2+) acima de 1 mg/L
• As amostras que contém até 100 mg/L de nitrito podem ser medidas após o seguinte tratamento: adicione 

400 mg de ureia a 10 ml de amostra, misture até completamente dissolvido, depois prossiga com o usual 
procedimento de medição.



NI
TR

ITO
 M

AR
IN

HO
 G

AM
A 

UL
TR

A 
BA

IX
A

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

FÁ
BR

IC
A

2

2-164

NITRITO MARINHO GAMA ULTRA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 200 μg/L (como NO2 ¯-N)
Resolução 1 μg/L
Precisão ±8 μg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 480 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método de Diazotação EPA método 354.1
ID de Método #057

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI764-25 Reagente de Nitrito Marinho Gama Ultra Baixa  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI764-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrito Marinho GUB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de HI764-25 Reagente de Nitrito Marinho 
Gama Ultra Baixa  Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente durante 15 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em μg/L de azoto nítrico (NO2 ¯-N).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em μg/L de nitrito (NO2¯) ou nitrito de sódio (NaNO2).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Iões de Antimónio, Áurico, Bismuto e Cloroplatinato, Cúprico, Ferro (Férrico), Ferro (Ferroso), Chumbo, Mercuroso, 
Prata, Agentes redutores ou oxidantes fortes

• Nitrato acima de 100 mg/l podem produzir leituras falsamente altas
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NITRITO GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 600 μg/L (como Não 2 ¯-N)
Resolução 1 μg/L
Precisão ±20 μg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 480 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método de Diazotação EPA método 354.1
ID de Método #058

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93707-0 Reagente de Nitrito Gama Baixa  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93707-01 Reagentes para 100 testes
HI93707-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrito GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 saqueta de Reagente de Nitrito Gama Baixa HI93707-0. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente 
durante 15 segundos.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 15 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em μg/L de  azoto nítrico- (NO2 ¯-N).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em μg/L de nitrito (NO2¯) ou nitrito de sódio (NaNO2).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Iões de Antimónio, Áurico, Bismuto e Cloroplatinato, Cúprico, Ferro (Férrico), Ferro (Ferroso), Chumbo, Mercuroso, 
Prata, Agentes redutores ou oxidantes fortes

• Nitrato acima de 100 mg/l podem produzir leituras falsamente altas
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NITRITO GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 600 μg/L (como NO-

2-N)
Resolução 1 μg/L
Precisão ± 10 μg/L ±3% da leitura a 25°C, o que for maior
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª  Edição, 

Método Diazotização 4500B, Azoto de Nitrito
ID de Método #091

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI96783V-0* Cuvete de Reagente de Nitrito Gama Baixa 1 cuvete
HI96783-0 Cuvete de Reagente de Nitrito Gama Baixa  1 saqueta
*Identificação da cuvete de reagente: NO2LR, rótulo verde

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96783-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PRINCÍPIO
O nitrito é determinado através da formação de um corante azo roxo avermelhado produzido em solução ácida, 
acoplando sulfanilamida diazotizada com aminas aromáticas.

APLICAÇÃO:
Águas residuais, água potável, águas de superfície, água mineral e subterrânea

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
O nitrito é um estado intermediário de oxidação do nitrogênio, tanto na oxidação de amónia em nitrato quanto na 
redução de 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 no sistema de abastecimento de água através do seu 
uso como inibidor de corrosão na água de processo industrial. O nitrito altera a forma normal da hemoglobina, que 
transporta oxigênio através do sangue para o resto do corpo, para uma forma chamada metemoglobina que não pode 
transportar oxigênio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrito GB (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Nitrito Gama Baixa 
HI96783V-0.
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• Adicione 4 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 
45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta várias vezes para misturar. Isto é o 
branco.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Remova a tampa. Adicione uma saqueta de Reagente de Nitrito Gama 
Baixa HI96783-0 à cuvete. 

• Volte a colocar a tampa. Inverta 30 segundos para misturar.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em μg/L de azoto de nitrito (NO2
--N).
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em μg/L de nitrito (NO2
-) ou nitrito de sódio (NaNO2).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
O pH da amostra deverá ser entre 2.0 e 3.0 após a adição do reagente.
As interferências podem ser causadas por:

• Cloro, Sódio, Sulfato acima de 2000 mg/L
• Amónio, 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
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NITRITO GAMA MÉDIA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 6.00 mg/L (como NO-

2-N)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,10 mg/L ±3% da leitura a 25°C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª  Edição, 

Método Diazotização 4500B, Azoto de Nitrito
ID de Método #092

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96784V-0* Cuvete de Reagente de Nitrito Gama Média  1 cuvete
HI96784-0 Cuvete de Reagente de Nitrito Gama Média  1 saqueta
*Identificação da cuvete de reagente: NO2MR, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96784-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PRINCÍPIO
O nitrito é determinado através da formação de um corante azo roxo avermelhado produzido em solução ácida, 
acoplando sulfanilamida diazotizada com aminas aromáticas.

APLICAÇÃO:
Águas residuais, água potável, águas de superfície, água mineral e subterrânea

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
O nitrito é um estado intermediário de oxidação do nitrogênio, tanto na oxidação de amónia em nitrato quanto na 
redução de 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 no sistema de abastecimento de água através do seu 
uso como inibidor de corrosão na água de processo industrial. O nitrito altera a forma normal da hemoglobina, que 
transporta oxigênio através do sangue para o resto do corpo, para uma forma chamada metemoglobina que não pode 
transportar oxigênio.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrito GB (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Nitrito Gama Média HI96784V-0.
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• Adicione 0,4 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 
45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta várias vezes para misturar. Isto é o 
branco.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Remova a tampa. Adicione uma saqueta de Reagente de Nitrito Gama 
Média HI96784-0 à cuvete.

• Volte a colocar a tampa. Inverta 30 segundos para misturar.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em  mg/L de azoto de nitrito (NO2 ̄  -N).
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de nitrito (NO2
-) ou nitrito de sódio (NaNO2).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
O pH da amostra deverá ser entre 2.0 e 3.0 após a adição do reagente.
As interferências podem ser causadas por:

• Cloro, Sódio, Sulfato acima de 4000 mg/L
• Potássio acima de 3000 mg/L
• Amónio, 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
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NITRITO GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 150 mg/L (como NO2 ¯)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±4 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Sulfato Ferroso
ID de Método #059

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93708-0 Reagente de Nitrito Gama Alta 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93708-01 Reagentes para 100 testes
HI93708-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrito GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Nitrito Gama Alta HI93708-0. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente até 
completamente dissolvido.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  nitrito (NO2¯).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em  mg/L de nitrito -azoto (NO2¯ N) ou nitrito de sódio 
(NaNO2).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.
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AZOTO TOTAL GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 25.0 mg/L (como N)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±1,0 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Método Ácido Cromotrópico
ID de Método #060

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93767A-B* Cuvete de Digestão de Azoto Total Gama Baixa  2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada  2 ml
PERFULFATE/N Reagente de Persulfato de Potássio  2 saquetas
BISULFITE/N Reagente de Metabissulfito de Sódio  2 saquetas
HI93767-0 Reagente de Azoto Total  2 saquetas
HI93766V-0LR** Cuvete de Reagente de Azoto Total Gama Baixa 2 cuvetes
*Identificação da cuvete de reagente: N LR, rótulo verde
**Identificação da cuvete de reagente: N LR, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93767A-50 Reagentes para cerca de 49 testes
Caixa 1: HI93767A-50 Conjunto de Reagentes
Caixa 2: HI93767A&B-50 Conjunto de Reagentes para Azoto Total Gama Baixa
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode usar a mesma cuvete 
de branco mais do que uma vez, a cuvete de branco é estável por uma semana se for guardada num local escuro à 
temperatura ambiente. Para uma maior precisão, use o mesmo lote de reagentes para o branco e para a amostra, e 
realize um branco para cada conjunto de medições.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 105 °C (221 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de 
segurança HI740217.

Aviso: Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.
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• Retire a tampa de duas cuvetes de digestão de Reagente de Azoto Total Gama Baixa HI93767A-B.

   

• Adicione uma saqueta de Persulfato de Potássio PERSULFATE/N a cada cuvete.

   

• Adicione 2 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 2 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

   

• Volte a colocar a tampa. Agite vigorosamente durante cerca de 30 segundos, até o pó estar completamente 
dissolvido.

   

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 30 minutos a 105 °C.

Note: Para obter resultados mais precisos, recomenda-se que remova as cuvetes do reator após os 30 
minutos.

• No final do período de digestão, desligue o reator, coloque as cuvetes na prateleira de arrefecimento e permita 
que arrefeçam à temperatura ambiente.
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Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as 
manusear.

• Selecione o método Azoto Total LR (13 mm) usando o procedimento descrito na seção FACTORY METHODS.

• Insira adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção CUVETTE & VIAL ADAPTERS.

• Retire a tampa das cuvetes e adicione uma saqueta de BISULFITE/N a cada cuvete. Volte a colocar a tampa. 
Agite cuidadosamente durante 15 segundos.

        

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

  

• Retire a tampa das cuvetes e adicione uma embalagem de Reagente de Azoto Total HI93767-0 a cada cuvete. 
Volte a colocar a tampa. Agite cuidadosamente durante 15 segundos.

        

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  para selecionar o temporizador 2. Prima 
START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 
2 minutos.
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• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de Azoto Total Gama Baixa HI93766V-0LR.

   

• Adicione 2 ml do branco digerido (#1) a uma das cuvetes de reagente e 2 ml da amostra digerida (#2) à 
segunda cuvete de reagente, mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa e inverta 10 vezes.

       

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte a descrição do procedimento na seção CUVETTE PREPARATION 
para a técnica de mistura apropriada.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  para selecionar o temporizador 3. Prima START 
para iniciar o Temporizador 3, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos.

  

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete do branco.

