
Equipamentos de teste de água para Piscinas e Spa’s



2 Equipamentos de teste de água para piscinas e spasIntrodução   

Porque a qualidade, higiene 
 

e segurança são importantes.
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A importância de testar a 
água das Piscinas e Spa’s
Controlo do pH e Desinfeção Residual 
Na manutenção de piscinas, a desinfeção ou higienização é essencial para 
eliminar bactérias e controlar organismos nocivos como algas que podem 
ocorrer na piscina, no equipamento de filtração e tubos.

Existem vários compostos desinfetantes disponíveis, incluindo sistemas de 
doseamento de cloro, bromo e ozônio, dos quais o cloro é o mais comum.

Cloro
O cloro é um forte agente oxidante que destrói poluentes orgânicos e 
bactérias. Parte do cloro combina com compostos que contêm nitrogênio 
formando cloraminas, enquanto o resto permanece ativo, continuando a 
sua ação desinfetante.

O cloro combinado é a quantidade de cloro que já se combinou com 
compostos que contêm nitrogênio. É muito menos eficaz como desinfetante 
do que o cloro livre. A adição de cloro combinado e cloro livre dá cloro total. 
Para uma boa manutenção da água, será necessário encontrar o equilíbrio 
perfeito onde o cloro livre e o total são proporcionalmente iguais e, assim, 
manter os níveis de cloro combinados próximos de zero. A presença de 
cloraminas é indesejável por causa do característico "cheiro de piscina", bem 
como da irritação nos olhos e nas membranas mucosas causada por cloro 
combinado como as dicloraminas.

O cloro comercial para desinfeção pode estar disponível como um gás (Cl₂), 
um líquido como hipoclorito de sódio ou lixívia (NaOCl) ou em estado sólido 
como hipoclorito de cálcio, cloro-hidantoínas ou compostos de ácido cloro 

cianúrico. Esses compostos, uma vez dissolvidos em água, estabelecem 
o equilíbrio entre o ácido hipocloroso (HOCl) e os iões de hipoclorito 
(OCl¯). Embora ambas as formas sejam consideradas cloro livre, é o ácido 
hipocloroso que fornece as características de desinfeção e oxidação mais 
fortes das soluções de cloro. A quantidade de ácido hipocloroso na água 
com cloro depende do valor de pH 
da solução. As mudanças no valor 
do pH afetam o equilíbrio do HOCl 
em relação aos iões de hidrogênio e 
hipoclorito.

Como representado no gráfico, o HOCl 
diminui e o OCl¯ aumenta à medida 
que o pH aumenta. Com um pH baixo, 
quase todo o cloro livre está na forma 
molecular HOCl, e com um pH a rondar 
7,5, o rácio entre HOCl e OCl¯ é 50:50. 
Uma vez que a forma iónica OCl¯ é um 
desinfetante de ação lenta e o HOCl 
molecular tem ação rápida, é importante medir o pH regularmente. Regra 
geral, um pH de cerca de 7,2 é recomendado para manter as condições de 
desinfeção de ação rápida.

Bromo
Em muitos países, a higienização com bromo foi introduzida como 
alternativa ao cloro, embora não seja tão forte. A vantagem do bromo 
reside na sua estabilidade em altas temperaturas (vantajoso para piscinas 
aquecidas e banheiras de hidromassagem) e no seu poder de desinfeção 
mantido em um pH mais alto. Além disso, há muito pouca reação entre o 
bromo e os compostos de nitrogênio, reduzindo o odor desagradável e os 
problemas de irritação nos olhos. A principal desvantagem do bromo é o 
poder desinfetante de ação mais lenta, tornando-o menos adequado para 
piscinas maiores.



   IntroduçãoEquipamentos de teste de água para piscinas e spas 5

Ozono
O ozono é um agente oxidante muito forte que destrói compostos orgânicos 
que são especialmente difíceis de oxidar. Este permite remover o cloro 
combinado com muita eficiência, sem a necessidade de refrescar grandes 
quantidades de água da piscina. No momento em que a água passa pelas 
unidades de filtro, o ozono já concluiu a higienização e não é afetado pelo 
nível de pH.

Principalmente por causa do seu forte poder oxidante, a água de retorno 
pode conter traços de concentração de ozono. É imperativo saber que o 
ozono é muito instável, portanto, para garantir a higienização completa da 
água, continua a ser necessária uma cloração de baixo nível.

O equilíbrio da água e o Índice Langelier 
As características da água da piscina precisam ser mantidas num 
estado equilibrado para evitar vários problemas. Medir certas variáveis   é 
extremamente importante para prever se a água é corrosiva ou causará 
incrustação.

Um índice de saturação desenvolvido pelo Dr. Wilfred Langelier é amplamente 
usado para prever o equilíbrio das águas da piscina. Este representa a 
estimativa da capacidade das soluções de dissolver ou precipitar depósitos 
de carbonato de cálcio. Um certo nível dessa precipitação (filmagem) é 
desejado para isolar tubos e caldeiras do contato com a água. Quando 
nenhuma película protetora é formada, a água é considerada corrosiva. 
Por outro lado, muita filmagem pode resultar em incrustação e incrustação 
dos tubos. No tratamento da água da piscina, a equipa de manutenção 
deve garantir que os parâmetros relacionados, como alcalinidade, dureza, 
e o pH são monitorizados cuidadosamente, além dos produtos químicos de 
higienização.

Cálcio
A presença de cálcio no sistema é desejada para garantir a filmagem nos 
locais onde a temperatura é relativamente alta, como em caldeiras e canos 
que transportam água quente. A incrustação deve ser evitada porque reduz 
a transferência de calor e a capacidade da bomba, além de causar turvação 
na água. 

Recomenda-se manter o valor de dureza do cálcio na gama de 200 a 400 
ppm como carbonato de cálcio (CaCO₃).

Alcalinidade
A Alcalinidade é a medida da concentração total de substâncias alcalinas, 
principalmente bicarbonatos, dissolvidas na água. Quanto maior a 
alcalinidade, mais resistente a água é à mudança de pH. Ao mesmo tempo, 
a água altamente alcalina é um dos principais fatores para problemas de 
incrustação, como incrustação em equipamentos de filtração, bombas e 
tubos. Recomenda-se manter o valor de Alcalinidade na gama entre 80 a 
125 ppm como carbonato de cálcio (CaCO₃).

pH
O pH da água é um fator importante, pois em níveis de pH mais baixos, a taxa 
de corrosão aumenta. Se os valores de alcalinidade forem suficientemente 
altos, não será difícil controlar o pH. É recomendável manter o pH entre 
7,2 e 7,4 para melhor manter as taxas de corrosão baixas e uma atividade 
suficiente de cloro.

Índice Langelier
O Índice Langelier é uma ferramenta poderosa para calcular o equilíbrio 
hídrico e prever problemas de corrosão ou escamação. Teoricamente, um 
IL igual a zero indica perfeitas condições de água para piscinas. Se IL> 0, a 
escamação e manchas da água estão presentes, e se LI <0 a água é corrosiva 
e altamente irritante. Uma tolerância de ± 0,4 é normalmente aceitável.

A fórmula de Langelier é expressa como: IL = pH + TF + HF + AF – 12.5

Onde:  
IL = Índice Langelier (também conhecido como índice de Saturação)

pH = pH da água

TF = fator temperatura

HF = fator de dureza, registo (Ca dureza, ppm como CaCO3)

AF = fator de alcalinidade, registo (alcalinidade, ppm como CaCO3)

Para calcular o Índice Langelier exato da água, use as tabelas de referência 
ÍNDICE DA ÁGUA.

Para a maioria das piscinas, a água é equilibrada se:

• O valor do pH é mantido dentro dos intervalos 
recomendados de pH 7,2 - 7,6

• Idealmente, a Alcalinidade deve ser mantida 
dentro de uma gama de 80 - 125 ppm

• A Dureza de Cálcio deve ser mantida dentro de uma gama de 200 - 400 
ppm 

Para calcular o equilíbrio da água, devem ser medidos três parâmetros; 
dureza do cálcio, alcalinidade e pH. Encontre o fator de dureza e alcalinidade 
nas tabelas de referência abaixo.

A temperatura da água é, em geral, mantida entre 24 ° C (76 ° F) e 34 ° C 
(94 ° F). Supondo que a temperatura seja mantida dentro dessas gamas, um 
valor médio ou 0,7 pode ser usado.

Equilíbrio da água = pH+TF+HF+AF

Equilíbrio da água Estado Recomendação

11,0-12,0 Corrosiva Aumentar o pH e / ou alcalinidade

12,1-12,3 Equilíbrio aceitável Teste a água com frequência

12,4-12,6 Equilíbrio Ideal Manter

12,7-12,9 Equilíbrio aceitável Teste a água com frequência

13,0-14,0 Formação de calcificação Reduzir o pH e / ou alcalinidade

Tabela de Referência do Índice da Água

Temperatura Dureza de Cálcio Alcalinidade

°C °F TF mg/L  
(as CaCO₃)

HF mg/L  
(as CaCO₃)

AF

0 32 0 5. 0,7 5. 0,7

4 39 0,1 25 1,4 25 1,4

8 46 0,2 50 1,7 50 1,7

12 54 0,3 75 1,9 75 1,9

16 60 0,4 100 2,0 100 2,0

20 68 0,5 150 2,2 150 2,2

24 75 0,6 200 2,3 200 2,3

28 82 0,7 250 2,4 250 2,4

32 90 0,7 300 2,5 300 2,5

36 97 0,8 400 2,6 400 2,6

40 104 0,9 500 2,7 500 2,7

50 122 1,0 1000 3,0 1000 3,0
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BL120 • BL121 • BL122 • BL123 

Controladores de pH/ORP com         
Bomba de Alimentação Integrada
Esta série de controladores de pH/ORP foi projetada para manter constantes 
os níveis de pH e desinfetante em piscinas, banheiras de hidromassagem 
e spas. O BL122 e BL123 permitem a conexão remota e o acesso aos 
dispositivos através da aplicação Hanna Cloud.

Os controladores para piscinas BL12X estão disponíveis em duas 
configurações. A versão básica consiste no modelo, que permite a instalação 
direta da sonda e dos acessórios para injeção de químicos na tubagem 
existente. Também está disponível uma versão montada em painel com uma 
célula de fluxo bypass. A célula de fluxo em “bypass” permite a calibração e 
manutenção da sonda sem necessidade de desligar a bomba de recirculação. 

Para uma monitorização em conformidade, estes controladores possuem 
um registador de dados interno. As leituras são registadas a cada 10 
segundos iniciando um novo registo para cada novo dia ou quando o 
instrumento é calibrado. Os dados registados incluem os valores de pH, ORP 
e temperatura, dados da última calibração, configuração da instalação e de 
quaisquer evento registado. 

Para os modelos BL121 e BL123, existem três saídas analógicas de 4-20 mA 
disponíveis, para utilizadores que desejem monitorizar os três parâmetros 

medidos. As saídas são escalonáveis, oferecendo maior flexibilidade e 
melhor resolução, conforme necessário.

O nível de cloro é medido com base no princípio de ORP ou REDOX. Um 
aumento do valor de ORP correlaciona-se com um aumento do nível de 
cloro livre. A medição de pH e desinfetante é produzida em conjunto, para 
obter um maior controlo e uma desinfeção mais eficiente. A eficácia dos 
desinfetantes é dependente de um valor de pH controlado. O valor de ORP é 
o indicador mais consistente da eficácia de desinfeção da piscina/ banheira 
de hidromassagem ou tratamento da água. Valores de 650-750 mV a 7.2 
pH, normalmente indicam um tratamento adequado da água (todas as 
bactérias nocivas são mortas em menos de 1s). As medições de pH e ORP 
são efetuadas através do elétrodo combinado HI1036-1802, instalado em 
linha ou na célula de fluxo. Para prevenir que efeitos de circuito de terra 
provoquem leituras erráticas e danos ao sistema, o elétrodo possui um 
matching pin, considerado a ligação terra. Foi especialmente concebido para 
detetar o elétrodo danificado com base no valor potencial ISO alterado. O 
HI1036-1802 utiliza um elétrodo de referência de Ag/AgCl com KCl 3,5 M. 
Sendo os valores ORP referenciados a este.

