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HI934

Titulador   
coulométrico   
Karl Fischer
Para determinação de humidadePara determinação de humidade
O titulador coulométrico Karl Fischer HI934, para 
amostras com baixo conteúdo de humidade, 
combina um sistema de elevada precisão de 
dosagem dinâmica de iodo gerada eletricamente 
com agitação magnética regulada oticamente, 
uma sofisticada determinação do ponto final e 
algoritmos de suporte para correção de desvio 
de derivada.

O HI934 aplica uma corrente DC pulsada para 
gerar o titulante, deteta o ponto final e realiza 
todos os cálculos necessários automaticamente.

O poderoso software do HI934 e menus 
intuitivos são facilmente navegáveis no 
amplo monitor LCD, tornando mais simples a 
visualização dos resultados. Escolha entre os 
métodos incluídos ou desenvolva um método 
personalizado para quase todo o tipo de 
aplicações ou amostras. 

• Sistema de dosagem de precisão com geração  
 de iodo em quantidades extremamente   
 reduzidas

 · Corrente pulsada 400 mA.

• Filtro molecular dessecante
 · Ajuda a manter baixas taxas de deriva 

dentro da célula de titulação , ao mesmo 
tempo que previne o ingresso da humidade 
ambiente no sistema de solvente selado 
mantendo o funcionamento pleno do 
titulador.

• Agitador magnético incorporado
 · Agitador magnético automático 

incorporado, ajustável a 200-2000 RPM.
 · Resposta ótica para controlo 

automático da velocidade.

• Sistema de solvente isolado
 · Mude para reagentes fresco em segundos, 

sem abrir o recipiente de titulação.
 · Minimiza exposição à humidade ambiente.
 · Os tubos PTFE são resistentes 

a químicos KF agressivos.
 · Suporte de tubo isolado para recolha do  

 tubo  PTFE após trocar o reagente.

•   Utilização de 100 métodos de titulação  
(padrão e personalizáveis)

• Resultados diretamente nas unidades   
 definidas

• Os gráficos de titulação podem ser   
 visualizados no ecrã e guardados   
 como imagem e transferidos para   
 um PC ou imprimidos

• Entrada para pen USB
 · Transferência de métodos, relatórios e 

gráficos para um PC ou outro sistema de 
titulação

 · Software atualizável.

• Incorporação em programa de gestão de dados  
 BPL: 

 · Registe todas as informações BPL 
necessárias com cada amostra, como 
identificação da amostra, nome da 
empresa e operador, data, hora, ID do 
elétrodo e informação de calibração.

• Mistura correta de reagente e amostra
 · Sistema de agitação magnética digital com  

 resposta ótica.
 · Velocidade de agitação ajustável 

 para facilitar a mistura. 
 
 

• Deteção precisa e flexível do ponto final da  
 titulação

 · Elétrodo de polarização com pino duplo 
em platina para deteção bi voltamétrica do 
ponto final.

• Interface para balança
 · Aquisição automática de massa de   

 amostra através do interface de série   
 RS232.

• Fácil de utilizar
 · Interface amigável.
 · Ecrãs de ajuda contextuais.

Mede de 1 ppm a 5% do conteúdo de água
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• Gerador com diafragma
 · O ânodo/anólito e cátodo/católito são separados 

por um diafragma de vidro.
 · Previne que o iodo gerado pelo ânodo seja 

reduzido a iodeto no cátodo.
 · Ideal para conteúdos extremamente baixos 

de H2O, requisitos de alta precisão, compostos 
azotados, amostras facilmente reduzidas.

• Gerador sem diafragma
 · Usa um reagente Karl Fischer fácil de   

 substituir.
 · Taxas de deriva inferiores e mais estáveis.
 · Limpeza facilitada da célula geradora.

Gestão de dados versátil
• O HI902C pode ser facilmente incorporado num  
 programa de gestão de dados BPL existente 

 · Registe todas as informações BPL necessárias 
com cada amostra, tal como identificação da 
amostra, nome da empresa e operador, data, 
hora, códigos de ID do elétrodo e informação de 
calibração.

• Os dados podem ser transferidos para uma pen  
 USB ou para o PC, com o software da Hanna  
 HI900PC

• A porta USB permite uma fácil transferência de  
 métodos, relatórios e atualizações de software,  
 através de uma pen USB

• Os utilizadores podem imprimir relatórios de  
 análise diretamente do titulador, usando   
uma impressora paralela standard

• Para uma maior versatilidade, pode ainda acoplar  
 um monitor externo e um teclado.