# 1
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• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de  azoto (N).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de amónia (NH3)  ou nitrato (NH3 ¯ ).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 1000 mg/L
• Brometo acima de 60 mg/L
• Crómio acima de 0,5 mg/L

# 2
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AZOTO TOTAL GAMA ALTA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 10 a 150 mg/L (como N)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±3 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Método Ácido Cromotrópico
ID de Método #061

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93767B-B** Cuvete de Digestão de Azoto Total Gama Alta 2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada 0,5 ml
PERFULFATE/N Reagente de Persulfato de Potássio 2 saquetas
BISULFITE/N Reagente de Metabissulfito de Sódio 2 saquetas
HI93767-0 Reagente de Azoto Total 2 saquetas
HI93766V-0HR** Cuvete de Reagente de Azoto Total Gama Alta 2 cuvetes
* Identificação da cuvete de reagente: N HR, rótulo vermelho
**Identificação da cuvete de reagente: N HR, rótulo verde

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93767B-50 Reagentes para cerca de 49 testes
Caixa 1: HI93767B-50 Conjunto de Reagentes
Caixa 2: HI93767A&B-50 Conjunto de Reagentes para Azoto Total Gama Alta
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode usar a mesma cuvete 
de branco mais do que uma vez, a cuvete de branco é estável por uma semana se for guardada num local escuro à 
temperatura ambiente. Para uma maior precisão, use o mesmo lote de reagentes para o branco e para a amostra, e 
realize um branco para cada conjunto de medições.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 105 °C (221 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de 
segurança HI740217.

Aviso: Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.



AZ
OT

O 
TO

TA
L G

AM
A 

AL
TA

 (C
UV

ET
E D

E 1
3 m

m
)

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

FÁ
BR

IC
A

2

2-182

• Retire a tampa de duas cuvetes de digestão de Reagente de Azoto Total Gama Alta HI93767B-B.

   

• Adicione uma saqueta de Persulfato de Potássio PERSULFATE/N a cada cuvete.

   

• Adicione 0.5 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 0.5 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

   

• Volte a colocar a tampa e agite vigorosamente durante cerca de 30 segundos, até o pó estar completamente 
dissolvido.

   

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 30 minutos a 105 °C.

Note: Para obter resultados mais precisos, recomenda-se que remova as cuvetes do reator após os 30 
minutos.
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• No final do período de digestão, coloque as cuvetes na prateleira de arrefecimento e permita que arrefeçam à 
temperatura ambiente.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as 
manusear.

• Selecione o método Azoto Total HR (13 mm) usando o procedimento descrito na seção FACTORY METHODS.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção CUVETTE & VIAL ADAPTERS.

• Retire a tampa das cuvetes e adicione uma saqueta de BISULFITE/N a cada cuvete. Volte a colocar a tampa e 
agite cuidadosamente, durante cerca de 15 segundos.

        

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

  

• Retire a tampa das cuvetes e adicione uma embalagem de Reagente de Azoto Total HI93767-0 a cada cuvete. 
Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente, durante cerca de 15 segundos.

        

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  para selecionar o temporizador 2. Prima 
START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 
2 minutos.
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• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de Azoto Total Gama Baixa HI93766V-0HR.

   

• Adicione 2 ml do branco digerido (#1) a uma das cuvetes de reagente e 2 ml da amostra digerida (#2) à 
segunda cuvete de reagente, mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa bem fechada e inverta a cuvete 10 vezes.

       

Aviso: As cuvetes aquecem durante a mistura, tenha atenção quando as manusear.

Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte a descrição do procedimento na seção CUVETTE PREPARATION 
para a técnica de mistura apropriada.

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  para selecionar o temporizador 3. Prima 
START para iniciar o Temporizador 3, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 
5 minutos. 

  

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

# 1
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• Retire a cuvete do branco.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de azoto (N).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de amónia (NH3)  ou nitrato (NH3 ¯ ).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

O método deteta todas as formas orgânicas e inorgânicas de azoto presente na amostra.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 3000 mg/L
• Brometo acima de 240 mg/L
• Crómio acima de 0,5 mg/L

# 2
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OXIGÉNIO DISSOLVIDO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 10.0 mg/L (como O2)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,4 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18 ª Edição, 

Método Winkler modificado com Azida
ID de Método #062

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93732A-0 Reagente de Oxigénio Dissolvido A 5 gotas
HI93732B-0 Reagente de Oxigénio Dissolvido B 5 gotas
HI93732C-0 Reagente de Oxigénio Dissolvido C 10 gotas

CONJUNTO DE REAGENTES
HI93732-01 Reagentes para 100 testes
HI93732-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Oxigénio dissolvido usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha completamente uma garrafa de vidro de 60 ml com a 
amostra não reagida.

• Volte a colocar a tampa e assegure-se que uma pequena parte da 
amostra transborda.

• Retire a tampa e adicione 5 gotas de HI93732A-0 e 5 gotas de 
HI93732B-0.

• Adicione mais amostra para encher completamente a garrafa de 
vidro de 60 ml. Volte a colocar a em vidro e assegure-se que uma 
parte da amostra transborda.
Note: Isto assegura que não ficaram presas bolhas de ar dentro 
da garrafa. As bolhas de ar podem alterar as leituras.

• Inverta a garrafa de vidro várias vezes até que a amostra se torne 
laranja-amarela e apareça um agente floculante.

• Deixe a amostra repousar por aproximadamente 2 minutos para 
permitir que o agente floculante assente.

• Quando a parte superior da garrafa de vidro está transparente, 
adicione 10 gotas de HI93732C-0 Reagente de Oxigénio 
Dissolvido C.

×5 ×5

<10
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• Volte a colocar o vedante de vidro. Inverta a garrafa até que o 
agente floculante que assentou tenha dissolvido completamente. 
A amostra está pronta a ser medida quando estiver amarela e 
completamente límpida.

• Encha a primeira cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à 
marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Encha segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra reagida (até 
à marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de oxigénio (O2).

  

# 1
# 1
10 ml

# 1

# 2
# 3
10 ml

# 2
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Materiais redutores e oxidantes
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REMOÇÃO DE OXIGÉNIO (CARBOHIDRAZIDA)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 1.50 mg/L (como Carbohidrazida)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,02 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método de Redução por Ferro
ID de Método #063

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96773A-0 Reagente de Remoção de Oxigénio A 2 saquetas
HI96773B-0 Reagente de Remoção de Oxigénio B 1 ml

CONJUNTO DE REAGENTES
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Oxigénio dissolvido (Carbohy) usando o procedimento descrito na seção FACTORY METHODS.

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada 
(até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à 
marca)

• Adicione uma saqueta de Reagente de Remoção de Oxigénio A 
HI96773A-0 à cuvete #1. Volte a colocar o vedante plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Remoção de Oxigénio A 
HI96773A-0 à cuvete #2. Volte a colocar o vedante plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 ml de Reagente de Remoção de Oxigénio 
B HI96773B-0 a cada cuvete, usando uma seringa de 
1ml.

10 ml
# 1

10 ml
# 2

# 1

# 2

# 1
0,5 ml

# 2
0.5 ml
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• Volte a colocar os vedantes plásticos e as tampas. Inverta por 10 
segundos.

• Insira a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete.

• Coloque a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de carbohidrazida.

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Borato (como Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (como CaCO3), Luz, Lignossulfato, Manganês, 
Molibdénio, Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura e Zinco

# 1

# 2
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REMOÇÃO DE OXIGÉNIO (DIETILIDROXILAMINA) (DEHA)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 1000 μg/L (como DEHA)
Resolução 1 μg/L
Precisão ±5 μg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método de Redução por Ferro
ID de Método #064

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96773A-0 Reagente de Remoção de Oxigénio A 2 saquetas
HI96773B-0 Reagente de Remoção de Oxigénio B 1 ml

CONJUNTO DE REAGENTES
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Oxigénio dissolvido (DEHA) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada 
(até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à 
marca)

• Adicione uma saqueta de Reagente de Remoção de Oxigénio A 
HI96773A-0 à cuvete #1. Volte a colocar o vedante plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Remoção de Oxigénio A 
HI96773A-0 à cuvete #2. Volte a colocar o vedante plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 ml de Reagente de Remoção de Oxigénio 
B HI96773B-0 a cada cuvete, usando uma seringa de 
1ml.

10 ml
# 1

10 ml
# 2

# 1

# 2

# 1
0.5 ml

# 2
0.5 ml
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• Volte a colocar os vedantes plásticos e as tampas. Inverta por 10 
segundos.

• Insira a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete.

• Coloque a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em  μg/L de DEHA.

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Borato (como Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (como CaCO3), Luz, Lignossulfato, Manganês, 
Molibdénio, Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura e Zinco

# 1

# 2
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REMOÇÃO DE OXIGÉNIO (HIDROQUINONA)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.50 mg/L (como Hidroquinona)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,04 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação Método de Redução por Ferro
ID de Método #065

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96773A-0 Reagente de Remoção de Oxigénio A 2 saquetas
HI96773B-0 Reagente de Remoção de Oxigénio B 1 ml

CONJUNTO DE REAGENTES
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Oxigénio dissolvido (Hydro) usando o procedimento descrito na seção FACTORY METHODS.

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada 
(até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

• Adicione uma saqueta de Reagente de Remoção de Oxigénio A 
HI96773A-0 à cuvete #1. Volte a colocar o vedante plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Remoção de Oxigénio A  H 
I96773A-0 à cuvete #2. Volte a colocar o vedante plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 ml de Reagente de Remoção de Oxigénio 
B HI96773B-0 a cada cuvete, usando uma seringa de 
1ml.

10 ml
# 1

10 ml
# 2

# 1

# 2

# 1
0.5 ml

# 2
0.5 ml
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• Volte a colocar os vedantes plásticos e as tampas. Inverta por 10 
segundos.

• Insira a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete.

• Coloque a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de hidroquinona .

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Borato (como Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (como CaCO3), Luz, Lignossulfato, Manganês, 
Molibdénio, Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura e Zinco

# 1

# 2
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REMOÇÃO DE OXIGÉNIO (ÁCIDO ISO ASCÓRBICO)

ESPECIFICAÇÕES
Gama  0.00 a 4.50 mg/L (como ácido isoascórbico)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±3 % da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 575 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método de Redução por Ferro
ID de Método #066

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96773A-0 Reagente de Remoção de Oxigénio A 2 saquetas
HI96773B-0 Reagente de Remoção de Oxigénio B 1 ml

CONJUNTO DE REAGENTES
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Oxigénio dissolvido (ISA) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml de água desionizada (até à marca).

• Encha a segunda cuvete (#2) com 10 ml de amostra (até à marca)

• Adicione uma saqueta de Reagente de Remoção de Oxigénio A 
HI96773A-0 à cuvete #1. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. 
Inverta por 30 segundos.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Remoção de Oxigénio A 
HI96773A-0 à cuvete #2. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. 
Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 ml de Reagente de Remoção de Oxigénio B 
HI96773B-0 a cada cuvete, usando uma seringa de 1ml.

10 ml
# 1

10 ml
# 2

# 1

# 2

# 1
0.5 ml

# 2
0.5 ml
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• Volte a colocar os vedantes plásticos e as tampas. Inverta por 10 
segundos.