M
ed

içõ
es

 d
e 

pH

M
ed

içã
o 

de
 

OR
P

Bo
m

ba
 d

e 
Do

sa
ge

m
 d

e 
ác

id
o

Bo
m

ba
 d

e 
Do

sa
ge

m
 d

e 
clo

ro

Sa
íd

as
 

An
al

óg
ica

s

Co
ne

tiv
id

ad
e 

Ha
nn

a 
Cl

ou
d

BL120 • • • •

BL121 • • • • •

BL122 • • • • •

BL123 • • • • • •



   Controladores/ Bombas de dosagemEquipamentos de teste de água para piscinas e spas 7

O mostrador versátil destes controladores permite três modos de exibição. O LCD poderá exibir os três parâmetros em simultâneo, um ciclo de 3 
segundos de parâmetros singulares ou um ecrã gráfico em tempo real com opções para seleção de parâmetros, zoom e recuperação de registos.

Trata-se de uma solução multifunções para o controle automático dos níveis de pH e cloro em 
piscinas, banheiras de hidromassagem e spas.

Opções Hanna Cloud
Escolha entre conexão estática (Static) ou 
DHCP.

R-HOLD (Remote Hold/ Paragem remota)

As bombas doseadoras podem ser desligadas 
utilizando a funcionalidade Remote Hold da 
Hanna Cloud.

Definições
Configure as suas definições para a 
conectividade cloud.

Controlador com função Hanna Cloud (BL122 e BL123)

Três Modos de Visualização



8 Equipamentos de teste de água para piscinas e spasControladores/ Bombas de dosagem   

Bombas Peristálticas de Alimentação Química
Estes controladores estão equipados com duas bombas doseadoras 
peristálticas com tubagens substituíveis com resistência química que são 
controladas proporcionalmente com taxas de fluxo ajustáveis. Uma das 
bombas é utilizada na dosagem de ácido, enquanto a outra serve para 
dosear cloro. A eficácia do cloro disponível, conforme determinado por ORP, 
será inversamente proporcional ao valor de pH da água.

Indicadores LED Multicoloridos
Estes controladores apresentam vários LED’s para indicação de estado, 
manutenção e operação da bomba. O LED STATUS (de Estado) muda de cor 
com base no estado operacional; um LED verde significa que a água está 
dentro dos intervalos de parâmetros desejados, um LED amarelo significa que 
o controlador precisa de atenção e um LED vermelho identifica um problema 
no sistema, como leituras de pH alto e baixo, ORP e/ou temperatura. O LED 
SERVICE (de Assistência) indica que é necessária assistência técnica.

Controle Proporcional Automático da Bomba
Estes modelos possuem bombas doseadoras controladas proporcionalmente. 
Com base na sensibilidade do processo à adição química, estes controladores 
permitem ao utilizador ajustar a banda proporcional. Esta configuração 
determina a quantidade de tempo de dosagem necessária como uma 
percentagem do set point ao valor estabelecido. Por exemplo, uma grande 
massa de água utilizará uma faixa proporcional pequena; ter uma faixa 
pequena (por exemplo, 0,1 pH) garantirá que as bombas estejam doseando 
com mais frequência quando a leitura estiver próxima do set point. Para 
massas de água menores, como banheiras de hidromassagem ou spas, será 
mais útil definir uma faixa proporcional maior (por exemplo, 1,0 pH); quando 
a leitura está próxima do set point, a quantidade de tempo que a bomba 
doseadora está ligada é mínima, para evitar grandes variações de pH ou 
ORP. Esta importante característica permite um controlo muito preciso na 
manutenção do set point.

Caudal ajustável
O caudal da bomba doseadora é ajustável de 0,5 a 3,5L/h. Grandes massas 
de água exigem maior dosagem química do que quantidades mais pequenas, 
pois será necessário mais químicos para haver uma alteração visível na 
leitura. O caudal ajustável, como a banda proporcional, permite um melhor 
controlo na manutenção do set point desejado. 

Dosagem permitida de ORP (Cloro)
Os medidores de pH e ORP são usados frequentemente em piscinas. Na 
desinfeção com cloro, há uma relação inversa entre pH e ORP. À medida que 
o nível de pH aumenta, o nível de ORP diminui. Estes medidores utilizam 
uma funcionalidade de dosagem permitida, que não doseia cloro até que 
o valor do pH seja corrigido, visto ser possível ter um valor baixo de ORP, 
mesmo existindo cloro suficiente em solução. Esta funcionalidade evita o 
desperdício de produtos químicos e evita um nível de concentração de cloro 
mais alto do que o desejado.

Entradas de nível de ácido e cloro em tanques
O BL122 e BL123 permitem a conexão com um controle de nível opcional. 
Esta entrada é usada para desativar as bombas doseadoras quando não há 
mais produtos químicos no reservatório.

Sistema de Alarme Programável
Estes controladores permitem que os utilizadores ativem ou desativem 
o nível baixo e alto de alarmes para todos os parâmetros: pH, ORP e 
temperatura. Quando um alarme é ativado, todas os doseamentos param. 
O sistema de alarme também oferece proteção contra sobredosagem, pois 
se o valor não for corrigido dentro de um intervalo de tempo especificado, o 
medidor entrará em estado de alarme.

Registo automático
As leituras para cada parâmetro são registadas automaticamente a cada 10 
segundos. Um novo registo é iniciado sempre que o instrumento é calibrado 
ou no início de um novo dia. Os dados registados incluem valores de pH, 
ORP e temperatura, dados da última calibração, valores programados e de 
qualquer evento registado.
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GLP (Boas práticas laboratoriais - BPL)
As Boas Práticas Laboratoriais (BPL) referem-se à função de controlo de 
qualidade usada para assegurar a uniformidade das calibrações e medições 
da sonda. A funcionalidade GLP armazena informações de calibração de pH/
ORP, incluindo data e hora para os sensores de pH/ORP.

Entrada Hold
É possível conectar um interruptor de fluxo montado em linha ou um 
relé mecânico, que esteja conectado à fonte de alimentação da bomba 
de recirculação à entrada “Hold” do controlador. Sem fluxo ou quando 
nenhuma energia é aplicada à bomba de recirculação, a paragem condicional 
desativará as bombas doseadoras. Isso evitará qualquer dosagem de 
produtos químicos quando não houver circulação de água no sistema.

Saídas Analógicas do BL121 e BL123 (acima 
apresentados)
Os controladores BL121 e BL123 apresentam três saídas de 4-20 mA. Cada 
saída pode ser desativada ou conectada a um dispositivo de registo externo. 
Cada um dos três parâmetros medidos (pH, ORP e temperatura) pode ser 
atribuído a uma saída analógica onde o sinal de corrente será proporcional ao 
valor medido. Para maior flexibilidade e melhor resolução, a saída analógica 
poderá ser dimensionada; os utilizadores podem definir dois pontos dentro de 
um intervalo de parâmetros para corresponder ao intervalo de saída analógica. 
Por exemplo, o controlador atribui 0 pH a 4 mA e 14 pH a 20 mA como padrão. 
O utilizador pode ajustar a faixa de pH para atribuir pH 6 a 4 mA e pH 8 a 20 
mA. Este ajuste permite uma melhor resolução na faixa de interesse.

Ligação USB
Para revisão e armazenamento o utilizador pode facilmente transferir os 
dados para o PC utilizando uma pen drive e a porta USB.

Porta Ethernet para Conectividade Hanna Cloud nos 
BL122 e BL123 (acima apresentados)

Proteção por palavra-chave
Os controladores BL122 e BL123 apresentam uma solução 
de proteção com palavra-passe que oferece acesso restrito à 
calibração, configuração e visualização dos dados registados.  
A senha pode ser definida e ativada/desativada durante a configuração 
geral do instrumento.
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Aceda em qualquer lugar com a Conetividade Hanna 
Cloud
A Hanna Cloud é uma aplicação web que conecta o utilizador aos aparelhos 
de medição, como é o caso do BL122 e BL123. Pode aceder ás medições e 
armazenamento de dados através de um PC, tablet ou telemóvel à internet. 
Poderá conectar múltiplos dispositivos registados para o Hanna Cloud.

À medida que seu instrumento mede e controla o seu processo, medições, 
tendências, histórico, configurações do dispositivo, alarmes e mensagens 
são transmitidas para o seu painel de controle. 

Poderão ser adicionados múltiplos utilizadores secundários à conta do seu 
dispositivo para monitorizar as medições e receber e-mails, pop-ups ou 
mensagens SMS do seu equipamento.

A Hanna Cloud assegura a segurança das suas informações pessoais. 
Protegemos a informação através do uso de medidas de segurança técnicas 
e administrativas, para reduzir os riscos de perda ou uso indevido. Isso inclui 
(sem limitação) uma conexão segura, registo de identidade do dispositivo e 
encriptação de senha.

A aplicação Hanna Cloud 
é compatível com a 
maioria dos browsers 
modernos de internet.

Mantenha-se informado online 
com Hanna Cloud
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Medição
Dados de medição, alarme, hold e status da 
bomba são visualizados facilmente.

Notificações
Escolha quais as notificações que deseja 
receber.

Registo
Crie uma conta em hannacloud.com

Gráfico
Utilize os gráficos para analisar as tendências 
das últimas 12 horas ou altere o período de 
tempo.

Registo
O histórico de registos podem ser transferidos 
em PDF ou .CSV.

GLP (Boas práticas laboratoriais - BPL)
Os dados das BPL estão prontamente 
disponíveis.

Características Hanna Cloud
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Célula de fluxo para 
BL120-20, BL121-
20, BL122-20 e 
BL123-20

HI1036-1802

Sonda Digital Multiparâmetro de pH, 
ORP e Temperatura 
A HI1036-1802 é uma sonda digital combinada que mede o pH, ORP e temperatura. Esta sonda incorpora 
ainda um matching pin. O matching pin é considerado a ligação “terra” e serve para impedir que ruídos 
elétricos causem leituras erráticas e danifiquem o sistema. 

O vidro utilizado no sensor de pH foi escolhido para produzir um equilíbrio rápido e estável, mesmo em 
águas de baixa condutividade. Adicionalmente, o sensor de pH foi concebido para produzir um valor de 
zero mV próximo a pH 4 (não pH 7 como os sensores de pH típicos), caso deixe de funcionar. Um elétrodo 
de pH danificado que produza um valor de mV próximo ao pH 7 origina um estado de alarme e desliga 
qualquer bomba ativada. 

A superfície do sensor de ORP é constituída por um anel de platina que envolve o sensor de temperatura. 
E tem referência no elétrodo Ag/AgCl (3,5M KCl). 

Os sensores de ORP e pH e o elétrodo de referência usam uma técnica de medição diferencial, que é 
conhecida por permanecer em funcionamento e fornecer medições precisas sob condições adversas, 
que podem fazer com que as sondas de pH convencionais produzam medições incorretas. A sonda 
HI1036-1802 com seus amplificadores diferenciais, reduz consideravelmente as imprecisões causadas 
por ruídos elétricos, que podem existir entre as terras do processo e do instrumento. Com a técnica 
diferencial, o ruido fluirá através do caminho de baixa impedância do “matching pin”, proporcionando 
imunidade aos sinais de medição. Além disso, a sonda converte essas medições para um sinal digital que 
elimina o ruído e a estática, devido aos sinais de alta impedância transportados pelo cabo.