Especificações

Titulação

Gama 1 ppm a 5%

Resolução 0.1ppm (0.0001%)

Unidades de resultado %, ppm, ppt, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/ml, µg/ml, mg Br/100g,  
g Br/100g, mg Br, g Br

Tipo de amostra Líquido ou sólido* (dissolução/extração externa)

Recipiente de titulação Volume de funcionamento entre  100 – 200 ml
Sistema de 
manuseamento de 
Reagente

Sistema isolado com bomba de ar com diafragma integrado e adaptador para o 
copo

Elétrodo gerador

Configuração Com diafragma ou sem diafragma

Controlo de corrente Automático ou fixo (400 mA)

Deteção de tipo de 
elétrodo Automático

Determinação

Acondicionamento pré-
titulação Automático

Correção de deriva de 
fundo Automática; valor selecionável

Critérios de ponto final Persistência mV fixa, paragem de deriva relativa, ou paragem absoluta de deriva

Dosagem Dinâmica com três configurações de velocidade

Estatística de resultado Média, desvio padrão

Detetor de elétrodo

Tipo/Ligação Elétrodo de polarização com duplo pino de platina/ conector BNC

Corrente de polarização 1, 2, 5,  ou 10 µA

Gama de voltagem 2 mV a 1100 mV

Resolução de voltagem 0,1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1%

Especificações 
adicionais

Periféricos PC (USB Standard B); flash drive (USB Standard A); balança analítica (ficha DB-9); 
impressora (Ficha DB-25); teclado  (mini DIN de 6 pinos)

Idiomas Inglês, Espanhol, Francês, Português

Energia 100-240 Vac, 50/60 Hz/0.5 Amps

Temperatura de 
utilização 10 a 40 °C (50 a 104 °F); até 80 % de HR

Temperatura de 
armazenamento 20 a 70 °C (-4 a 158 °F); até 95 % de HR

Dimensões/Peso 315 x 205 x 400 mm/aprox.. 4.3 kg com agitador e sensores

Como 
encomendar

O  HI934D-02 (com diafragma), e o HI934-02 (230V) são fornecidos com elétrodo de pH com pino 
duplo em platina, conjunto de bomba de ar, conjunto de copo de titulação (copo em vidro, acessório 
vedante de porta, tampa porta de amostra e septo, barra de agitação, dessecante, cartuxo dessecante, 
suportes), suporte de copo com adaptador, parafuso de bloqueio de bomba com cabeça plástica, conjunto 
de frasco de reagente (tampa para frasco, dessecante, cartuxo dessecante, suportes, tubos (silicone 
e PTFE), conjunto de garrafa de despejo (garrafa de despejo, tampa, dessecante, cartuxo dessecante, 
suportes, tubos (silicone e  PTFE), chave de calibração, adaptador de troca de reagente, lubrificante para 
juntas, elétrodo gerador Karl Fischer (cabo de elétrodo gerador removível), cabo USB, dispositivo de 
armazenamento USB, aplicação de software HI900 PC, adaptador de energia, certificado de qualidade e 
dossier com manual de instruções.

Humidade nos alimentos
O conteúdo de humidade regula a longevidade dos alimentos e a sua medição é importante quer 
no produto, quer nos materiais de embalagem. A monitorização regular do conteúdo de humidade 
assegura a eficiência e a qualidade ótima em alimentos processados. A Hanna dispõe de tituladores 
Karl Fischer para a determinação de humidade em produtos alimentares e bebidas. O titulador 
volumétrico Karl Fischer HI933 destina-se a amostras com até 100% de água e o titulador 
coulométrico Karl Fischer HI934 destina-se a amostras com um conteúdo de água inferior a 5%. 
Com um tempo médio por teste inferior a 5 minutos, os tituladores Karl Fischer oferecem a solução 
adequada para testes internos de controlo de qualidade, eliminando os custos e tempos de espera 
associados a resultados laboratoriais externos. Os tituladores Karl Fischer são capazes de determinar 
o conteúdo de humidade em produtos alimentares de um modo rápido, preciso e eficiente.

Parâmetro
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