• Insira a primeira cuvete (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete.

• Coloque a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar leitura. O instrumento apresenta os resultados em mg/L de ácido isoascórbico .

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Borato (como Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (como CaCO3), Luz, Lignossulfato, Manganês, 
Molibdénio, Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperatura e Zinco

# 1

# 2
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OZONO

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.00 mg/L (como O3)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,02 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Método DPD Colorimétrico
ID de Método #067

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93757-0 Reagente de Ozono 1 saqueta
HI 93703-52-0 Pó de Glicina (Reagente Opcional) 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93757-01 Reagentes para 100 testes
HI93757-03 Reagentes para 300 testes
HI93703-52 Reagentes para 100 testes (Opcional)
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO PADRÃO

Amostras de Cloro livre

• Selecione o método Ozono usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

10 ml
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• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Ozono HI93757-0. Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente durante 
20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica o resultado em mg/L de ozono (O3) (apenas amostras 
de cloro livre). Para amostras que contenham cloro, registe este valor como A.

  

  

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO ADICIONAL

Amostras que contenham cloro

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

10 ml
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• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de Pó de Glicina HI93703-52-0. Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente até completamente 
dissolvido.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Ozono HI93757-0. Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente durante 
20 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. Registe este valor como B.

  

  

• Para determinar a concentração de mg/L de ozono (O3) numa amostra que contém cloro, subtraia o valor B 
(procedimento de Medição adicional) do valor A (procedimento de Medição padrão).

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
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• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por: 

• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo
• Se indicar dureza superior a 500 mg/l CaCO3, agite a amostra durante aproximadamente 2 minutos após 

adicionar o pó reagente.
• A alcalinidade acima de 250 mg/L CaCO3 não desenvolverá fiavelmente a quantidade total de cor, ou poderá 

rapidamente desvanecer.
• Se suspeita que a amostra possa conter resíduos de cloro (cloro livre ou total), siga o procedimento de medição 

alternativo descrito abaixo, o cloro é um forte interferente.
1. Realize o Procedimento de Medição Padrão. Registe o resultado como Valor A.
2. Realize o Procedimento de Medição Adicional. Registe o resultado como Valor B.
3. Para determinar a concentração de ozono em mg/L, subtraia o Valor B ao Valor A.

mg/L de ozono (O3) = Valor A – Valor B
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pH

ESPECIFICAÇÕES
Gama pH 6.5 a 8.5
Resolução 0.1 pH
Precisão ± 0.1 pH a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Vermelho de Fenol
ID de Método #068

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93710-0 Reagente de pH 5 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93710-01 Reagentes para 100 testes de pH
HI93710-03 Reagentes para 300 testes de pH
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método pH usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a tampa e adicione 5 gotas de Reagente Indicador de pH HI93710-
0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Misture a solução.

10 ml

×5
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em pH.

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
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FÓSFORO MARINHO GAMA ULTRA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 200 μg/L (como P)
Resolução 1 μg/L
Precisão ±5 μg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Métodos Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª Edição, 

Método Ácido Ascórbico
ID de Método #069

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI736-25 Reagente de Fósforo Marinho Gama Ultra Baixa 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI736-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fósforo Marinho GUB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Enxague a cuvete, o vedante de plástico e a tampa várias vezes com a 
amostra não reagida.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca). Volte a colocar o 
vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Adicione uma saqueta de HI736-25 Reagente de Fósforo Marinho 
Gama Ultra Baixa. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. 
Agite cuidadosamente (durante cerca de 2 minutos) até o pó estar 
completamente dissolvido.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em μg/L de fósforo (P).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado para μg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Ferro, Sílica acima de 50 mg/L
• Cobre, Silicato acima de 10 mg/L
• Sulfureto de hidrogénio, arseniato, amostra turva e amostras altamente tamponadas
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FOSFATO GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.50 mg/L (as PO4

3¯)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,04 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Ácido Ascórbico
ID de Método #070

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93713-0 Reagente de fosfato gama baixa  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93713-01 Reagentes para 100 testes
HI93713-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fosfato GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Enxague a cuvete, vedante de plástico e a tampa várias vezes com a 
amostra não reagida.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca). Volte a colocar o 
vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete e adicione uma saqueta de Reagente de Fosfato Gama 
Baixa HI93713-0. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente (durante cerca de 2 minutos) até o pó estar completamente 
dissolvido.

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a os resultados em mg/L de fosfato (PO4
3¯).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado para mg/L de fósforo (P) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Ferro, Sílica acima de 50 mg/L
• Cobre, Silicato acima de 10 mg/L
• Arseniato, Amostras altamente tamponadas, Sulfureto de hidrogénio, Amostras turvas 
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FOSFATO GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 30.0 mg/L (as PO4

3¯)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±1,0 mg/L ±4% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 525 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª  Edição, 

Método Aminoácido.
ID de Método #071

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93717A-0 Reagente de Fosfato Gama Alta A 10 gotas
HI 93717B-0 Reagente de Fosfato Gama Alta B 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93717-01 Reagentes para 100 testes
HI93717-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fosfato GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Adicione 10 gotas de HI93717A-0 Reagente de Fosfato Gama Alta A.

10 ml

×10
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• Adicione uma saqueta de HI93717B-0 Reagente de Fosfato Gama 
Alta B à cuvete. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite 
cuidadosamente até completamente dissolvido.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica a os resultados em mg/L de fosfato (PO4
3¯).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado para mg/L de fósforo (P) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Sulfureto
• 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 (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 1.60 mg/L (como P)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,05 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 365.2 e Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater", 20ª Edição, 4500-P E, Método Ácido Ascórbico
ID de Método #072

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758V-0AH* Cuvete de Reagente de Fósforo 1 cuvete
HI93758B-0 Solução NaOH 1.20N 2 ml
HI93758-0 Reagente de Fósforo 1 saqueta
* Identificação da cuvete de reagente: P AH, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93758B-50 Reagentes para 50 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302°F). Recomenda-se a utilização da proteção de 
segurança HI740217.

Aviso: Não utilize um forno ou micro-ondas! As amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa da cuvete de Reagente de Fósforo HI93758V-0AH.

• Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 
45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta para misturar.

• Insira a cuvete no reator e aqueça-a por 30 minutos a 150 °C.
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• No final do período de digestão, coloque cuidadosamente as cuvetes 
na prateleira de arrefecimento e permita que arrefeçam à temperatura 
ambiente.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as 
manusear.

• Selecione o método Fósforo Ácido Hydro (13 mm) usando o procedimento descrito na seção FACTORY METHODS.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção CUVETTE & VIAL ADAPTERS.

• Retire a tampa da cuvete e adicione 2 ml de HI93758B-0 
Solução NaOH 1.20 N, mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta para misturar.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Retire a cuvete e adicione uma embalagem de Reagente de Fósforo 
HI93758-0.

• Volte a colocar a tampa. Agite cuidadosamente durante cerca de 2 
minutos, até a maior parte do pó estar dissolvido.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.
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• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

  

Note: O método deteta formas livres (ortofosfato) e formas condensadas inorgânicas (piro- e outro 
polifosfatos) ou fosfatos presentes na amostra

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado para mg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Arseniato deve estar ausente.
• Sílica acima de 50 mg/L
• Para eliminar sulfureto: adicione Água de Bromo gota-a-gota, até que se desenvolva uma cor amarela pálida; 

remova o excesso de Água de Bromo adicionando solução de Fenol gota-a-gota.
• Se indicar turvação e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtro, antes 

de medir.
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FÓSFORO REATIVO GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 1.60 mg/L (como P)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,05 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 365.2 e Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater", 20ª Edição, 4500-P E, Método Ácido Ascórbico
ID de Método #073

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758A-0* Cuvete de Reagente de Fósforo Reativo 1 cuvete
HI93758-0 Reagente de Fósforo 1 saqueta
* Identificação da cuvete de reagente: P R, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93758A-50 Reagentes para 50 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fósforo Reativo GB (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE 
FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Retire a tampa da cuvete do Reagente de Fósforo Reativo HI93758A-0.

• Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 
45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.
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• Retire a cuvete.

• Retire a tampa e adicione uma embalagem de Reagente de Fósforo 
HI93758-0.

• Volte a colocar a tampa. Agite cuidadosamente durante cerca de 2 
minutos, até a maior parte do pó estar dissolvido.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em  mg/L de fósforo (P).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado para mg/L de fosfato (PO4

3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Arseniato deve estar ausente.
• Sílica acima de 50 mg/L
• Para eliminar sulfureto acima de 6 mg/L: adicione Água de Bromo gota-a-gota, até que se desenvolva uma cor 

amarela pálida; remova excesso de Água de Bromo adicionando solução de Fenol gota-a-gota até a solução 
ficar clara 

• Se indicar turvação e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtro, antes de medir.
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FÓSFORO REACTIVO GAMA ALTA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 32.6 mg/L (como P)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,5 mg/L ou ±4% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª  Edição, 

4500-P/C, Método Ácido Vanadomolibdofosfórico
ID de Método #074

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI 93763A-0* Cuvete de Reagente de Fósforo Gama Alta 2 cuvetes
DEIONIZED120 Água Desionizada 5 ml
*Identificação da cuvete de reagente: P RGA, rótulo verde

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93763A-50 Reagentes para cerca de 49 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode usar a mesma cuvete 
de branco mais do que uma vez, a cuvete de branco é estável até duas semanas (temperatura ambiente). Para uma 
maior precisão, use o mesmo lote de reagentes para o branco e para a amostra, e realize um branco para cada conjunto 
de medições.

• Selecione o método Fósforo Reativo GA (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE 
FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.
• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de Fósforo Reativo Gama Alta HI93763A-0.

   

• Adicione 5 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 5 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta várias vezes para misturar.
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• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 7 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete do branco.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

• Prima LER para iniciar a medição. O instrumento indica os resultados em  mg/L de fósforo (P).