O HI1036-1802 juntamente com os controlador de piscina Hanna permite a promoção da saúde e a 
segurança da água da piscina e spa.

Especificações HI1036-18xx (xx indica o comprimento do cabo)

pH Gama 0,00 a 12,00 pH

ORP Gama ±2000 mV

Temperatura Gama 0.0 to 70.0 ºC (32.0 to 158.0 °F)

Adicionais 
Especificações

Referência Referência do elétrodo Ag / AgCl (3.5M KCl)

Junção Tecido

Corpo PVDF

Linha superior 3/4” NPT

Conector DIN

Pressão Máxima @25°C 3 bar (43.5 psi)

Como encomendar HI1036-1802 Sonda Digital Multiparâmetro de pH, ORP e Temperatura com cabo de 2 m de 
comprimento (incluído)
HI1036-1805 Sonda Digital Multiparâmetro de pH, ORP e Temperatura com cabo de 5 m de 
comprimento
HI1036-1810 Sonda Digital Multiparâmetro de pH, ORP e Temperatura com cabo de 10 m de 
comprimento
HI1036-1815 Sonda Digital Multiparâmetro de pH, ORP e Temperatura com cabo de 20 m de 
comprimento



   Controladores/ Bombas de dosagemEquipamentos de teste de água para piscinas e spas 13

Elétrodo de pH/redox/°C

Elétrodo de pH/redox/°C

Elétrodo de pH/redox/°C

Célula de 
fluxo

ácido

Ácido

cloro

cloro

deteção do nível

deteção do nível

Injetor de ácido

Injetor de ácido

Injetor de cloro

Injetor de cloro

Distância  
recomendada: 2 m

Distância  
recomendada: 2 m

fluxo

fluxo

bomba de 
circulação

bomba de 
circulação

deteção de 
fluxo

deteção de 
fluxo

filtro

filtro

Bomba de 
calor

Bomba de 
calor

deteção do nível

deteção do nível

OPTION 1 OPTION 2

Exemplo de uma 
Instalação em Linha
(BL121-10)

Exemplo de uma   
Instalação em Célula 
de fluxo
(BL121-20)
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Especificações BL120/BL121/BL122/BL123

pH Gama* 0.00 a 14.00 pH

Resolução 0.01 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0.05 pH

Calibração Padrão calibração padrão de pH: automática,, dois pontos (pH 4.01, 7.01, 10.01) 
Processo de calibração de pH: ajustável, um ponto único a personalizado, ponto único

Controlador de pH Alimentação proporcional usando ponto de ajuste e banda proporcional ajustável; adiamento do arranque ao ligar-se; proteção de 
sobredosagem usando o temporizador de segurança

mV Gama ±2000 mV

Resolução 1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±5 mV

Calibração ORP (mV) ajustável, um ponto

Controlador ORP Alimentação proporcional usando set point e banda proporcional ajustável; adiamento do arranque ao ligar-se;  
Proteção de sobredosagem usando o temporizador de segurança; Doseamento de pH interligado

Temperatura Gama* -5.0 to 105.0ºC (23.0 to 221.0°F)

Resolução 0.1°C (0.1ºF)

Precisão (@25°C/77°F) (1ºC, 1.8ºF)

Especificações  
adicionais

Compensação da temperatura automática para pH -5.0 a 105.0 ºC (23.0 a 221.0 ºF)

Alarmes Alto e Baixo com a opção de ativar/desativar para todos os parâmetros; O alarme é acionado após 5 leituras consecutivas acima/abaixo 
do limite

Função de registo Registo automático de 60 dias com período de 10 segundos (ou 100 registos); Medições de pH/ ORP/ temperatura;;  
Eventos: alarmes/ erros/ falha de energia; Modos consultar tabela/ gráfico; Exportar para pen USB; Ficheiros de registo em formato CSV

Conetividade Cloud  
(apenas BL122 e BL123)

Os dispositivos BL122 e BL123 são conectados à Hanna Cloud utilizando uma conexão segura.
 • conexão Ethernet (RJ45) 10/100 Mbps 
 • registo de identidade do dispositivo 
 • autorização baseada em diretivas de chaves de segurança
 • Modo “Remote Hold” (paragem remota) para desativar as bombas (um modo de emergência acionado remotamente via 
aplicação web)

Controlo da Bomba Controlo do fluxo da bomba 0.5 a 3.5 L/h (0.13 a 0.92 G/hora) e pressão de saída máxima 1 atm (14 psi) Controlo manual de cada bomba

proteção por palavra-chave as definições, calibração e consulta de registos são protegidas por palavra-passe

Interface de Armazenamento USB

GLP (Boas práticas laboratoriais - BPL) pH/ORP

Sistema de Alarme Sistema de alerta intuitivo baseado no sistema de alarme com código de cores LED; opções de filtragem de alarme; controlo de relé de 
alarme com base nos filtros definidos pelo utilizador

Saída de Relé de Alarme (1) SPDT 5A/230 VAC 
ativado por condições de alarme de pH/ ORP/ temperatura selecionáveis

Saídas Analógicas (3) 
 
(apenas BL121 e BL123)

três saídas analógicas configuráveis, de 4 a 20 mA 
Impedância de Saída ≤ 500 Ω 
precisão < 0.5 % G.C. 
isolamento galvânico, até 50 V em relação à terra

Entradas Digitais (3) isolamento galvânico, tipo de contato energizado 
uma entrada para baixo nível no tanque de ácido/ base (contato aberto) 
uma entrada para nível baixo no tanque de cloro (contato aberto) 
uma entrada para o modo Hold (contato aberto)

Entrada da Sonda (1) Tipo de Sonda: HI1036-18XX Sonda digital combinada para pH/ ORP/ Temperatura com Matching Pin 
Conector DIN com proteção à água 
Isolamento galvânico 
Interface RS485

Cabo de alimentação 100—240 VAC / 15 VA

Ambiente de utilização 0 a 50°C; HR máx 95% sem condensação

Caixa do equipamento Bomba embutida, para montagem na parede, com classificação IP65

Dimensões / Peso 245 x 188 x 55 mm (73 mm com bombas);  
9.6 x 7.4 x 2.2” (2.9” sem bombas)

Como 
encomendar

Configuração em linha:
BL120-10, BL121-10 (saídas analógicas). BL122-10 (Conectividade Hanna Cloud) e BL123-10 (saídas analógicas, Conectividade Hanna Cloud) são fornecidos com 
HI1036-1802 Elétrodo combinado (pH / ORP / Temperatura), Suporte do injetor, tubo de Ø 50 mm (1 un.), acessórios para o injetor de elétrodo (2 un.), Suportes de injetor, 
tubo de Ø 50 mm (2 un.), tubos para bombas peristálticas (2 un.), tubo de aspiração e distribuição (5 + 5 m), filtro de aspiração (2 un.), solução padrão pH 7.01 (3 saquetas), 
solução padrão pH 4.01 (3 saquetas), solução de teste ORP 470 mV (3 saquetas), cabo de energia, certificado de qualidade do instrumento e manual de Instruções.

Configuração em painel com célula de fluxo:
BL120-20, BL121-20 (saídas analógicas), BL122-20 (Conectividade Hanna Cloud) e BL123-20 (saídas analógicas, Conectividade Hanna Cloud) são fornecidos com 
HI1036-1802 Elétrodo combinado (pH / ORP / Temperatura), célula de fluxo montada em painel, válvula para conexões de célula de fluxo com acessórios e tubos (10m), 
injetores (3 un.), suporte para válvulas, tubo de Ø 50 mm(2 un.), suporte de injetor,  tubo de Ø 50 mm (2 un.), tubos para bombas peristálticas (2 un.), tubo de aspiração e 
distribuição (5 + 5 m), filtro de aspiração (2 un.), solução padrão pH 7.01 (3 saquetas), solução padrão pH 4.01 (3 saquetas), solução de teste ORP 470 mV (3 saquetas), 
cabo de energia, certificado de qualidade do instrumento e manual de Instruções.

*alcance limitado pela sonda.



   Controladores/ Bombas de dosagemEquipamentos de teste de água para piscinas e spas 15

BL120-450  
Conjunto de Célula de 
Fluxo para tubo com 50 
mm de diâmetro

BL120-550  
Suporte de elétrodo 
para tubo com 50 mm de 
diâmetro, rosca  1 ¼”

BL120-563  
Suporte de elétrodopara 
tubo com 63 mm de 
diâmetro, rosca  1 ¼”

BL120-475  
Conjunto de Célula de 
Fluxo para tubo com 75 
mm de diâmetro

BL120-150  
Kit de Acessórios para 
tubo com 50 mm de 
diâmetro

BL120-200  
Filtro de aspiração 
do Controlador

BL120-275  
Suporte para injetor 
para tubo com 75 mm de 
diâmetro, rosca ½

BL120-500  
Kit de acessórios de 
sonda 

BL120-575  
Suporte de elétrodo 
para tubo com 75 mm de 
diâmetro, rosca  1 ¼”

BL120-250  
Suporte para injetor 
para tubo com 50 mm de 
diâmetro, rosca  ½”

BL120-263  
Suporte para injetor 
para tubo com 63 mm de 
diâmetro, rosca ½

BL120-402  
Tubo para célula de fluxo 
(10 m)

BL120-903  
Kit de proteção de Bucins 
(6 un.)

BL120-901  
Simulador BL121

BL120-602  
Casquilho de metal 12 x 
1/2” (2 un.)

BL120-601  
Casquilho de plástico 
2 x 1/2” com O-rings

BL120-501  
Tampa do suporte de 
proteção, rosca de 1-1/4”

BL120-300  
Conjunto de tubos para 
bomba peristáltica do 
controlador para piscinas 
(2 un.)

BL120-201 
Injetor do controlador, 
rosca ½”

BL120-202  
Tubo de aspiração e 
dispensação (10 m)

BL120-163  
Kit de Acessórios para 
tubo 63 mm de diâmetro

BL120-175  
Kit de Acessórios para 
tubo 75 mm de diâmetro

BL120-463  
Conjunto de Célula de 
Fluxo para tubo com 63 
mm de diâmetro

BL123-70  
Kit de Calibração e Manutenção 
1 x saqueta de solução padrão pH 7.01 (20 mL) 
1 x saqueta de solução padrão pH 4.01 (20 mL) 
1 x Saqueta de solução de limpeza para elétrodo (20 mL) 
1 x Saqueta de solução para armazenamento de elétrodo (20 mL) 
1 x Saqueta de solução de teste de ORP(20 mL) 

BL123-70-30 
30 x BL123-70 Kit de Calibração e Manutenção

BL120-401  
Válvula para célula de 
fluxo

BL120-400  
Kit adaptador da sonda de 
célula de fluxo

BL120-604  
O-ring para célula de fluxo 
de vidro

BL120-603  
Cotovelo para célula de 
fluxo de vidro

BL120-410  
Célula de fluxo 

BL120-301  
Rotor para bomba 
peristáltica do controlador 
para piscinas

BL120-902  
Tampa de proteção USB

BL120-411  
Painel célula de 
fluxo

BL120-302  
Tampa da bomba do 
controlador, 
com parafuso

Acessórios

HI1036-1802 (sonda com cabo de 2 m de cumprimento)
HI1036-1805 (sonda com cabo de 5 m de cumprimento)
HI1036-1810 (sonda com cabo de 10 m de cumprimento)
HI1036-1815 (sonda com cabo de 20 m de cumprimento)
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BL100 

Controlador de pH e                      
Bomba de dosagem 
para Piscinas, Banheiras de 
Hidromassagem e Spa’s
O Controlador de pH e Bomba de dosagem é um sistema 
projetado para manter o pH em piscinas, banheiras de 
hidromassagem e spa’s.  Normalmente o cloro, seja líquido ou 
sólido, é alcalino e aumentará o pH da água à qual é adicionado. 
Conforme o pH aumenta acima de 7,4, uma forma de cloro 
conhecida como ião hipoclorito (OCl–) aumenta. Esta forma de cloro é 
100 vezes menos eficaz em eliminar bactérias em comparação com a outra 
forma de cloro conhecida como ácido hipocloroso (HOCl). Por este motivo, 
é importante manter o nível de pH correto para garantir que a forma de 
ácido hipocloroso mais potente esteja disponível para desinfeção. O BL100 
foi desenvolvido para ser uma solução acessível que permita ao utilizador 
manter sempre o pH ideal. Basta inserir a sonda e a válvula de injeção 
em linha com a bomba de recirculação e fornecer o produto químico a ser 
doseado. 