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado para mg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

# 1

# 2
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INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Bismute, Fluoreto
• A amostra deve ter um pH neutro
• Para eliminar sulfureto: adicione Água de Bromo gota-a-gota, até que se desenvolva uma cor amarela pálida; 

remova o excesso de Água de Bromo adicionando solução de Fenol gota-a-gota.
• O método é sensível à temperatura. Recomenda-se a realização de medições de 20 a 25 ° C, temperaturas 

abaixo de 20 ° C causam um erro negativo, temperaturas acima de 25 ° C causam um erro positivo
• Se indicar turvação e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtro antes 

de medir.
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FÓSFORO TOTAL GAMA BAIXA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 1.60 mg/L (como P)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,05 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 365.2 e Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater", 20ª Edição, 4500-P E, Método Ácido Ascórbico
ID de Método #075

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758V-0* Cuvete de Reagente de Fósforo 1 cuvete
HI93758C-0 Solução NaOH 1.54N 2 ml
HI93758-0 Reagente de Fósforo 1 saqueta
PERFULFATE/P Persulfato de Potássio 1 saqueta
* Identificação da cuvete de reagente: P TBG, rótulo vermelho

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93758C-50 Reagentes para 50 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Note: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302°F). Recomenda-se a utilização da proteção de 
segurança HI740217.

Aviso: Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa da cuvete de Reagente HI93758V-0.

• Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete num ângulo de 
45 graus.

• Adicione uma saqueta de Persulfato de Potássio PERSULFATE/P. Volte 
a colocar a tampa. Agite cuidadosamente a cuvete até o pó estar 
completamente dissolvido.
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• Insira a cuvete no reator e aqueça-a por 30 minutos a 150 °C.

• No final do período de digestão, coloque cuidadosamente as cuvetes 
na prateleira de arrefecimento e permita que arrefeçam à temperatura 
ambiente.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as 
manusear.

• Selecione o método Fósforo Total GB (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Retire a tampa da cuvete e adicione exatamente 2 ml de HI93758C-0 
Solução NaOH 1.54 N, mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

• Volte a colocar a tampa. Inverta a cuvete várias vezes para misturar.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Retire a tampa e adicione uma embalagem de Reagente de Fósforo 
HI93758-0.

• Volte a colocar a tampa. Agite durante de 2 minutos até o pó estar 
completamente dissolvido.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.
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• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

  

Nota: O método deteta formas livres (ortofosfato) e formas condensadas inorgânicas (piro- e outro 
polifosfatos) ou fosfatos presentes na amostra.

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado para mg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Arseniato deve estar ausente.
• Sílica acima de 50 mg/L
• Para eliminar sulfureto: adicione Água de Bromo gota-a-gota, até que se desenvolva uma cor amarela pálida; 

remova o excesso de Água de Bromo adicionando solução de Fenol gota-a-gota.
• Se indicar turvação e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtro, antes 

de medir.
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FÓSFORO TOTAL GAMA ALTA (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 32.6 mg/L (como P)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±0,5 mg/L ou ±5% da leitura a 25 °C, o que for maior
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª  Edição, 

4500-P/C, Método Ácido Vanadomolibdofosfórico
ID de Método #076

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758V-0HR* Cuvete de Reagente de Fósforo 2 cuvetes
HI93758C-0 Solução NaOH 1.54N 4 ml
HI93763B-0 Reagente de Fósforo Gama Alta B 1 ml
DEIONIZED120 Água Desionizada 5 ml
PERFULFATE/P Persulfato de Potássio 2 saquetas
*Identificação da cuvete de reagente: P THR, rótulo verde

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93763B-50 Reagentes para cerca de 49 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro e fresco.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante um dia, à temperatura ambiente.

• Pré-aqueça o Reator Hanna® HI839800 a 150 °C (302 °F). Recomenda-se a utilização da proteção de 
segurança HI740217.

Aviso: Não utilize um forno ou micro-ondas; as amostras podem derramar e gerar uma atmosfera corrosiva 
e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de Fósforo HI93758V-OHR.
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• Adicione 5 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 5 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

   

• Adicione uma saqueta de Persulfato de Potássio PERSULFATE/P a cada cuvete. Volte a colocar a tampa. Agite 
cuidadosamente até o pó estar completamente dissolvido.

        

• Insira as cuvetes no reator e aqueça-as por 30 minutos a 150 °C.

• No final do período de digestão, coloque cuidadosamente as cuvetes na prateleira de arrefecimento e permita 
que arrefeçam à temperatura ambiente.

Aviso: As cuvetes ainda estão quentes, tenha atenção quando as 
manusear.

• Selecione o método Fósforo Total GA (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.
• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.
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• Retire a tampa das cuvetes e adicione 2.0 ml de HI93758C-0 Solução NaOH 1.54N a cada cuvete, mantendo 
as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa bem fechada. Inverta a cuvete várias vezes para 
misturar.

       

• Retire a tampa das cuvetes e adicione 0.5 ml de HI93763B-0 Reagente Fósforo Total Gama Alta B a cada cuvete, 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus. Volte a colocar a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

       

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 7 minutos.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

  

• Retire a cuvete do branco.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no adaptador.

# 1

# 2
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• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

Nota: O método deteta formas livres (ortofosfato) e formas condensadas inorgânicas (meta-, piro- e outro 
polifosfatos) ou fosfatos presentes na amostra.

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado para mg/L de fosfato (PO4
3¯) ou pentóxido de fósforo (P2O5).

  

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Arsenato
• A amostra deve ter um pH neutro
• O método é sensível à temperatura. Recomenda-se a adição do Reagente de Vanadomolíbdico e a realização 

de medições de 20 a 25 ° C, temperaturas abaixo de 20 ° C causam um erro negativo, temperaturas acima de 
25 ° C causam um erro positivo

• Se indicar turvação e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtro antes 
de medir.
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POTÁSSIO GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.0 a 20.0 mg/L (como K)
Resolução 0,1 mg/L
Precisão ±2 mg/L ±7% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Turbidimétrico Tetrafenilborato
ID de Método #077

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93750A-0 Reagente de Potássio A 6 gotas
HI93750B-0 Reagente de Potássio B  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93750-01 Reagentes para 100 testes
HI93750-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Potássio GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca).

• Adicione 6 gotas de HI93750A-0 Reagente de Potássio A. Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta várias vezes para misturar 
a solução.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

10 ml

×6
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• Adicione uma saqueta de HI93750B-0 Reagente de Potássio B. Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente durante 1 minuto.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. Após os 3 minutos passados, 
inverta a cuvete 5 vezes para misturar. Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de potássio (K).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de óxido de potássio (K 2O).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.
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INTERFERÊNCIAS
As 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
• Amónio acima de 10 mg/L
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POTÁSSIO GAMA MÉDIA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 10 a 100 mg/L (como K)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±10 mg/L ±7% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Turbidimétrico Tetrafenilborato
ID de Método #078

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93750A-0 Reagente de Potássio A 6 gotas
HI93750B-0 Reagente de Potássio B  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93750-01 Reagentes para 100 testes
HI93750-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Potássio GM usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Diluição da amostra: Num balão volumétrico de 100 ml, adicione com 
precisão 20 ml de amostra e encha com água desionizada. Esta é a amostra.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca).

• Adicione 6 gotas de HI93750A-0 Reagente de Potássio A. Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa. Inverta várias vezes para misturar a solução.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

10 ml

×6
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• Adicione uma saqueta de HI93750B-0 Reagente de Potássio B. Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente durante 1 minuto.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. Após os 3 minutos passados, 
inverta a cuvete 5 vezes para misturar. Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de potássio (K).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de óxido de potássio (K 2O).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As 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
• Amónio acima de 10 mg/L
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POTÁSSIO GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 20 a 200 mg/L (como K)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±20 mg/L ±7% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método Turbidimétrico Tetrafenilborato
ID de Método #079

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93750A-0 Reagente de Potássio A 6 gotas
HI93750B-0 Reagente de Potássio B  1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93750-01 Reagentes para 100 testes
HI93750-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Potássio GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Diluição da amostra: Num balão volumétrico de 100 ml, adicione com 
precisão 10 ml de amostra e encha com água desionizada. Esta é a amostra.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra (até à marca).

• Adicione 6 gotas de HI93750A-0 Reagente de Potássio A. Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa. Inverta várias vezes para misturar a solução.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

10 ml

×6
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• Adicione uma saqueta de HI93750B-0 Reagente de Potássio B. Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa. Agite cuidadosamente durante 1 minuto.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 3 minutos. Após os 3 minutos passados, 
inverta a cuvete 5 vezes para misturar. Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de potássio (K).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.
• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de óxido de potássio (K 2O).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As 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
• Amónio acima de 10 mg/L
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SÍLICA GAMA BAIXA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.00 mg/L (como SiO2)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do ASTM Manual de Water and Environmental Technology, D859, Método do 

Heteropólio Azul de Molibdénio.
ID de Método #080

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93705A-0 Reagente de Sílica Gama Baixa A 6 gotas
HI93705B-0 Reagente de Sílica Gama Baixa B 1 saqueta
HI93705C-0 Reagente de Sílica Gama Baixa C 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93705-01 Reagentes para 100 testes
HI93705-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sílica GB usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca).

• Adicione 6 gotas de HI93705A-0 Reagente de Sílica Gama Baixa A. Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite circularmente a solução.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para 
iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará a contagem decrescente 
antes de adicionar o HI93705B-0 Reagente de Sílica Gama Baixa B ou 
aguarde 4 minutos.

• Adicione uma saqueta de HI93705B-0 Reagente de Sílica Gama Baixa 
B. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite até pó estar 
completamente dissolvido.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  
para selecionar o temporizador 2. Prima START para iniciar o Temporizador 
2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou aguarde 1 minuto.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml

×6
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• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de HI93705C-0 Reagente de Sílica Gama Baixa 
C. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite até pó estar 
completamente dissolvido.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  para selecionar o temporizador 3. Prima START 
para iniciar o Temporizador 3, o ecrã apresentará a contagem decrescente antes da medição ou aguarde 3 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de sílica (SiO2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de silício (Si).
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• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As 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
• Sulfureto e alta concentração de ferro
• Elimine as interferências de cor e de turvação realizando o zero do medidor com a água da amostra original
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SÍLICA GAMA ALTA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0 a 200 mg/L (como SiO2)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±1 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Método EPA 370.1 para águas potáveis, de superfície e salinas, águas residuais 

domésticas e industriais e o Standard Method 4500-SiO2

ID de Método #081

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96770A-0 Reagente de Sílica Gama Alta A 1 saqueta
HI96770B-0 Reagente de Sílica Gama Alta B 1 saqueta
HI96770C-0 Reagente de Sílica Gama Alta C     1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96770-01 Reagentes para 100 testes
HI96770-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sílica GA usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

• Adicione uma saqueta de HI96770A-0 Reagente de Sílica Gama Alta A. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite vigorosamente até 
completamente dissolvido.

10 ml
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• Adicione uma saqueta de HI96770B-0 Reagente de Sílica Gama Alta B. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite vigorosamente até 
completamente dissolvido.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 10 minutos.