O BL100 está disponível em várias configurações, 
incluindo a opção de medidor e sonda, um kit para 
montagem em linha e um pacote completo que 
inclui um bypass e célula de fluxo montada em 
painel. O kit para modelos em linha e de célula de 
fluxo inclui tubos de aspiração com filtro e tubos de 
distribuição com válvula de injeção.
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Bomba Doseadora Peristáltica
O BL100 possui uma bomba peristáltica de 
alimentação química integrada que utiliza um 
motor de passo que não possui engrenagens ou 
escovas para se desgastar. Esta característica 
providencia uma vida útil longa e pouca 
manutenção.

Entrada da sonda de Ligação 
Rápida 
O conector DIN de conexão rápida cria 
uma vedação à prova de água com o controlador 
tornando-o ideal para reduzir problemas 
de ruído elétrico com a ligação causada por 
ambientes húmidos.

Nível do Tanque de Ácido/ 
Entrada do Interruptor de Fluxo
O BL100 permite a ligação a um controlador de 
nível ou um interruptor de fluxo opcional. Esta 
entrada pode ser usada para desativar a bomba 
doseadora quando não houver mais produtos 
químicos no tanque do reservatório ou se não 
houver fluxo devido ao desligar da bomba. 

Caudal ajustável
O caudal das bombas doseadoras é ajustável de 
0,5 a 3,5L/h. Grandes massas de água exigem 
maior dosagem química do que quantidades 
mais pequenas por cada unidade de tempo. O 
caudal ajustável, como a banda proporcional, 
permite um melhor controlo na manutenção do 
set point desejado.

Sistema de Alarme Programável
Ativa ou desativa os alarmes de nível alto e baixo 
para pH. Quando um alarme é ativado, todas os 
doseamentos param. Para maior segurança, o 
sistema de alarme também oferece proteção 
contra sobredosagem, pois se o valor do set 
point não for corrigido dentro de um intervalo 
de tempo programado, o medidor entrará no 
estado de alarme.

Visor LCD Multicolorido
O BL100 possui um LCD colorido que 
providencia uma forma rápida de ver o estado 
do controlador. Se estiver no modo de controlo 
e funcionando como pretendido, o visor ficará 
verde. Se o controlo não estiver ativo, o visor 
fica verde claro; enquanto que em estado de 
alarme, o visor pisca a vermelho.

Controle Proporcional 
Automático da Bomba
A bomba doseadora peristáltica pode ser 
controlada através de um simples controlo 
proporcional on/off ou através de um 
controlo mais avançado, o que ajuda a evitar a 
ultrapassagem do set point definido. Ao usar o 
controlo proporcional de caudal programado, o 
mesmo será afetado pela banda proporcional 
usada. Quanto mais próxima a leitura estiver do 
ponto definido, mais tempo leva para a bomba 
peristáltica concluir uma revolução. Se a leitura 
estiver fora da faixa proporcional, o tempo 
necessário para concluir uma revolução será 
baseado no caudal programado. 

Por exemplo, um controlador é programado para 
ter um set point de pH 7,40 com uma banda 
proporcional unitária de 1,00 pH e o caudal a 
1,0 L/h. Qualquer leitura acima de pH 8,4 fará 
com que o doseamento de ácido seja de 1 L/h. 
Se a leitura estiver em pH 7,90, que é 1/2 da 
banda, a bomba doseadora funcionará a meia 
velocidade ou fornecerá 0,5 L/h de produto 
químico. Quanto mais próxima a leitura estiver 
do set point, mais tempo levará a bomba a 
concluir uma rotação. Isso permite um controlo 
muito preciso do valor de pH desejado. 

Características
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HI10053 Sonda de pH/Temperatura Amplificada
O BL100 usa a sonda amplificada HI10053 que incorpora sensores de pH e temperatura 
e se conecta ao controlador com um único conector DIN de conexão rápida à prova de 
água. O amplificador embutido ajuda a reduzir o ruído elétrico das bombas de recirculação 
para fornecer uma medição estável e confiável. O vidro de pH usado é ideal para água 
com baixa condutividade e fornece resposta rápida. O corpo PVDF da sonda possui um 
acessório roscado de 1/2" para inserção em um acessório "T" em linha ou na célula de 
fluxo. O corpo da sonda possui um encaixe sextavado para apertar confortavelmente 
com uma chave inglesa. 

Como função de segurança adicional, o sensor de pH é projetado para ter um valor de 
0 mV para pH 4 e não em pH 7 como elétrodos de pH típicos. Isto é muito importante, 
pois um potencial de 0 mV resultará quando o vidro interno se partir e entrar em curto 
com a célula de referência. Para o HI10053 o valor 0 mV será pH 4 e este tipo de leitura 
irá produzir um estado de alarme (quando programado) e desabilitar a dosagem da 
bomba. Um elétrodo de pH padrão teria um valor de pH próximo a 7 e poderia resultar 
em nenhuma dosagem ou em dosagem excessiva com base no valor real e no set point 
programado.

Especificações Controlador de pH e Bomba de dosagem BL100 

pH Gama* 0.00 a 14.00 pH

Resolução 0.01 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0.10 pH

Calibração calibração do utilizador: automática, um ou dois pontos com solução tampão (4.01, 7.01, 10.01 pH) 
calibração de processo: ponto único ajustável (±0.50 pH em torno do pH medido)

Temperatura Gama* -5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F)

Resolução 0,1°C (0,1°F)

Precisão (@25°C/77°F) ±0,5°C (± 0,9°F)

Especificações Adicionais Compensação da 
Temperatura para pH

automático

Operação Modo máximo ou 
mínimo

Controlo da Bomba

Controlo On/Off usando o set point definido (6,00 a 8,00pH) com histerese ajustável (0,10 a 1,00pH)
Controlo proporcional usando o set point ajustável definido (6,00 - 8,00 pH) com banda proporcional ajustável (pH de 0,10 a 2,00)
Temporizador de atraso no arranque (0 a 600 seg.) 
Controlo do fluxo da bomba 0.5 to 3.5 L/ hora (0.13 to 0.92 G/hora) e pressão de saída máxima 1 atm (14 psi)
Controlo manual para purgar a bomba (definido na configuração)

Alarmes Alto e baixo com a opção ativar ou desativar
Acionado após 5 s. se o controlador registar um conjunto de leituras consecutivas acima/abaixo dos valores limite
Nível com opção ativar ou desativar
Proteção de tempo excessivo (1 a 180 minutos ou desligado)

Sistema de alarme do 
Controlador

Sistema de alarme intuitivo, usando luz de fundo codificada com luz vermelha verde-verde 
Opções de configuração de alarme, selecionáveis   pelo utilizador

Saída de Relé de Alarme SPDT 2.5A/ 230 Vac
Ativado por condições selecionáveis de alarme de pH

Entrada de Sonda Sonda DIN Quick connect
Isolamento galvânico

Entrada Digital  Interruptores externos poderão ser conectados para manter o controlo devido a eventos externos (nível baixo de reagente, a bomba de 
recirculação não funciona)
Isolamento galvânico

Fonte de energia 100/240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de Energia 15 VA

Ambiente de utilização -50°C; HR máx 95% sem condensação

Dimensões 90 x 142 x 80 mm

Peso 910 g

Caixa do equipamento Bomba embutida, para montagem na parede, classificação IP65

Como 
encomendar

BL100-00  é fornecido com sonda de pH/temperatura HI10053, solução tampão de pH 4,01, 20 ml (3), solução tampão de pH 7,01, 20 ml (3), cabo de alimentação, 
manual de instruções e certificados de qualidade para instrumento e sonda.
BL100-10 (com kit de montagem em linha) é fornecido com o controlador BL100, sonda de pH/temperatura HI10053, filtro de aspiração, injetor do controlador, rosca 
de 1/2”, suporte para tubo Ø 50 mm (2), PVC de aspiração tubo (flexível) (5 m), tubo de injeção de PE de distribuição (rígido) (5 m), válvulas (2), solução tampão de pH 
4,01, 20 ml (3), solução tampão de pH 7,01, 20 ml (3), cabo de alimentação, manual de instruções e certificados de qualidade para instrumento e sonda.
BL100-20 (com kit de montagem de célula de fluxo) é fornecido com o controlador BL100, sonda de pH/temperatura HI10053, célula de fluxo para BL100/BL101, 
painel de montagem para BL100/BL101, filtro de aspiração, injetor do controlador, rosca de 1/2", suporte para tubo Ø 50 mm (3), tubo de aspiração PVC (flexível) (5 
m), dispensador de PE tubo de injeção (rígido) (15 m), adaptador de tubo 1/2 "- 6 mm (2), válvulas (2), solução tampão de pH 4,01, 20 ml (3), solução tampão de pH 
7,01, 20 ml (3), cabo de alimentação, manual de instruções e certificados de qualidade para instrumento e sonda.

*alcance limitado pela sonda.
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BL120-200  
Filtro de aspiração 

BL120-275  
Suporte de injetor para 
tubo com 75 mm de 
diâmetro, rosca  ½”

BL120-401  
Válvula para célula de 
fluxo

BL120-250  
Suporte de injetor para 
tubo com 50 mm de 
diâmetro, rosca  ½”

BL120-263  
Suporte para injetor 
para tubo com 63 mm de 
diâmetro, rosca ½

BL100-300  
Conjunto de tubos para 
bomba peristáltica do 
controlador para piscinas 
(2 un.)

BL120-201 
Injetor do controlador, 
rosca ½”

BL120-202  
Tubo de aspiração e 
dispensação (10 m)

BL120-301  
Rotor para bomba 
peristáltica

HI740036P  
Conjunto de copos em 
plástico, 100 ml (10 un.)

HI10053  
Sonda de pH/
temperatura, Conector 
DIN Quick, com cabo 
de 2 m

BL120-410  
Célula de fluxo

BL100-302  
Tampa da bomba com 
parafuso

BL100-421  
Painel célula de fluxo

BL120-450 
Kit de célula de fluxo para 
tubo de Ø 50 mm

BL120-463 
Kit de célula de fluxo para 
tubo de Ø 63 mm

BL120-475 
Kit de célula de fluxo para 
cabo de Ø 75 mm

Acessórios

HI700044P  
Saqueta de solução 
padrão pH 4.01 (25)

HI700074P  
Saqueta de solução 
padrão pH 7.01 (25)

HI7006014P  
Saquetas  de solução de 
Limpeza para elétrodos 
de pH e ORP (25)

HI7003004P  
Saquetas  de solução de 
armazenamento para 
elétrodos de pH e ORP (25)

HI70614L  
Solução de Limpeza 
para elétrodos de pH e 
ORP (500 mL)

HI70774L  
Solução de Limpeza  de 
Óleos e Loções  para 
elétrodos de pH e ORP 
(500 mL)

HI703004L  
Solução de armazenamento 
para elétrodos de pH e ORP 
(500 mL)
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BL101

Controlador de ORP e 
Bomba de dosagem 
para Piscinas, Banheiras de Hidromassagem 
e Spa’s
O Controlador BL101 é um sistema projetado para manter o ORP 
em piscinas, banheiras de hidromassagem e spa’s. Normalmente, 
o cloro líquido é usado como desinfetante para manter a água 
protegida de bactérias nocivas. O cloro, enquanto oxidante, aumenta o 
potencial de oxidação-redução (ORP) da água quando adicionado. Quando 
o valor de ORP é maior que 650 mV as bactérias presentes serão eliminadas 
em segundos. O BL101 foi desenvolvido para ser uma solução acessível que 
permita ao utilizador manter sempre o valor ideal de ORP. Basta inserir a sonda 
e a válvula de injeção em linha com a bomba de recirculação e fornecer o 
produto químico a ser doseado. 

O BL101 está disponível em várias configurações, 
incluindo a opção de medidor e sonda, um kit para 
montagem em linha e um pacote completo que inclui 
um bypass e célula de fluxo montada em painel. O 
kit para modelos em linha e de célula de fluxo inclui 
tubos de aspiração com filtro e tubos de distribuição 
com válvula de injeção.
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Bomba Doseadora Peristáltica
O BL101 possui uma bomba peristáltica de 
alimentação química integrada que utiliza um 
motor de passo que não possui engrenagens ou 
escovas para se desgastar. Esta característica 
providencia uma vida útil longa e pouca 
manutenção.

Entrada da sonda de Ligação 
Rápida 
O conector DIN de conexão rápida cria 
uma vedação à prova de água com o controlador 
tornando-o ideal para reduzir problemas 
de ruído elétrico com a ligação causada por 
ambientes húmidos.

Nível do Tanque de Químicos/ 
Entrada do Interruptor de Fluxo
O BL101 permite a ligação a um controlador de 
nível ou um interruptor de fluxo opcional. Esta 
entrada pode ser usada para desativar a bomba 
doseadora quando não houver mais produtos 
químicos no tanque do reservatório ou se não 
houver fluxo devido ao desligar da bomba.  

Caudal ajustável
O caudal das bombas doseadoras é ajustável de 
0,5 a 3,5L/h. Grandes massas de água exigem 
maior dosagem química do que quantidades 
mais pequenas por cada unidade de tempo. O 
caudal ajustável, como a banda proporcional, 
permite um melhor controlo na manutenção do 
set point desejado.

Sistema de Alarme Programável
Ativa ou desativa os alarmes de nível alto e baixo 
para ORP. Quando um alarme é ativado, todas os 
doseamentos param. Para maior segurança, o 
sistema de alarme também oferece proteção 
contra sobredosagem, pois se o valor do set 
point não for corrigido dentro de um intervalo 
de tempo programado, o medidor entrará no 
estado de alarme.

Visor LCD Multicolorido
O BL101 possui um LCD colorido que 
providencia uma forma rápida de ver o estado 
do controlador. Se estiver no modo de controlo 
e funcionando como pretendido, o visor ficará 
verde. Se o controlo não estiver ativo, o visor 
fica verde claro; enquanto que em estado de 
alarme, o visor pisca a vermelho.

Controle Proporcional 
Automático da Bomba
A bomba doseadora peristáltica pode ser 
controlada através de um simples controlo 
proporcional on/off ou através de um 
controlo mais avançado, o que ajuda a evitar a 
ultrapassagem do set point definido. Ao usar o 
controlo proporcional de caudal programado, o 
mesmo será afetado pela banda proporcional 
usada. Quanto mais próxima a leitura estiver do 
ponto definido, mais tempo leva para a bomba 
peristáltica concluir uma revolução. Se a leitura 
estiver fora da faixa proporcional, o tempo 
necessário para concluir uma revolução será 
baseado no caudal programado.

Por exemplo, um controlador é programado 
para ter um set point de 650 mV com uma 
banda proporcional de 50 mV e o caudal a 1,0 
L/h. Qualquer leitura a baixo de 600 mV fará 
com que o doseamento de oxidante seja de 1 
L/h. Se a leitura estiver em 625 mV, que é 1/2 da 
banda, a bomba doseadora funcionará a meia 
velocidade ou fornecerá 0,5 L/h de produto 
químico. Quanto mais próxima a leitura estiver 
do set point, mais tempo levará a bomba a 
concluir uma rotação. Isso permite um controlo 
muito preciso do valor de ORP desejado.

Características
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HI20083 Sonda de ORP/ Temperatura
O BL101 usa a sonda HI20083 que incorpora ambos os sensores de ORP e 
temperatura e conecta-se ao controlador com um único conector DIN de conexão 
rápida à prova de água. O corpo PVDF da sonda possui um acessório roscado de 1/2" 
para inserção em um acessório "T" em linha ou na célula de fluxo. A parte traseira 
da sonda possui roscas NPT de 3/4" para montagem em submersão/ tanque. O 
corpo da sonda possui um encaixe sextavado para apertar confortavelmente com 
uma chave inglesa. 

*alcance limitado pela sonda.

Especificações Controlador de ORP e Bomba de dosagem BL101

ORP Gama -2000 a 2000 mV

Resolução 1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±5 mV

Calibração Calibração de processo: num só ponto, ajustável (±0.50 mV em torno do  valor de ORP medido)

Temperatura Gama* -5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F)

Resolução 0,1°C (0,1°F)

Precisão (@25°C/77°F) ±0,5°C (± 0,9°F)

Especificações Adicionais Operação Modo máximo ou 
mínimo

Controlo da Bomba

Controlo On/Off usando set point ajustável (200 to 900 mV) com histerese ajustável (10 to 100 mV)
Controlo proporcional usando o set point ajustável (200 to 900 mV) com banda proporcional ajustável (10 to 200 mV)
Temporizador de atraso no arranque (0 a 600 seg.)
Controlo do fluxo da bomba 0.5 to 3.5 L/ hora (0.13 a 0.92 G/hora) e pressão de saída máxima 1 atm (14 psi)
Controlo manual para purgar a bomba (definido na configuração)

Alarmes Alto e baixo com a opção ativar ou desativar
Acionado após 5 s. se o controlador registar um conjunto de leituras consecutivas acima/abaixo dos valores limite
Nível com opção ativar ou desativar
Proteção de tempo excessivo (1 a 180 minutos ou desligado)

Sistema de alarme do 
Controlador

Sistema de alarme intuitivo, usando luz de fundo codificada com luz vermelha verde-verde 
Opções de configuração de alarme, selecionáveis   pelo utilizador

Saída de Relé de Alarme SPDT 2.5A/ 230 Vac
Ativados por condições selecionáveis de alarme de ORP

Entrada de Sonda Sonda DIN Quick connect
Isolamento galvânico

Entrada Digital  Interruptores externos poderão ser conectados para manter o controlo devido a eventos externos (nível baixo de reagente, a 
bomba de recirculação não funciona)
Isolamento galvânico

Fonte de energia 100/240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de Energia 15 VA

Ambiente de utilização -50°C; HR máx 95% sem condensação

Dimensões 90 x 142 x 80 mm

Peso 910 g

Caixa do equipamento Bomba embutida, para montagem na parede, classificação IP65

Como 
encomendar

BL101-00 é fornecido com controlador BL101, Sonda de ORP/temperatura HI20083, Solução de teste ORP (3), cabo de alimentação, manual de instruções e 
certificados de qualidade para instrumento e sonda.
BL101-10 (com kit de montagem em linha) é fornecido com o controlador BL101, sonda de ORP/temperatura HI20083, filtro de aspiração, injetor, rosca de 1/2”, 
suporte para tubo Ø 50 mm (2), tubo de aspiração em PVC (flexíveis) (5 m), tubo de dispensação em PE (rígido) (5 m), solução de teste ORP,  cabo de alimentação, 
manual de instruções e certificados de qualidade para instrumento e sonda.
BL101-20 (com kit de montagem de célula de fluxo) é fornecido com o controlador BL101, sonda de ORP/temperatura HI20083, célula de fluxo para BL100/
BL101, painel de montagem para BL100/BL101, filtro de aspiração, injetor, rosca de 1/2", suporte para tubo Ø 50 mm (3), tubo de aspiração PVC (flexível) (5 m), 
tudo de dispensação rígido (15 m), adaptador de tubo 1/2 "- 6 mm (2), válvulas (2), solução de teste ORP, 20 ml (3), cabo de alimentação, manual de instruções e 
certificados de qualidade para instrumento e sonda.

HI20083 Sonda de ORP/
Temperatura mostrada em 
linha
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HI20083  
sonda de ORP/
temperatura, Conector 
DIN Quick, com cabo 
de 2 m

BL120-200  
Filtro de aspiração

BL120-275  
Suporte de injetor para 
tubo com 75 mm de 
diâmetro, rosca  ½”

BL120-401  
Válvula para célula de 
fluxo

BL120-250  
Suporte de injetor para 
tubo com 50 mm de 
diâmetro, rosca  ½”

BL120-263  
Suporte para injetor 
para tubo com 63 mm de 
diâmetro, rosca ½

BL100-300  
Conjunto de tubos para 
bomba peristáltica do 
controlador para piscinas 
(2 un.)

BL120-201 
Injetor do controlador, 
rosca ½”

BL120-202  
Tubo de aspiração e 
dispensação (10 m)

BL120-301  
Rotor para bomba 
peristáltica

HI740036P  
Conjunto de copos em 
plástico, 100 ml (10 un.)

BL120-410  
Célula de fluxo

BL100-302  
Tampas das bombas com 
parafuso

BL100-421  
Painel célula de fluxo

BL120-450 
Kit de célula de fluxo para 
tubo de Ø 50 mm

BL120-463 
Kit de célula de fluxo para 
tubo de Ø 63 mm

BL120-475 
Kit de célula de fluxo para 
tubo de Ø 75 mm

Especificações Controlador de ORP e Bomba de dosagem BL101

ORP Gama -2000 a 2000 mV

Resolução 1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±5 mV

Calibração Calibração de processo: num só ponto, ajustável (±0.50 mV em torno do  valor de ORP medido)

Temperatura Gama* -5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F)

Resolução 0,1°C (0,1°F)

Precisão (@25°C/77°F) ±0,5°C (± 0,9°F)

Especificações Adicionais Operação Modo máximo ou 
mínimo

Controlo da Bomba

Controlo On/Off usando set point ajustável (200 to 900 mV) com histerese ajustável (10 to 100 mV)
Controlo proporcional usando o set point ajustável (200 to 900 mV) com banda proporcional ajustável (10 to 200 mV)
Temporizador de atraso no arranque (0 a 600 seg.)
Controlo do fluxo da bomba 0.5 to 3.5 L/ hora (0.13 a 0.92 G/hora) e pressão de saída máxima 1 atm (14 psi)
Controlo manual para purgar a bomba (definido na configuração)

Alarmes Alto e baixo com a opção ativar ou desativar
Acionado após 5 s. se o controlador registar um conjunto de leituras consecutivas acima/abaixo dos valores limite
Nível com opção ativar ou desativar
Proteção de tempo excessivo (1 a 180 minutos ou desligado)

Sistema de alarme do 
Controlador

Sistema de alarme intuitivo, usando luz de fundo codificada com luz vermelha verde-verde 
Opções de configuração de alarme, selecionáveis   pelo utilizador

Saída de Relé de Alarme SPDT 2.5A/ 230 Vac
Ativados por condições selecionáveis de alarme de ORP

Entrada de Sonda Sonda DIN Quick connect
Isolamento galvânico

Entrada Digital  Interruptores externos poderão ser conectados para manter o controlo devido a eventos externos (nível baixo de reagente, a 
bomba de recirculação não funciona)
Isolamento galvânico

Fonte de energia 100/240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de Energia 15 VA

Ambiente de utilização -50°C; HR máx 95% sem condensação

Dimensões 90 x 142 x 80 mm

Peso 910 g

Caixa do equipamento Bomba embutida, para montagem na parede, classificação IP65

Como 
encomendar

BL101-00 é fornecido com controlador BL101, Sonda de ORP/temperatura HI20083, Solução de teste ORP (3), cabo de alimentação, manual de instruções e 
certificados de qualidade para instrumento e sonda.
BL101-10 (com kit de montagem em linha) é fornecido com o controlador BL101, sonda de ORP/temperatura HI20083, filtro de aspiração, injetor, rosca de 1/2”, 
suporte para tubo Ø 50 mm (2), tubo de aspiração em PVC (flexíveis) (5 m), tubo de dispensação em PE (rígido) (5 m), solução de teste ORP,  cabo de alimentação, 
manual de instruções e certificados de qualidade para instrumento e sonda.
BL101-20 (com kit de montagem de célula de fluxo) é fornecido com o controlador BL101, sonda de ORP/temperatura HI20083, célula de fluxo para BL100/
BL101, painel de montagem para BL100/BL101, filtro de aspiração, injetor, rosca de 1/2", suporte para tubo Ø 50 mm (3), tubo de aspiração PVC (flexível) (5 m), 
tudo de dispensação rígido (15 m), adaptador de tubo 1/2 "- 6 mm (2), válvulas (2), solução de teste ORP, 20 ml (3), cabo de alimentação, manual de instruções e 
certificados de qualidade para instrumento e sonda.