  

• Adicione uma saqueta de HI96770C-0 Reagente de Sílica Gama Alta C. 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Agite vigorosamente até 
completamente dissolvido.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  para selecionar o temporizador 2. Prima START 
para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente antes da medição ou aguarde 2 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de sílica (SiO2).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
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• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para converter o resultado em mg/L de silício (Si).

 

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As 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
• Sulfureto e alta concentração de ferro
• Elimine as interferências de cor e de turvação realizando o zero do medidor com a água da amostra original
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PRATA

ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.000 a 1.000 mg/L (como Ag)
Resolução 0,001 mg/L
Precisão ±0,020 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 570 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do método PAN
ID de Método #082

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93737A-0 Reagente de Prata A 1 ml
HI93737B-0 Reagente de Prata B 1 ml
HI93737C-0 Reagente de Prata C 2 ml
HI93737D-0 Reagente de Prata D 2 ml
HI93703-51 Agente Dispersante 6 gotas

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93737-01 Reagentes para 50 testes
HI93737-03 Reagentes para 150 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Nota: Para obter melhores resultados, realize testes entre 20 e 24 °C.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Prata usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha dois copos graduados com 25 ml de amostra.

• Adicione 1 ml de HI93737A-0 Reagente de Prata A ao copo #1 (o 
branco). Agite circularmente para misturar.

• Adicione 1 ml de HI93737B-0 Reagente de Prata B ao copo #2 (a 
amostra). Agite circularmente para misturar.

# 2
25 ml

# 1
25 ml

#1 branco

1 ml

#2 amostra

1 ml
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• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente antes de adicionar o HI93737C-0 Reagente de Prata C ou aguarde 2 minutos.

  

• Adicione 1 ml de Reagente de Prata C HI93737C-0 a cada copo. 
Agite em movimentos circulares para misturar.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  para selecionar o temporizador 2. 
Prima START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente antes de adicionar o 
HI93737D-0 Reagente de Prata D ou aguarde 2 minutos.

  

• Adicione 1 ml de Reagente de Prata D HI93737D-0 a cada copo. 
Agite em movimentos circulares para misturar.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  para selecionar o temporizador 3. Prima START 
para iniciar o Temporizador 3, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos.

  

#1 branco

1 ml

2 amostras

1 ml

#1 branco

1 ml

#2 amostra

1 ml
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•  Encha a primeira cuvete (#1) com 10 ml do branco (até à 
marca).

• Adicione 3 gotas de Agente Dispersante HI93703-51. Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta cuidadosamente 
durante 10 segundos.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Encha uma segunda cuvete (#2) com 10 ml da amostra reagida (até 
à marca).

• Adicione 3 gotas de Agente Dispersante HI93703-51. Volte a colocar 
o vedante plástico e a tampa. Inverta cuidadosamente durante 
10 segundos.

• Coloque a segunda cuvete (#2) no suporte e feche a tampa.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de prata (Ag).

# 1
10 ml

×3

# 1

# 2
10 ml

×3

# 2
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• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 8000 mg/L
• Sódio acima de 5000 mg/L
• Cálcio, Magnésio acima de 10000 mg/l CaCO3

• Potássio acima de 500 mg/L
• Alumínio, Zinco acima de 30 mg/L
• Crómio(VI) acima de 40 mg/l
• Manganês acima de 25 mg/L
• Cádmio, Crómio (III), Fluoreto, Chumbo a cima 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
Gama 0 a 150 mg/L (como SO4

2¯)
Resolução 1 mg/L
Precisão ±5 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 466 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método O sulfato é precipitado com cristais de cloreto de bário
ID de Método #083

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93751-0 Reagente de Sulfato 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93751-01 Reagentes para 100 testes
HI93751-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sulfato usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte 
a colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Adicione 1 saqueta de Reagente de Sulfato HI93751-0.

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Inverta cuidadosamente 
por 1 minuto (cerca de 30 inversões).

10 ml
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• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 5 minutos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de sulfato (SO4
2-).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 40000 mg/L
• Cálcio acima de 20000 mg/l CaCO3

• Magnésio acima de 10000 mg/l MgCO 3
• Sílica acima de 500 mg/L SiO2 

• Cor ou matéria em suspensão, filtrar a amostra antes da análise
• A matéria orgânica em grandes quantidades pode impedir a precipitação de sulfato de bário
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SURFACTANTES, ANIÓNICOS

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,04 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Método EPA 425.1 e do Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater", 20ª Edição, 5540C, Surfactantes Aniónicos como MBAS
ID de Método #084

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI95769A-0 Reagente de Surfactantes Aniónicos A  4 gotas
HI95769B-0 Reagente de Surfactantes Aniónicos B  2 gotas
- Reagente de Clorofórmio  10 ml
DEIONIZED120 Água Desionizada  15 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI95769-01 Reagentes para 40 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Surfactantes aniónicos usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha o cilindro graduado com 25 ml de amostra.

Nota: Para obter uma maior precisão, recomenda-se a utilização de pipetas de laboratório de classe A.

• Adicione 2 gotas de Reagente de Surfactantes Aniónicos A HI95769A-0 
e 2 gotas de Reagente de Surfactantes Aniónicos B HI95769B-0.

• Volte a colocar a tampa. Inverta para misturar, a solução ficará azul.

• Adicione 10 ml de Clorofórmio.

Nota: O clorofórmio é mais denso do que a água e deposita-se no 
fundo do cilindro de mistura graduado.

• Inverta a cuvete duas vezes e remova a tampa para soltar qualquer 
pressão que se tenha formado.

• Volte a colocar a tampa. Agite vigorosamente durante 30 segundos.

Nota: Assegure-se que a tampa está bem apertada antes de agitar.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 2 minutos. Durante este período, a camada 

25 ml

×2 ×2

10 ml
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de clorofórmio separa-se da camada aquosa, a cor da camada aquosa desvanece ligeiramente, enquanto a 
camada de clorofórmio torna-se azul.

  

• Remova a tampa.

• Remova a camada aquosa superior usando a pipeta plástica comprida, 
não remova a camada inferior de clorofórmio.

• Adicione 15 ml de água desionizada ao cilindro de mistura graduado 
(até à marca de 25 ml).

• Adicione 2 gotas de HI95769A-0 Reagente de Surfactantes Aniónicos A.

• Inverta a cuvete duas vezes e remova a tampa para soltar qualquer 
pressão que se tenha formado.

• Volte a colocar a tampa. Agite vigorosamente durante 30 segundos.

Nota: Assegure-se que a tampa está bem apertada antes de agitar.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro, prima a tecla  para selecionar o temporizador 2. Prima 
START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã apresentará a contagem decrescente ou, em alternativa, aguarde 
2 minutos. Durante este período, a camada de clorofórmio separa-se da camada aquosa.

  

• Remova a tampa.

• Insira uma pipeta plástica limpa por baixo da camada aquosa superior 
para transferir a camada inferior de clorofórmio para uma cuvete. Não 
transfira nenhuma camada aquosa superior.

Notas: A solução na cuvete deve ser límpida. Se a solução está turva, a separação entre o clorofórmio e a 
camada aquosa pode ser melhorada aquecendo cuidadosamente a cuvete (mantendo a cuvete na mão). 
Se a camada de clorofórmio contém algumas gotas aquosas presas na parede da cuvete, agite em círculos 
cuidadosamente ou inverta a cuvete. 

×2
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É importante transferir pelo menos 7 ml da camada de clorofórmio para a cuvete de medição, até 0.5 cm 
abaixo da marca de 10 ml. Se o volume transferido é inferior a 7 ml, a precisão do teste pode ser afetada. Por 
favor repita o teste esperando mais do que 2 minutos para permitir a separação completa entre as duas fases.

• Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Esta é a amostra reagida 
(#2).

•  Encha uma cuvete com 10 ml de reagente de Clorofórmio (até à marca). 
Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Este é o branco (#1)

• Insira o branco (#1) no suporte e feche a tampa.

• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

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

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L como SDBS.

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

#2 amostra

#1 branco

# 1

# 2
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• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• A Absorção de partículas em suspensão, surfactantes catiónicos, oxidantes fortes (Cl2, H2O2, S2O8
2- etc.) e sulfeto 

causam interferência negativa
• Os sulfatos orgânicos, sulfonatos provocam interferência positiva
• As amostras altamente tamponizadas ou com pH extremo podem exceder a capacidade tampão do reagente, o 

pH deve ser ajustado entre 4 e 9 com NaOH ou HCI diluído antes de adicionar o reagente
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SURFACTANTES, ANIÓNICOS (CUVETE DE 13 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Gama   0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,10 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método  Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 23ª Edição, 

5540C, Surfactantes Aniónicos como MBAS
ID de Método #093

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96782V-0* Cuvete de Reagente de Surfactantes Aniónicos  1 cuvete
HI96782A-0 Padrão Reagente de Surfactantes Aniónicos A  0,6 ml
HI96782B-0 Padrão Reagente de Surfactantes Aniónicos B  0,2 ml
*Identificação da cuvete de reagente: ANIÓNICOS, rótulo branco

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96782-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro, entre 15 e 25 °C.

PRINCÍPIO
Determinação de surfactantes aniónicos por medição do índice de Substâncias Ativas ao Azul de Metileno (MBAS). Os 
surfactantes aniónicos reagem com o azul de metileno num meio alcalino; essa reação resulta em sais que são extraídos 
com clorofórmio. A cor azul da fase orgânica é determinada fotometricamente.

APLICAÇÃO:
Água, águas residuais, águas de superfície, formulações, banhos desengordurantes, soluções de lavagem, análise de processos

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
Os surfactantes diminuem a tensão superficial interface entre uma fase líquida e outra sólida, líquida ou gasosa, estes 
são utilizados na indústria, agricultura, estudos científicos e na vida quotidiana (produtos de limpeza, removedores 
de manchas, cosméticos, etc.). Os surfactantes aniónicos mais utilizados incluem dodecil sulfato de sódio (SDS), 
dodecilbenzeno sulfonato de sódio (SDBS), dodecanol sulfonato de sódio (SDSA), dioctil sulfosuccinato de sódio (SDOSSA).

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Surfactantes Aniónicos (13 mm) usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE 
FÁBRICA.

• Insira adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção ADAPTADORES DE CUVETE.

• Insira a cuvete do Reagente de Surfactantes Aniónicos HI96782V-0 no adaptador.
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• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete.

•  Adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a cuvete ângulo de 45 graus.