HI7006014P  
Saquetas  de solução de 
Limpeza para elétrodos 
de pH e ORP (25)

HI7003004P  
Saquetas  de solução de 
armazenamento para 
elétrodos de pH e ORP (25)

HI70614L  
Solução de Limpeza 
para elétrodos de pH e 
ORP (500 mL)

HI70774L  
Solução de Limpeza  de 
Óleos e Loções  para 
elétrodos de pH e ORP 
(500 mL)

HI703004L  
Solução de armazenamento 
para elétrodos de pH e ORP 
(500 m)

HI700224P  
Saquetas  de solução 
ORP de 470 mV para 
elétrodos de platina e 
ouro (25)

HI70224L 
Solução ORP de 470 
mV para elétrodos de 
platina e ouro (500 mL)

Acessórios
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HI981074

Medidor de bolso de pH e Temperatura 
com resolução de 0.1 pH
O medidor HI981074 é ideal para verificar os níveis de pH de piscinas, banheiras de hidromassagem e 
spas. A leitura precisa do pH é crítica para garantir que o cloro esteja predominantemente na forma de 
ácido hipocloroso em vez da forma de hipoclorito, que é menos eficaz em eliminar bactérias. O pH ideal 
para uma piscina situa-se entre 7.2 e 7.4.  

• À prova de água
• Compensação automática da temperatura (ATC)
• Calibração Automática em um ou dois pontos
• Indicador de estabilidade da medição

Especificações HI981074

pH Gama 0.0 a 14.0 pH

Resolução 0.1 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0.1 pH

Calibração automática, um ou dois pontos (pH 4.01, 7.01, 10.01)

Temperatura Gama 0,0 a 50,0 °C  
(32,0 a 122,0 °F)

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão (@25°C/77°F) ±0,5°C / ±1,0°F

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha CR2032 3V Li-ion 

Como encomendar O HI981074 é fornecido com saqueta de solução padrão pH 4.01, saqueta de solução padrão pH 
7.01 (2), saqueta de solução de limpeza  de pH e ORP de uso geral (2), tampa de proteção para 
armazenamento, pilha CR2032, certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções.

• Sensor de Temperatura exposto
• Sensor de temperatura exposto 

para uma resposta mais rápida 

• Selo de proteção à água
• Uma pequena tampa, facilmente 

removível, permite o acesso ao 
compartimento da bateria.

HI700044P  
Saqueta de solução 
padrão pH 4.01 (25)

HI700074P  
Saqueta de solução 
padrão pH 7.01 (25)

Ac
es

só
rio

s

HI7006014P  
Saquetas  de solução de 
Limpeza para elétrodos 
de pH e ORP (25)

HI7003004P  
Saquetas  de solução 
de armazenamento 
para elétrodos de pH e 
ORP (25)

• Mala de transporte incluída
• Fornecido numa mala de transporte com 

soluções padrão e solução de limpeza.
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Especificações HI983044

EC Gama 0.00 a 20.00 mS/cm

Resolução 0.01 mS/cm

Precisão 
(@25°C/77°F)

±2% G.C.

Calibração automática, um ponto a 12,88 mS/cm

Temperatura Gama 0.0 a 50.0°C/32.0 a 122.0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão 
(@25°C/77°F)

±0,5°C/±1,0°F

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha CR2032 3V Li-ion

Como encomendar O HI983044 é fornecido com saquetas de solução padrão 
de calibração TDS 12.88 mS/cm (4), manga de proteção para 
armazenamento, pilha CR2032, certificado de qualidade do 
instrumento e manual de instruções.

Especificações HI983024

TDS Gama 0.00 a 10.00 ppt (g/L)

Resolução 0.01 ppt (g/L)

Precisão 
(@25°C/77°F)

±2% G.C.

Calibração automática, um ponto a 6,44 ppt

Fator de conversão 
de EC para TDS

0,5

Temperatura Gama 0.0 a 50.0°C/32.0 a 122.0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão 
(@25°C/77°F)

±0,5°C/±1,0°F

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha CR2032 3V Li-ion

Como encomendar O HI983024 é fornecido com saquetas de Padrões TDS 6.44 
ppm (4),tampa de proteção para armazenamento, pilha CR2032, 
certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções.

HI983024

Medidor de bolso 
de TDS (Gama Alta)
O medidor HI983024 é ideal para verificar os níveis 
de Sal de piscinas, banheiras de hidromassagem 
e spas. A leitura precisa do TDS é importante no 
monitoramento dos níveis de sal da água e assim 
certificar-se de que há sal suficiente para que 
ocorra a geração de cloro. O nível ideal é baseado 
no gerador que está a ser usado, mas um valor de 
3,00 a 4,00 ppt (3000 a 4000 ppm) é comum.

• À prova de água
• Compensação automática 

da temperatura (ATC)
• Calibração automática num ponto
• Indicador de estabilidade da medição

HI983044

Medidor de bolso 
de EC (Gama Alta)
O medidor HI983044 é ideal para verificar 
os níveis de Sal de piscinas, banheiras de 
hidromassagem e spas. A leitura precisa do EC 
é importante no monitoramento dos níveis de 
sal da água e assim certificar-se de que há sal 
suficiente para que ocorra a geração de cloro. 
O nível ideal é baseado no gerador que está a 
ser usado, mas um valor de 6,00 a 8,00 mS/cm 
(6000 a 8000 μS/cm) é comum.

• À prova de água
• Compensação automática 

da temperatura (ATC)
• Calibração automática num ponto
• Indicador de estabilidade da medição

Ac
es

só
rio

s

HI700384P Saquetas 
de solução padrão de 
calibração TDS 6,44 
ppt, (25.)

HI700304P Saquetas 
de solução padrão de 
condutividade 12880 
μS/cm, 20 ml (25.)

Ac
es

só
rio

s

• Mala de transporte incluída
• Fornecido numa mala de transporte com 

soluções padrão e solução de limpeza.

• Mala de transporte incluída
• Fornecido numa mala de transporte com 

soluções padrão e solução de limpeza.
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HI981304

Medidor de Bolso Combinado para pH/ 
EC/TDS (Gama Alta)
O medidor HI981304 é ideal para verificar os níveis de pH e Sal de piscinas, banheiras de hidromassagem e spas. 
A leitura precisa do pH é crítica para garantir que qualquer cloro produzido por um gerador eletrolítico de 
água salgada esteja na forma de ácido hipocloroso, em vez da forma de hipoclorito, que é menos eficaz 
em eliminar bactérias. A parte EC/ TDS do medidor é usada para monitorizar os níveis de sal na piscina 
e assim certificar-se de que há sal suficiente para que ocorra a geração de cloro. O nível ideal é baseado 
no gerador que está a ser usado, mas um valor de 6.00 a 8.00 mS/cm (3.00 a 4.00 ppt = 3000 a 4000 
ppm) é comum.

• Com proteção à água e 
concebido para flutuar

• Compensação automática da 
temperatura para pH e EC.

• Indicador de estabilidade
• O botão HOLD fixa as leituras no mostrador 
• % de energia é apresentada ao ligar
• Indicador de Baixa Carga de Pilha
• Sistema de prevenção de 

erro por pilha (BEPS)
• Desligar automático 

Especificações HI981304

pH Gama 0.00 a 14.00 pH

Resolução 0.01 pH

Precisão ±0.05 pH

Calibração de pH automática, a um ou dois - pontos com dois conjuntos de padrões standard (pH 
4,01 / 7,01 / 10,01 ou pH 4,01 / 6,86 / 9,18)

           Condutividade Gama 0.00 a 20.00 mS/cm

Resolução 0.01 mS/cm

Precisão ±2% G.C.

Calibração Calibração automática, a um ponto a 12,88 mS/cm

            TDS Gama 0,00 a 10,00 g/L (ppt)

Resolução 0.01 ppt (g/L)

Precisão ±2% G.C.

Calibração de TDS Calibração automática, a um ponto a  6.44 ppt (usando o fator de conversão 
0.5)

Fator de conversão 
de EC para TDS

Ajustável de 0,45 to 1,00 

Temperatura Gama 0,0 a 60,0°C / 32,0 a 140,0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão ±0,5°C/±1,0°F

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha 1,5V (4)

Como 
encomendar

HI981304 é fornecido com saqueta de solução padrão de pH 4.01 e de pH 7.01, saqueta de solução 
de armazenamento de elétrodos de pH e ORP, saqueta de solução padrão de condutividade 12880 μS 
/ cm, saqueta de solução padrão TDS de 6,44 ppt, saqueta de solução de limpeza de elétrodos de pH 
e ORP, cartucho de elétrodo de pH, ferramenta de remoção do elétrodo, tampa de armazenamento/ 
proteção, pilhas 1,5V (4), certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções.
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HI700044P  
Saqueta de solução 
padrão pH 4.01 (25)

HI700074P  
Saqueta de solução 
padrão pH 7.01 (25)

HI7006014P  
Saquetas  de solução de 
Limpeza para elétrodos 
de pH e ORP (25)

HI7003004P  
Saquetas  de solução de 
armazenamento para 
elétrodos de pH e ORP (25)

HI700304P Saquetas 
de solução padrão de 
condutividade 12880 
μS/cm (25)

HI700384P Saquetas 
de solução padrão de 
calibração TDS 6,44 
ppt, (25)

• Elétrodo de pH substituível
• Elétrodo de pH fácil de substituir, 

com um conector de encaixe 
resistente, é sinónimo de pinos que 
não partem nem se dobram.

• Fornecido pronto a utilizar
• Fornecido com todas as ferramentas 

necessárias para começar a testar.

HI73127  
Cartucho de elétrodo de 
pH substituível
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HI981214

Medidor de Bolso de pH/ORP
O medidor HI981214 é ideal para verificar os níveis de pH e desinfeção de 
piscinas, banheiras de hidromassagem e spas. A leitura precisa do pH é 
crítica para garantir que o cloro esteja predominantemente na forma de ácido 
hipocloroso, em vez da forma de hipoclorito, que é menos eficaz em eliminar 
bactérias. O pH ideal para uma piscina situa-se entre 7.2 e 7.4. 

A parte ORP do medidor é usada para monitorizar o nível de desinfeção 
da piscina e assim certificar-se de que há cloro suficiente para manter os 
banhistas protegidos de bactérias. A leitura ideal de ORP é +650 mV. Com 
essa voltagem, rapidamente será inativada qualquer bactéria. Salientamos 
que, se um estabilizador como o ácido cianúrico for usado, o estabilizador 
enquanto agente redutor irá mascarar o potencial de oxidação do cloro. O ORP 
não deve ser usado quando o cloro é introduzido como um disco sólido, pois é 
provável que também ele tenha estabilizadores.

Especificações HI981214

pH Gama –2.00 a 16.00 pH

Resolução 0.01 pH

Precisão ±0.05 pH

Calibração automática, a um ou dois - pontos com dois conjuntos de 
padrões standard (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 ou pH 4,01 / 6,86 
/ 9,18)

ORP Gama ± 1000 mV

Resolução 1 mV

Precisão ±2 mV

Calibração ORP calibrado em fábrica

Temperatura Gama -5.0 a 60.0°C / 23.0 a 140.0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão ±0,5°C/±1,0°F

Adicionais Especificações Tipo de pilha 1,5V (4) 

Como 
encomendar

HI981214 é fornecido com saqueta de solução padrão de pH 4.01 (2) e de 
pH 7.01 (2), saqueta de solução de armazenamento de elétrodos de pH e ORP, 
saqueta de solução de limpeza de elétrodos de pH e ORP, saqueta de solução de 
teste ORP de 470 mV (2), cartucho de elétrodo de pH, ferramenta de remoção 
do elétrodo, tampa de armazenamento/ proteção, pilhas 1,5V (4), certificado de 
qualidade do instrumento e manual de instruções.

HI981274

Medidor de bolso de 
pH
O medidor HI981274 é ideal para verificar os níveis 
de pH e desinfeção de piscinas, banheiras de 
hidromassagem e spas. 

A leitura precisa do pH é crítica para garantir que o 
cloro esteja predominantemente na forma de ácido 
hipocloroso, em vez da forma de hipoclorito, que é 
menos eficaz em eliminar bactérias. O pH ideal para 
uma piscina situa-se entre 7.2 e 7.4.

• com proteção à água
• Compensação automática da temperatura
• Indicador de estabilidade
• O botão HOLD fixa as leituras no mostrador 
• % de energia é apresentada ao ligar
• Indicador de Baixa Carga de Pilha
• Sistema de prevenção de erro por pilha (BEPS)
• Desligar automático 

Especificações HI981274

pH Gama -2.0 a 16.0 pH

Resolução 0.1 pH

Precisão ±0.1 pH

Calibração automática, a um ou dois - pontos com 
dois conjuntos de padrões standard (pH 
4,01 / 7,01 / 10,01 ou pH 4,01 / 6,86 / 
9,18)

Temperatura Gama -5.0 a 60.0°C / 23.0 a 140.0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão ±0,5°C/±1,0°F

Adicionais Especificações Tipo de pilha 1,5V (4)

Como 
encomendar

HI981274 é fornecido com saqueta de solução padrão 
de pH 4.01 (2) e de pH 7.01 (2), saqueta de solução de 
limpeza de elétrodos de pH e ORP, saqueta de solução 
de armazenamento de elétrodos de pH e ORP, cartucho 
de elétrodo de pH, ferramenta de remoção do elétrodo, 
tampa de armazenamento/ proteção, pilhas 1,5V (4), 
certificado de qualidade do instrumento e manual de 
instruções.

HI73127  
Cartucho de 
elétrodo de pH 
substituível

HI73127  
Cartucho de 
elétrodo de pH 
substituível

• Elétrodo de pH substituível
• Elétrodo de pH fácil de substituir, com um 

conector de encaixe resistente, é sinónimo 
de pinos que não partem nem se dobram.

HI700044P  
Saqueta de 
solução padrão 
pH 4.01 (25)

HI700044P  
Saqueta de 
solução padrão 
pH 4.01 (25)

HI700074P  
Saqueta de 
solução padrão 
pH 7.01 (25)

HI700074P  
Saqueta de 
solução padrão 
pH 7.01 (25)

HI700224P  
Saquetas  de solução 
ORP de 470 mV para 
elétrodos de platina e 
ouro (25)
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HI983124

Medidor de bolso 
para EC/TDS   

(Gama Alta)
O medidor HI983124 é ideal para verificar os níveis 
de Sal de piscinas, banheiras de hidromassagem e 
spas. 

A parte EC do medidor é crítica para monitorizar o 
nível de desinfeção da piscina e assim certificar-se 
de que há sal suficiente para que ocorra a geração 
de cloro. O nível ideal é baseado no gerador que 
está a ser usado, mas um valor de 6.00 a 8.00 mS/
cm (3.00 a 4.00 ppt = 3000 a 4000 ppm) é comum.

Especificações HI983124

Condutividade Gama 0.00 a 20.00 mS/cm

Resolução 0.01 mS/cm

Precisão ±2% G.C.

Calibração Calibração automática, a um ponto a 12,88 
mS/cm

TDS Gama 0.00 a 10.00 ppt (g/L)

Resolução 0.01 ppt (g/L)

Precisão ±2% G.C.

Calibração Calibração automática, a um ponto a  6.44 ppt 
usando o fator de conversão 0.5)

Fator de conversão 
de EC para TDS

Ajustável de 0,45 to 1,00

Temperatura Gama 0,0 a 60,0°C / 32,0 a 140,0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão ±0,5°C/±1,0°F

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha 1,5V (4)

Como 
encomendar

HI983124 é fornecido com saquetas de solução padrão de 
condutividade 12880 μS/cm (3), saquetas de solução padrão  TDS 
6.44 ppt (3), cartucho de elétrodo EC/TDS, ferramenta de remoção 
de elétrodo, tampa de armazenamento / proteção, pilhas 1,5 V (4), 
certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções.

HI981204 

Medidor de bolso 
de ORP
O medidor HI981204 é ideal para verificar os 
níveis de desinfeção de piscinas, banheiras de 
hidromassagem e spas. 

A parte ORP do medidor é crítica para monitorizar 
o nível de desinfeção da piscina e assim 
certificar-se de que há cloro suficiente para 
manter os banhistas protegidos de bactérias. 
A leitura ideal de ORP é +650 mV. Com essa 
voltagem, rapidamente será inativada qualquer 
bactéria. Salientamos que, se um estabilizador 
como o ácido cianúrico for usado, o estabilizador 
enquanto agente redutor irá mascarar o potencial 
de oxidação do cloro. O ORP não deve ser usado 
como a medição quando o cloro é introduzido 
como um disco sólido, pois é provável que 
também ele tenha estabilizadores. Um método 
colorimétrico para cloro seria mais adequado.

• Com proteção à água e 
concebido para flutuar

• Indicador de estabilidade
• O botão HOLD fixa as leituras no mostrador 
• % de energia é apresentada ao ligar
• Indicador de Baixa Carga de Pilha
• Sistema de prevenção de 

erro por pilha (BEPS)
• Desligar automático

Especificações HI981204

ORP Gama ± 1000 mV

Resolução 1 mV

Precisão ±2 mV

Calibração calibrado em fábrica

Temperatura Gama -5.0 a 60.0°C / 23.0 a 140.0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão ±0,5°C/±1,0°F

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha 1,5V (4)

Como 
encomendar

HI981204 é fornecido com saquetas de solução de teste ORP de 
470 mV (6), cartucho de elétrodo ORP, ferramenta de remoção 
de elétrodo, tampa de armazenamento / proteção, pilhas 1,5  (4), 
certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções.

• Elétrodo de ORP substituível
• Elétrodo de ORP fácil de substituir, com um 

conector de encaixe resistente, é sinónimo 
de pinos que não partem nem se dobram.

HI73120  
Cartucho de elétrodo de 
ORP substituível

HI73311  
Elétrodo substituível de 
EC/TDS

Ac
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HI700224P 
Saquetas  de solução ORP 
de 470 mV para elétrodos 
de platina e ouro (25)

HI700304P Saquetas 
de solução padrão de 
condutividade 12880 
μS/cm (25)

HI700384P Saquetas 
de solução padrão de 
calibração TDS 6,44 
ppt, (25)

HI7003004P  
Saquetas  de solução de 
armazenamento para 
elétrodos de pH e ORP (25)
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HI1271  
Elétrodo de pH 
substituível

Ac
es

só
rio

s
HI981004• HI981014

Medidor de bolso 
de pH
Os medidores HI981004 e 
HI981014 são ideais para verificar 
os níveis de pH de piscinas, 
banheiras de hidromassagem 
e spas. A leitura precisa do pH é 
crítica para garantir que o cloro 
esteja predominantemente na 
forma de ácido hipocloroso em vez 
da forma de hipoclorito, que é menos 
eficaz em eliminar bactérias. O pH 
ideal para uma piscina situa-se entre 7.2 
e 7.4.  

• Elétrodo de pH substituível
• Alta precisão
• Amplo ecrã LCD
• Calibração automática
• Indicador de estabilidade
• Desligar automático
• Longa duração da pilha
• Mala de transporte

Especificações HI981004 HI981014 

pH Gama 0.00 a 14.00 pH 0.0 a 14.0 pH

Resolução 0.01 pH 0,1 pH

Precisão 
(@25°C/77°F)

±0.20 pH ±0.2 pH

Calibração automática, um ou dois pontos

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha CR2032 Li-ion

Como 
encomendar

HI981004 e HI981014 São fornecidos com saquetas de solução 
padrão pH 4.01 (2) e padrão pH 7.01 (2), saqueta de solução de 
limpeza de uso geral para elétrodos de pH e ORP (2), pilha CR2032, 
certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções.

HI985394

Termómetro Digital 
com Sonda em Aço Inoxidável e Cabo de Silicone com 3 m
O Termómetro Digital Pool Line HI98539 é um termómetro de alta precisão 
com Termístor NTC conectado a uma sonda em aço inoxidável por um cabo 
flexível em silicone com 3 m.

A sonda em aço inoxidável foi projetada para medir a temperatura em 
piscinas e banheiras de hidromassagem. Conectada ao medidor por 3 
m de cabo, a sonda é capaz de fazer leituras de temperatura em várias 
profundidades. A sonda é feita em aço inoxidável 316, o que a torna fácil 
de limpar.

O termómetro digital HI985394 está equipado com a função CAL Check®, 
um exclusivo Hanna, para medições confiáveis   e precisas. A função CAL 
Check executa automaticamente uma autoverificação ao arrancar e 
procura qualquer desvio elétrico interna. De seguida o termómetro relata 
em segundos ao utilizador o estado do instrumento; 0 para ok e Err se algo 
estiver errado.

• Sonda de peso em aço inoxidável AISI 316
• Precisão de ±0.3°C (±0.5°F)
• CAL Check™ - verifica automaticamente a calibração ao ligar-se
• Proteção à água IP65
• O cabo de silicone com 3 m mantem a flexibilidade e funcionamento.
• A pilha tem um período médio de vida de 2 anos
• Desligar automático

Especificações HI985394

Gama -20,0 a 80,0°C/ -4,0 a 176,0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão ±0,3°C/±0,5°F

Tipo de pilha 3 x 1.5V AAA 

Ambiente de 
utilização

-30 to 50°C (-22 to 122°F); IP65

Como encomendar HI985394 é fornecido com: uma sonda em aço inoxidável, cabo de 
silicone com 3 m, pilhas e manual de  instruções.

HI700044P  
Saqueta de solução 
padrão pH 4.01 (25)

HI700074P  
Saqueta de solução 
padrão pH 7.01 (25)

• Elétrodo de pH substituível
• O elétrodo de pH fornecido HI1271 

tem 103 mm de comprimento e 
diminui até um diâmetro de 8 mm 
na extremidade do sensor para 
caber facilmente em tubos de 
ensaio, frascos e outros recipientes 
com pequenas aberturas.

• O elétrodo de pH HI1271 possui 
um conector robusto.
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HI981914

Medidor portátil profissional 
de pH/ORP 
Este medidor foi desenvolvido para medir o pH e ORP em piscinas, banheiras 
de hidromassagem ou água de spa’s. Trata-se de um medidor avançado com 
inúmeras funções, incluindo o diagnóstico CAL Check exclusivo da Hanna 
que é usado para identificar potenciais problemas, tais como quando limpar 
o elétrodo, verificar um padrão para contaminação e a saúde geral de um 
elétrodo de pH. Esta função pode ser usada para identificar problemas com 
sondas de processo que possuem um conector BNC.