• Adicione 0,6 ml de Reagente de Surfactantes Aniónicos A HI96782A-0 e 0,2 ml de Reagente Indicador de 
Surfactantes Aniónicos B HI96782B-0.

HI96782A-0   HI96782B-0

• Volte a colocar a tampa. Inverta por 1 minuto (cerca de 45 inversões).

Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte a descrição do procedimento na seção PREPARAÇÃO DA 
CUVETE para a técnica de mistura apropriada. Se a cuvete for invertida muito lentamente, a extração pode 
estar incompleta, resultando em leituras baixas.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar Temporizador 1. O mostrador 
apresenta uma contagem decrescente de 1 minuto. Durante este período a camada de orgânica separa-se da 
camada aquosa.

 

• Inverta a cuvete cuidadosamente duas vezes.
• Prima a tecla  para selecionar o Temporizador 2. Prima START para iniciar o Temporizador 2, o ecrã 

apresentará a contagem decrescente ou aguarde 30 segundos.
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• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

Nota: A separação de fases deve estar completa antes da medição. Se a solução está turva, a separação 
entre a camada orgânica e a aquosa pode ser melhorada aquecendo cuidadosamente a cuvete (mantendo a 
cuvete na mão). Se a camada orgânica contém algumas gotas aquosas presas na parede da cuvete, agite em 
círculos cuidadosamente ou inverta a cuvete.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de SDBS.

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Os surfactantes catiónicos provocam interferência negativa.
• Bicarbonato 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
• Crómio(VI), Cobre acima de 10 mg/l
• Níquel, Zinco, Ferro (Férrico) acima de 5 mg/L
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SURFACTANTES, CATIÓNICOS (CUVETE DE 13 mm)

SPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 2.50 mg/L (como CTAB)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0.15 ppm  ±3% da leitura a 25°C
Comprimento de onda 420 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Método Azul de Bromofeno
ID de Método #95

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96785V-0* Cuvete de Reagente de Surfactantes Catiónicos 1 cuvete
HI96785-0 Reagente de Surfactantes Catiónicos 1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96785-25 Reagentes para 25 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a secção ACESSÓRIOS.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro, entre 15 e 25 °C.

PRINCÍPIO
Determinação de surfactantes catiónicos por medição do índice de Substâncias Ativas ao Azul de 
 
Metileno (MBAS). Os surfactantes catiónicos reagem com o azul de metileno num meio ácido; 
 
essa reação resulta em sais que são extraídos com 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 da amostra entre 4 e 9.

APLICAÇÃO:
Água, águas residuais, águas de superfície, formulações, banhos desengordurantes, soluções de lavagem, análise de 
processos

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
Os surfactantes catiónicos são carregados positivamente nas suas extremidades hidrofílicas e, como 
 
tal, são agentes ativos em amaciadores de roupa, um importante grupo de produtos detergentes.
A maioria dos surfactantes catiónicos são usados como desinfetantes e sanitizantes e 
incluem: Brometo de hexadeciltrimetilamónio (CTAB), Cloreto de benzalcónio (BAC), 
 
Cloreto de cetilpiridínio (CPC), Cloreto de benzetónio(BZT).

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Surfactantes Catiónicos (13 mm) usando o procedimento descrito na seção Factory Methods.

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm utilizando o procedimento descrito na 
secção “Adaptadores de cuvete”.
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2• Insira a cuvete do Reagente de Surfactantes Catiónicos HI96785V-0 no 
adaptador.

• Prima ZERO. O mostrador indicará “-0-” quando o medidor está a zero 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 a cuvete.

• Remova a tampa e adicione 5 ml de amostra à cuvete, mantendo a 
cuvete num ângulo de 45 graus.

• Adicione 1 embalagem de Reagente de Surfactantes Catiónicos HI96785-0.

• Volte a colocar a tampa e inverta durante 2 minutos a misturar.

Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte a secção Cuvette Preparation para a técnica de mistura apropriada. 
Se a cuvete for invertida muito lentamente, a extração pode estar incompleta, resultando em leituras baixas.

• Prima a tecla < para aceder ao menu temporizador. Prima START para iniciar Temporizador 1. O mostrador 
apresenta uma contagem decrescente de 30 MEDIÇÃO. Durante este período a camada de orgânica separa-se 
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 a cuvete cuidadosamente duas vezes.

• Aguarde pela separação de fases.

• Limpe bem a cuvete antes da inserção com o HI731318, um pano de 
limpeza em microfibra ou um pano sem pelos.

• Volte a inserir a cuvete no adaptador.

Nota: A separação de fases deve estar completa antes da medição. Se a solução está 
turva, a separação entre a camada orgânica e aquosa pode ser melhorada aquecendo 
cuidadosamente a tampa cuvete (mantendo a cuvete na mão). Se a camada orgânica 
contém algumas gotas aquosas presas na parede da cuvete, agite em círculos 
cuidadosamente ou inverta a cuvete. A separação de fases pode demorar várias horas se a 
cuvete for invertida ou agitada com muita força!

Amostra



 

2-252

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

FÁ
BR

IC
A

2 • Prima READ para iniciar a leitura. O instrumento indica 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

• Prima a tecla + para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

CHEM. FORM

13

mg/L

C  T  A  B

0.39

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto acima de 3000 mg/L
• Sódio acima de 2000 mg/L
• Carbonate, Sulfate, Potassium, Nitrate above 1000 mg/L
• Cálcio acima de 500 mg/L
• Fosfato acima de 300 mg/L
• Amónio, Magnésio acima de 250 mg/L
• Ferro (Férrico), Nitrito acima de 100 mg/L
• Zinco, Níquel, Cobre, Ferro (Ferroso), Peróxido de hidrogênio (H2O2), Dissulfito (S2O5

2 –) acima de 
50 mg/L

• Cloro, Crómio (VI), Crómio (III) acima de 10 mg/L
• Os surfactantes aniónicos provocam interferência negativa

Interferências verificadas individualmente em solução contendo 1 mg/L de CTAB (bromo 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.
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ESPECIFICAÇÕES
Gama    0.00 a 6.00 mg/L (TRITON X-100)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,10 mg/L ±5% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 610 nm
Tipo de cuvete 13 mm de diâmetro
Método Método TBPE
ID de Método #094

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96780V-0* Cuvete de Reagente de Surfactantes Não Iónicos 1 cuvete

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI96780-25 Reagentes para 24 testes
*Identificação da cuvete de reagente: NON IONIC (não iónicos), rótulo azul
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

Nota: Guarde as cuvetes não utilizadas num local escuro, entre 15 e 25 °C.

PRINCÍPIO
Os surfactantes não iónicos (etoxilados com pontes de 3 a 20 éteres) reagem com o indicador TBPE para formar um 
complexo verde, que é depois extraído em diclorometano e medido fotometricamente. Este método possui uma forte 
dependência de temperatura e pH. A temperatura da amostra deve estar entre 20 e 22 ° C e o pH entre 4 e 9.

APLICAÇÃO:
Água, águas residuais, águas de superfície, formulações, banhos desengordurantes, soluções de lavagem, análise de processos

IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
Os surfactantes são um dos muitos compostos diferentes que compõem um detergente. Os surfactantes não iónicos não 
suportam carga elétrica e são frequentemente usados   em conjunto com os surfactantes aniónicos. Os surfactantes não 
iónicos representam quase 50% da produção de surfactantes. Os surfactantes não iónicos são mais ativos de superfície 
e melhores emulsificantes que os surfactantes aniónicos em concentrações semelhantes. São menos solúveis que os 
surfactantes aniónicos em água quente e produzem menos espuma. São mais eficientes na remoção de óleo e sujidade 
orgânica. Os não-iónicos são usados   em detergentes para lavagem de tecidos, produtos de limpeza de superfícies duras 
e em muitos processos industriais, como polimerização de emulsões e formulações agroquímicas.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de utilizar este estojo de reagentes, por favor leia atentamente todas as instruções e as Fichas de 
Dados de Segurança. Preste especial atenção aos avisos, precauções e notas. O não cumprimento das 
instruções e avisos pode resultar em danos graves para o utilizador.

Correção do Reagente Branco: Este método requer uma correção do branco do reagente. Pode utilizar uma só cuvete 
de branco mais do que uma vez. A cuvete de branco é estável durante vários meses, à temperatura ambiente. Para uma 
medição mais precisa, realize um branco para cada conjunto de medições e utilize sempre o mesmo lote de reagentes 
para o branco e para as amostras.
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2 • Selecione o método Surfactantes Não Iónicos (13 mm) usando o procedimento descrito na seção FACTORY 
METHODS. 

• Retire a tampa de duas cuvetes de Reagente de Surfactantes Não Iónicos HI96780V-0.

# 1
   

# 2

• Adicione 3 ml de água desionizada à primeira cuvete (#1) e 3 ml de amostra à segunda cuvete (#2), 
mantendo as cuvetes num ângulo de 45 graus.

   

• Volte a colocar a tampa. Inverta durante 2 minutos (cerca de 2 inversões por segundo).

Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte a descrição do procedimento na seção PREPARAÇÃO DA 
CUVETE para a técnica de mistura apropriada.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou aguarde 2 minutos. Neste período a camada orgânica separa-se da 
aquosa.

  

Nota: A separação de fases deve estar completa antes da medição. Se a camada orgânica contém algumas 
gotas aquosas presas na parede da cuvete, agite em círculos cuidadosamente ou inverta a cuvete

• Insira o adaptador da cuvete de 13 mm usando o procedimento descrito na seção CUVETTE & VIAL ADAPTERS

• Insira a cuvete do branco (#1) no adaptador.

# 1
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2• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Retire a cuvete do branco.

• Insira a cuvete da amostra (#2) no suporte.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/L de TRITON X-100.

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.

• Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Cloreto, Nitrato, Sulfato acima de 20000 mg/L
• Cálcio acima de 500 mg/L
• Alumínio, Amónio, Magnésio acima de 200 mg/L
• Cobre, Ferro (Férrico), Zinco acima de 50 mg/L
• Os surfactantes catiónicos provocam interferência positiva.
• Os surfactantes aniónicos provocam interferência negativa.

# 2
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ESPECIFICAÇÕES
Gama 0.00 a 3.00 mg/L (como Zn)
Resolução 0,01 mg/L
Precisão ±0,03 mg/L ±3% da leitura a 25 °C
Comprimento de onda 620 nm
Tipo de cuvete 22 mm de diâmetro
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição, 

Método Zincon.
ID de Método #085

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93731A-0 Reagente de Zinco A 1 saqueta
HI93731B-0 Reagente de Zinco B 0.5 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES
HI93731-01 Reagentes para 100 testes
HI93731-03 Reagentes para 300 testes
Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Zinco usando o procedimento descrito na seção MÉTODOS DE FÁBRICA.

• Encha o cilindro graduado até à marca de 20 ml com a amostra.

• Adicione uma saqueta de Reagente de Zinco A HI93731A-0, feche o 
cilindro de mistura graduado. Inverta várias vezes para misturar até 
estar completamente dissolvido.

• Encha a cuvete com 10 ml de amostra reagida (até à marca). Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa.

• Volte a colocar a cuvete no suporte e feche a tampa.

10 ml
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2• Prima ZERO. O mostrador indicará "-0-” quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

  

• Adicione 0,5 ml de Reagente de Zinco B HI93731B-0 à cuvete. Volte a 
colocar o vedante plástico e a tampa.

• Mexa em círculo cuidadosamente durante 15 segundos.

• Insira a amostra no suporte e feche a tampa.

• Prima a tecla  para entrar no menu do cronómetro. Prima START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã 
apresentará a contagem decrescente ou aguarde 3 minutos e 30 segundos.

• Prima LER para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/l de zinco (Zn).

  

  

• Prima a tecla  para aceder ao comprimento de onda, ID de método, data e hora.
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2 • Prima a tecla  para ver a fórmula química.

• Prima a tecla  para regressar ao ecrã de medição.

INTERFERÊNCIAS
As interferências podem ser causadas por:

• Ferro acima de 7 mg/l
• Alumínio acima de 6 mg/l
• Cobre, Manganês e Níquel acima de 5 mg/l
• Cádmio acima de 0.5 mg/l 
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24. MÉTODOS PADRÃO

Descrição Gama 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

Amónia GB 0,00 a 3,00 mg/L Nessler

Amónia GB (cuvete de 13 mm) 0,00 a 3,00 mg/L Nessler

Amónia GM 0,00 a 10,00 mg/L Nessler

Amónia GA 0.0 a 100.0 mg/L Nessler

Amónia GA (cuvete 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 0.0 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 GUB 0.000 a 0,500 mg/L DPD

Cloro, Livre GB (em pó) 0,00 a 5,00 mg/L DPD

Cloro, Livre GB (líquido) 0,00 a 5,00 mg/L DPD

Cloro , livre GA 0,00 a 10,00 mg/L DPD

Cloro, total GUB 0.000 a 0,500 mg/L DPD

Cloro, Total GB (em pó) 0,00 a 5,00 mg/L DPD

Cloro, Total GB (líquido) 0,00 a 5,00 mg/L DPD

Cloro, Total GA 0,00 a 10,00 mg/L DPD

Cloro, Total GUA 0 a 500 mg/L Métodos Padrão 4500-CI

Crómio (VI) GB 0 a 300 μg/l Difenilcarbohidrazida

Crómio (VI) GA 0 a 1000 μg/l Difenilcarbohidrazida

Crómio (VI)/ Total (cuvete de 13 mm) 0 a 1000  μg/L Difenilcarbohidrazida

COD GB EPA (cuvete de 13 mm) 0 a 150 mg/L Adaptação do EPA 410.4. 

COD GB Livre (cuvete de 13 mm) 0 a 150 mg/L Dicromato Hg Livre

COD GB ISO (cuvete de 13 mm) 0 a 150 mg/L Dicromato ISO

COD GM EPA (cuvete de 13 mm) 0 a 1500 mg/L Adaptação do EPA 410.4. 

COD GM Livre (cuvete de 13 mm) 0 a 1500 mg/L Dicromato Hg Livre
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COD GM ISO (cuvete de 13 mm) 0 a 1000 mg/L Dicromato ISO

COD GA EPA (cuvete de 13 mm) 0 a 15000 mg/L Adaptação do EPA 410.4. 

COD GUA 0.0 a 60.0 ppt Adaptação do EPA 410.4. 

Cor da Água 0 a 500 PCU Platina-Cobalto Colorimétrico

Cobre GB 0 a 1500 μg/l Bicinchoninato

Cobre GA 0,00 a 5,00 mg/L Bicinchoninato

Cianeto 0.000 a 0,200 mg/L Piridina-pirazolona

Ácido Cianúrico 0 a 100 mg/L Turbidimétrico

Fluoreto GB 0,00 a 2,00 mg/L SPADNS

Fluoreto GA 0.0 a 20.0 mg/L SPADNS

Dureza, Cálcio 0,00 a 2,70 mg/L Calmagite

Dureza, Magnésio 0,00 a 2,00 mg/L EDTA

Dureza Total GB 0 a 250 mg/L EPA 130,1

Dureza Total GM 200 a 500 mg/L EPA 130,1

Dureza Total GA 400 a 750 mg/L EPA 130,1

Hidrazina 0 a 400 μg/l p-Dimethylaminobenzaldehyde

Iodo 0.0 a 12.5 mg/L DPD

Ferro GB 0,00 a 1,60 mg/L TPTZ

Ferro GA 0,00 a 5,00 mg/L Fenantrolina

Ferro (II) (Ferroso) 0,00 a 6,00 mg/L Fenantrolina, 3500-Fe B

Ferro Total (cuvete de 13 mm) 0,00 a 7,00 mg/L Fenantrolina, 3500-Fe B

Ferro (cuvete de 13 mm) 0.00 a 6.00 mg/L Fenantrolina, 3500-Fe B

Magnésio 0 a 150 mg/L Calmagite

Manganês GB 0 a 300 μg/l PAN

Manganês GA 0.0 a 20.0 mg/L Periodato

Xarope de ácer 0.00 a 100.00%T Medição direta

Molibdénio 0.0 a 40.0 mg/L Ácido tioglicólico 

Níquel GB 0.000 a 1,000 mg/L PAN

Níquel GA 0.00 a 7.00 (ppt) Colorimétrico

Nitrato 0.0 a 30.0 mg/L Redução por cádmio

Nitrato (Ácido Cromotrópico, cuvete de 13 mm) 0.0 a 30.0 mg/L Ácido Cromotrópico

Nitrito Marinho GUB 0 a 200 μg/l Diazotação

Nitrito GB 0 a 600 μg/l Diazotação
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Descrição Gama Método

Nitrito GB (cuvete de 13 mm) 0 a 600 μg/l Diazotação

Nitrito GM (cuvete de 13 mm) 0,00 a 6,00 mg/L Diazotação

Nitrito GA 0 a 150 mg/L Sulfato Ferroso

Azoto, Total GB (cuvete de 13 mm) 0.0 a 25.0 mg/L Ácido Cromotrópico

Azoto, Total GA (cuvete de 13 mm) 10 a 150 mg/L Ácido Cromotrópico

Oxigénio Dissolvido 0.0 a 10.0 mg/L Winkler

Remoção de oxigénio (Carbohidrazida) 0,00-1,50mg/L Redução por ferro

Remoção de oxigénio (DEHA) 0 a 1000 μg/l Redução por ferro

Remoção de oxigénio (Hidroquinona) 0,00-2,50mg/L Redução por ferro

Remoção de Oxigénio (ISO - Ácido ascórbico) 0,00-4,50mg/L Redução por ferro

Ozono 0,00 a 2,00 mg/L DPD

pH 6.5 a 8.5 pH Vermelho de fenol

Fósforo Marinho GUB 0 a 200 μg/l Ácido Ascórbico 

Fosfato GB 0,00 a 2,50 mg/L Ácido Ascórbico

Fosfato GA 0.0 a 30.0 mg/L Aminoácido

Fósforo, Ácido Hidrolisável (cuvete de 13 mm) 0,00 a 1,60 mg/L Ácido Ascórbico

Fósforo, Reativo GB (cuvete de 13 mm) 0,00 a 1,60 mg/L Ácido Ascórbico

Fósforo, Reativo GA (cuvete de 13 mm) 0.0 a 32.6 mg/L Ácido Vanadomolibdofosfórico

Fósforo, Total GB (cuvete de 13mm) 0,00 a 1,60 mg/L Ácido Ascórbico

Fósforo, Total GA (cuvete de 13 mm) 0.0 a 32.6 mg/L Ácido Vanadomolibdofosfórico

Potássio GB 0.0 a 20.0 mg/L Tetrafenilborato 

Potássio GM 10 a 100 mg/L Tetrafenilborato

Potássio GA 20 a 200 mg/L Tetrafenilborato

Sílica GB 0,00 a 2,00 mg/L Azul de heteropoli

Sílica GA 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, Aniónicos 0,00 a 3,50 mg/L EPA 425,1

Surfactantes, Aniónicos (cuvete de 13 mm) 0,00 a 3,50 mg/L Adaptação do 5540C

Surfactantes, Catiónicos (cuvete de 13 mm) 0.00 a 2.50 mg/L Azul de Bromofeno

Surfactantes, Não-Aniónicos (cuvete de 13 mm) 0,00 a 6,00 mg/L TBPE 

Zinco 0,00 a 3,00 mg/L Zincon 
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2 5. ACESSÓRIOS

5.1 CONJUNTOS DE REAGENTES

Código Descrição

HI736-25 25 testes de Fósforo Marinho GUB

HI755-26 25 testes de Alcalinidade Marinha

HI758-26 25 testes de Cálcio Marinho

HI764-25 25 testes de Nitrito Marinho GUB

HI775-26 25 testes de Alcalinidade para água doce

HI93700-01 100 testes de Amónia GB

HI93700-03 300 testes de Amónia GB

HI93701-01 100 testes de Cloro Livre GB (pó)

HI93701-03 300 testes de Cloro Livre GB (pó)

HI93701-F 300 testes de Cloro Livre GB (líquido)

HI93701-T 300 testes de Cloro Total GB (líquido)

HI93702-01 100 testes de Cobre GA

HI93702-03 300 testes de Cobre GA

HI93703-52 100 testes de Ozono

HI93703-57 Glicerol, (4) 30 ml 

HI93704-01 100 testes de Hidrazina

HI93704-03 300 testes de Hidrazina

HI93705-01 100 testes de Sílica GB

HI93705-03 300 testes de Sílica GB

HI93707-01 100 testes de Nitrito GB

HI93707-03 300 testes de Nitrito GB

HI93708-01 100 testes de Nitrito GA

HI93708-03 300 testes de Nitrito GA

HI93709-01 100 testes de Manganês GA

HI93709-03 300 testes de Manganês GA

HI93710-01 100 testes de pH

HI93710-03 300 testes de pH

HI93711-01 100 testes de Cloro Total GB (pó)

HI93711-03 300 testes de Cloro Total GB (pó)

HI93712-01 100 testes de Alumínio

HI93712-03 300 testes de Alumínio

HI93713-01 100 testes de Fosfato GB

HI93713-03 300 testes de Fosfato GB
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Código Descrição

HI93714-01 100 testes de Cianeto

HI93714-03 300 testes de Cianeto

HI93715-01 100 testes de Amónia GM

HI93715-03 300 testes de Amónia GM

HI93716-01 100 testes de Bromo

HI93716-03 300 testes de Bromo

HI93717-01 100 testes de Fosfato GA

HI93717-03 300 testes de Fosfato GA

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 GA

HI93721-03 300 testes de Ferro GA

HI93722-01 100 testes de Ácido Cianúrico

HI93722-03 300 testes de Ácido Cianúrico

HI93723-01 100 testes de Crómio (VI) GA

HI93723-03 300 testes de Crómio (VI) GA

HI93726-01 100 testes de Níquel GA

HI93726-03 300 testes de Níquel GA

HI93728-01 100 testes de Nitrato

HI93728-03 300 testes de Nitrato

HI93729-01 100 testes de Fluoreto GB

HI93729-03 300 testes de Fluoreto GB

HI93730-01 100 testes de Molibdénio

HI93730-03 300 testes de Molibdénio

HI93731-01 100 testes de Zinco

HI93731-03 300 testes de Zinco

HI93732-01 100 testes de Oxigénio Dissolvido

HI93732-03 300 testes de Oxigénio Dissolvido

HI93733-01 100 testes de Amónia GA

HI93733-03 300 testes de Amónia GA

HI93734-01 100 testes de Cloro Livre e Total GA

HI93734-03 300 testes de Cloro Livre e Total GA
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2 Código Descrição

HI93733-03 300 testes de Amónia GA

HI93734-01 100 testes de Cloro Livre e Total GA

HI93734-03 300 testes de Cloro Livre e Total GA

HI93735-01 100 testes de Dureza Total GM (200 a 500 mg/L)

HI93735-02 100 testes de Dureza Total GA (400 a 750 mg/L)

HI93735-0 300 testes de Dureza Total (GB - 100 testes, GM - 100 testes, GA - 100 testes)

HI93735-00 100 testes de Dureza Total GM (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 GA

HI93739-03 300 testes de Fluoreto GA

HI93740-01 50 testes de Níquel GB

HI93740-03 150 testes de Níquel GB

HI93746-01 50 testes de Ferro GB

HI93746-03 150 testes de Ferro GB

HI93748-01 50 testes de Manganês GB

HI93748-03 150 testes de Manganês GB

HI93749-01 100 testes de Crómio (VI) GB

HI93749-03 300 testes de Crómio (VI) GB

HI93750-01 100 testes de Potássio GB, GM, GA

HI93750-03 300 testes de Potássio GB, GM, GA

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 para água doce

HI937521-03 150 testes de Cálcio para água doce

HI93753-01 100 testes de Cloreto

HI93753-03 300 testes de Cloreto

HI93754A-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GB EPA (Cuvete)

HI93754B-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GM EPA (Cuvete)

HI93754C-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GA EPA (Cuvete)

HI93754D-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GB Isento de Hg (Cuvete)

HI93754E-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GM Isento de Hg (Cuvete)
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Código Descrição

HI93754C-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GA EPA (Cuvete)

HI93754D-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GB Isento de Hg (Cuvete)

HI93754E-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GM Isento de Hg (Cuvete)

HI93754F-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GB ISO (Cuvete)

HI93754G-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GM ISO (Cuvete)

HI93754J-25 24 testes de Carência Química de Oxigénio GUA (Cuvete)

HI93757-01 100 testes de Ozono

HI93757-03 300 testes de Ozono

HI93758A-50 50 testes de Fósforo Reativo GB (Cuvetes)

HI93758B-50 50 testes de Fósforo Ácido Hidrolisável (Cuvetes)

HI93758C-50 50 testes de Fósforo Total GB (Cuvetes)

HI93763A-50 49 testes de Fósforo Reativo GA (Cuvetes)

HI93763B-50 49 testes de Fósforo Total GA (Cuvetes)

HI93764A-25 25 testes de Amónia GB (Cuvetes)

HI93764B-25 25 testes de Amónia GA (Cuvetes)

HI93766-50 50 testes de Nitrato (Cuvetes)

HI93767A-50 49 testes de Azoto Total GB (Cuvetes)

HI93767B-50 49 testes de Azoto Total GA (Cuvetes)

HI95747-01 100 testes de Cobre GB

HI95747-03 300 testes de Cobre GB

HI95761-01 100 testes de Cloro Total GUB

HI95761-03 300 testes de Cloro Total GUB

HI95762-01 100 testes de Cloro Livre GUB

HI95762-03 300 testes de Cloro Livre GUB

HI95769-01 40 testes de Surfactantes Aniónicos

HI96770-01 100 testes de Sílica GA

HI96770-03 300 testes de Sílica GA

HI95771-01 100 testes de Cloro Total GUA

HI95771-03 300 testes de Cloro Total GUA

HI96773-01 50 testes de Remoção de Oxigénio

HI96773-03 150 testes de Remoção de Oxigénio

HI96779-01 100  testes de Dióxido de Cloro (Rápido)

HI96779-03 300  testes de Dióxido de Cloro (Rápido)
HI96781-25 25 testes de Crómio VI/ Total (cuvete)
HI96776-01 100 testes de Ferro (II)

HI96776-03 300 testes de Ferro (II)



2-266

C
ER

TI
FI

C
A

Ç
Ã

O

2 Código Descrição
HI96781-25 25 testes de Crómio VI/ Total (cuvete)
HI96776-01 100 testes de Ferro (II)

HI96776-03 300 testes de Ferro (II)

HI96778-25 25 testes de Ferro Total (cuvete)

HI96780-25 24 testes de Surfactantes Não Iónicos (cuvete)

HI96782-25 25 testes de Surfactantes Aniónicos (cuvete)

HI96783-25 25 testes de Nitrito GB (cuvete)

HI96784-25 25 testes de Nitrito GM (cuvete)
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5.2 OUTROS ACESSÓRIOS

Código Descrição

HI731311 Cuvete 13 mm de diâmetro (5 un.)

HI731318 Pano para limpeza de cuvetes (4 un.)

HI731321 Cuvetes em vidro com 16 mm de diâmetro (4 un.)

HI731335N Tampas para cuvete 16mm (4 un.) 

HI731331 Cuvetes em vidro com 22 mm de diâmetro (4 un.)

HI731225 Tampas para cuvetes 22 mm (4 un.)

HI731339P Pipeta automática de 100 μL

HI731349P Ponteiras para pipeta graduada de 100 μL (10 un.)

HI731340 Pipeta automática de 200 μL

HI731350 Ponteiras para pipeta graduada de 200 μL (25 un.)

HI731341 Pipeta automática de 1000 μL

HI731351 Ponteiras para pipeta graduada de 1000 μL (25 un.)

HI731342 Pipeta automática de 2000 μL

HI731352 Ponteiras para pipeta graduada de 2000 μL (25 un.)

HI740034P Tampas para copo de 100 ml (10 un.)

HI740036P Copo plástico de 100 ml (10 un.)

HI740038 Garrafa em vidro de 60 ml e vedante

HI740142P Seringa graduada de 1 ml (10 un.)

HI740143 Seringa graduada de 1 ml (6 un.)

HI740144P Ponteiras para pipeta graduada de 1 ml (10 un.)

HI740157P Pipetas em plástico para reenchimento (20 un.)

HI740216 Prateleira de arrefecimento

HI740217 Escudo de proteção para reator

HI740220 Cuvete de mistura em vidro de 25 ml (2 un.)

HI740225 Seringa graduada de 60 ml

HI740226 Seringa graduada de 5 ml

HI740227 Conjunto de filtro

HI740228 Discos de filtro (25 un.)

HI740229 Cilindro graduado de 100 ml

HI7408011 Adaptador de cuvete de 16 mm

HI7408012 Adaptador de cuvete de 10 mm

HI7408013 Adaptador de cuvete de 13 mm

HI740230 Água desmineralizada (230 ml)

DEMI-02 Desmineralizante 
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2 Código Descrição

HI83300-100 

Estojo de preparação de amostras que inclui carvão ativado para 50 testes, frasco 
desmineralizante para 10 L de água, copo graduado de 100 ml com tampa, copo graduado 
de 170 ml com tampa, pipeta de 3 ml, seringa de 60 ml, seringa de 5 ml, cilindro graduado, 
colher, funil, filtros de papel (25 un.).

HI839800-01 Reator, adaptador de 230 VAC para 15 VDC, ficha europeia

HI839800-02 Reator, adaptador de 115 VAC a 15 VDC, ficha EUA.

HI93703-50 Solução de limpeza para cuvetes (230 ml)

HI93703-55 Carvão ativado (50 un.)

HI75110/15 Adaptador de 115 VAC a 15 VDC, ficha EUA.

HI75220/15 Adaptador de 230 VAC para 15 VDC, ficha europeia
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CERTIFICAÇÃO
Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as Diretivas CE.

Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. 
Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos elétricos 
e eletrónicos.

Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com outros resíduos 
domésticos. Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem.
A correta eliminação do produto e das pilhas previne potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde 
pública. Para obter mais informações, contate o centro de tratamento de resíduos da sua área, o local de compra ou vá 
até www.hanna.pt.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente em o vai 
utilizar. Qualquer alteração a este instrumento introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho 
do Fotómetro multiparâmetro Para sua segurança e do medidor, não utilize nem armazene o instrumento em ambientes 
perigosos.

GARANTIA
O Espectrofotómetro iris HI801 possui garantia por dois anos, contra defeitos de fabrico na manufatura e em materiais, 
desde que utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as instruções de utilização indicadas. 
Esta garantia é limitada à reparação ou substituição gratuita do instrumento. Os danos resultantes de acidentes, uso 
indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia.

Caso seja necessária assistência técnica, contate a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, 
data de aquisição, número de série (inscrito na parte de baixo do medidor) e a natureza do problema. Se a reparação 
não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o instrumento à 
Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização (RGA) junto do Departamento de Assistência Técnica Hanna. 
Proceda depois ao envio, com todos os portes previamente pagos.

MAN801   03/22

A Hanna Instruments® reserva-se o direito de modificar o design, construção e 
aparência dos seus produtos sem aviso prévio.
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Contatos
Hanna Instruments Portugal Lda.
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração I
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim 
www.hanna.pt

MAN801  Impresso em PORTUGAL