• Proteção IP67 à prova d'água com corpo robusto 
• CAL Check™

• Alerta o utilizador para problemas durante a calibração 
de pH, incluindo elétrodo sujo/partido, padrão 
contaminado e condição geral da sonda

• Compensação automática ou manual da temperatura para pH
• Calibração em até cinco pontos, com sete padrões 

standard e cinco padrões personalizados
• Aproximadamente 200 horas de uso contínuo
• Auto-off
• Com AutoHold fixa no ecrã a primeira leitura estável
• A expiração da calibração alerta quando a calibração 

é devida num intervalo especificado
• Ligação ao PC via USB com o software HI92000
• BPL (Boas Práticas Laboratoriais)

HI700044P  
Saqueta de solução 
padrão pH 4.01 (25)

HI700074P  
Saqueta de solução 
padrão pH 7.01 (25)

HI3230B  
Elétrodo ORP de 
enchimento a gel, corpo 
PEI com conector BNC

HI72911B  
Elétrodo de pH em 
titânio com sensor de 
temperatura embutido 
e conector BNC

Elétrodo de pH HI72911B
• Corpo em titânio

• A construção de titânio fornece uma 
estrutura inquebrável e permite a 
transferência de calor para o sensor 
de temperatura interno para rápida 
compensação da temperatura

• Elétrodo de enchimento a gel 
sem manutenção requerida
• Sem solução de enchimento requerida

Ac
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HI70224L 
Solução ORP de 470 
mV para elétrodos de 
platina e ouro (500 mL)

HI710035  
Borracha de proteção azul
HI710034  
Borracha de proteção laranja

Mostrador LCD retroiluminado 
Estes medidores possuem um mostrador LCD 
retroiluminado com ajuda no ecrã. O mostrador 
gráfico permite a utilização das teclas virtuais 
para oferecer um interface de utilização 
intuitivo.

Registo de dados
A função de registo a pedido permite ao 
utilizador guardar até 200 amostras que podem 
ser posteriormente transferidas para um PC 
com o cabo USB HI920015 e com o software 
HI92000. 
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Especificações HI981914

pH* Gama -2.0 a 20.0 pH / -2.00 a 20.00 pH / -2.000 a 
20.000 pH

Resolução 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH

Precisão ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH

Calibração calibração até cinco pontos, disponíveis sete 
soluções padrão (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01, 12.45) e cinco padrões personalizados

mV Gama ±2000 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão ±0.2 mV

Gama Offset de 
mV Relativo

±2000 mV

ISE Gama de 1.00 E-⁷ a 9.99 E¹⁰ de concentração 

Resolução 3 dígitos 0.01; 0.1; 1; 10 de Concentração

Precisão ±0.5% da leitura (iões monovalentes); ±1% da 
leitura (iões bivalentes)

Calibração até cinco pontos de calibração com 6 soluções 
padrão standard (0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 
ppm)

Temperatura* Gama -20,0 a 120,0 °C (-4,0 a 248,0°F)

Resolução 0,1°C (0,1°F)

Precisão ±0.4°C (±0.8°F) (excluindo erro de sonda)

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha Pilhas 1.5V AA (4)

Memória de registo 300 registos, registo a pedido (100 registos por 
pH, mV ou gama ISE)

Como 
encomendar

HI981914 é fornecido numa mala resistente com o elétrodo de pH com 
sensor de temperatura integrado HI72911B, sonda de temperatura 
HI7662, solução padrão pH 4.01 HI7004M (230 mL), solução padrão pH 
7.01 HI7007M (230 mL), saquetas de solução de limpeza de uso geral 
HI7006014 (20 mL x 3 un.), Copos de plástico 100 ml (2 un.), pilhas 1.5V 
AAA (4 un.), cabo micro USB HI920015, certificado de qualidade do 
instrumento e manual de instruções.

HI9310014

Simulador de Precisão de pH/mV
O HI9310014 é uma ótima ferramenta para identificar a operação de 
medidores de pH e ORP, incluindo controladores de processo.  Por vezes 
é difícil determinar se o problema está no medidor ou na sonda. Ligando 
simplesmente o HI9310014 à ficha do equipamento e rodando os botões, 
as leituras de pH podem ser simuladas de 0,00 a 14,00 pH em passos de 
0,01pH,  e na gama de mV a saída de -1000 a +1000 mV em passos de 1 mV.

• Simule pH de 0 a 14 e mV de -1000 a 1000 mV
• Funcional com todos os medidores com um conector BNC
• Trata-se de uma ferramenta de diagnóstico 

inestimável para o pessoal da manutenção

Especificações HI9310014

pH* Gama 0.00 a 14.00 pH

Resolução 0.01 pH

Precisão ±0.01 pH

mV Gama -1000 pH (1000 mV

Resolução 1 mV

Precisão 1 mV

Adicionais 
Especificações

Compensação da 
Temperatura

Todos os valores das saídas são simulados 
a 25°C.

Tipo / Duração da pilha 9V / aproximadamente 500 horas de uso

Como encomendar  O HI9310014 é fornecido com o cabo de ligação com conectores 
BNC e BNC HI7858/1 

Acessórios HI710009 Borracha de proteção azul

HI700044P  
Saqueta de 
solução padrão pH 
4.01 (25)

HI700074P  
Saqueta de solução 
padrão pH 7.01 (25)

HI710009  
Borracha de proteção 
azul

HI7006014P  
Saquetas  de solução de 
Limpeza para elétrodos 
de pH e ORP (25)

HI7003004P  
Saquetas  de solução de 
armazenamento para 
elétrodos de pH e ORP (25)

HI700224P 
Saquetas  de solução 
ORP de 470 mV para 
elétrodos de platina e 
ouro (25)

• Fornecido pronto a utilizar
• Cada medidor é fornecido em completo com sensor, solução 

de calibração, copos graduados, software para PC e cabo 
de ligação, manual de instruções, guia rápido de utilização 
e pilhas, tudo numa mala de transporte robusta.
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HI70774L  
Solução de Limpeza  
de Óleos e Loções  
para elétrodos de pH e 
ORP (500 mL)
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HI981954

Medidor portátil Multiparâmetro de pH/ORP/EC 
O medidor multiparâmetro é uma ferramenta 

única que permite aos técnicos de manutenção 

de piscinas, banheiras de hidromassagem e spa 

medir os principais parâmetros de qualidade da 

água para piscinas tradicionais e eletrolíticas 

de água salgada. As leituras de condutividade/

TDS de gama automática podem ser usadas 

em leituras de gama baixa para rastrear o 

aumento de produtos químicos à mediada que 

a água evapora de uma piscina e para a medição 

de gama mais alta do sal necessário para a 

eletrólise adequada de cloreto de sódio para 

produzir cloro.

O medidor HI981954 pode ser usado tanto para 

medições de rotina como para a calibração de 

processo em que as informações de medição 

são então usadas para atualizar a calibração 

de pH, ORP e medidores de condutividade do 

processo.

• Design ergonómico, resistente e 
com proteção à água (IP67)

• O diagnóstico de calibração de pH alerta 
o utilizador sobre possíveis problemas 
durante a calibração, incluindo quando 
limpar ou verificar se há danos no sensor

• Calibração em cinco pontos com 
sete padrões standard e cinco 
padrões personalizados

• Calibração rápida dos sensores de 
pH e EC, com uma única solução

• Os dados BPL incluem data, hora, 
valores calibrados, slope e offset (pH)

• Um aviso de expiração da calibração 
programado num intervalo de tempo 
específico notifica o utilizador quando 
a calibração tiver expirado.

• Compensação automática da temperatura

• Registo a pedido, guarde os dados de 
medição com o pressionar de uma tecla.

• AutoHold - fixa as leituras no 

mostrador, assim que estabilizadas

• Ligação ao PC através de porta micro 

USB e software HI9298194

• Múltipla seleção de idiomas 

• 200 horas de autonomia com o 

nível de carga da pilha apresentado 

no ecrã de medição

• O Sistema de prevenção de erro por 

pilha (BEPS) desliga automaticamente o 

medidor sempre que a pilha encontra-se 

em baixo, para garantir medições corretas

• Menu orientado para uma 

utilização fácil com funcionalidade 

estendida em teclas virtuais

• Ajuda contextual com o toque de um botão

• Ecrã LCD retroiluminado 

• Apresenta uma etiqueta de relógio que 

desaparece quando a leitura estabiliza
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Mostrador LCD retroiluminado 
O HI981954 possui um mostrador LCD 
gráfico retroiluminado com ajuda no ecrã e 
capacidade para apresentar Nove parâmetros 
em simultâneo. O mostrador gráfico permite a 
utilização das teclas virtuais para oferecer um 
interface de utilização intuitivo.

Proteção à água 
O medidor possui um corpo com proteção à água, 
segundo a norma IP67, e pode suportar imersão 
na água até 1 metro num período máximo de 30 
minutos. A sonda possui proteção IP68 para 
uma imersão contínua na água.

Sonda digital Quick Connect 
A sonda HI1285-7 possui um conector DIN 
Quick Connect que assegura uma ligação com o 
medidor protegida da água.

Sensores codificados por cor, 
substituíveis em campo 
A substituição de sensores é rápida e fácil 
com conectores do tipo parafuso substituíveis 
em campo, com código de cores para fácil 
identificação.

Calibração Padrão ou Rápida 
A calibração rápida permite uma rápida 
calibração em um único ponto para o pH e 
condutividade. As opções de calibração padrão 
de pH estão disponíveis para calibrar até três 
pontos de uma seleção de cinco padrões e 
um padrão personalizado. A calibração de 
condutividade é um único ponto de seis seleções 
de padrões ou um padrão personalizado.

Reconhecimento automático de 
sensores 
A sonda e o medidor reconhecem 
automaticamente os sensores ligados. As 
portas não usadas na sonda não terão o 
parâmetro exibido nem serão configuráveis.

Compensação automática da 
temperatura 
O sensor de temperatura integrado possibilita a 
compensação automática da temperatura nas 
medições de pH e condutividade.

Dados BPL 
O HI981954 inclui a função BPL que permite 
ao utilizador consultar os dados de calibração 
e a informação de expiração da calibração 
com o simples premir de uma tecla. Os dados 
de calibração incluem a data, hora e padrões 
utilizados para a calibração, assim como as 
características de slope.

Registo de dados 
O HI981954 permite ao utilizador guardar 
até 45,000 amostras em registo contínuo ou 
a pedido, com intervalos de registo entre 1 
segundo até 3 horas.

Teclado intuitivo 
O teclado em borracha possui teclas dedicadas 
para energia, retroiluminação, setas acima/
abaixo, ajuda e caracteres alfanuméricos. 
Estes medidores também possuem duas 
teclas virtuais que permitem navegar pelas 
configurações de cada parâmetro, definições e 
pelo registo de dados. O seu interface é intuitivo 
para qualquer utilizador, independentemente 
do seu nível de experiência.

Tecla de Ajuda dedicada
A ajuda contextual está sempre disponível 
através de uma tecla dedicada. Estão 
disponíveis no ecrã mensagens de ajuda e 
orientações claras, para guiar os utilizadores 
através dos procedimentos de calibração, de 
uma forma rápida e simples.  A informação de 
ajuda indicada é relativa à definição/opção que 

está a ser visualizada.

Ligação com o PC
Os dados registados podem ser transferidos 
para um PC compatível com sistema Windows, 
através do cabo micro USB HI920015 incluído e 

do software HI9298194.

Longa duração da pilha 
O mostrador do medidor possui um ícone de 
pilha que indica a energia remanescente. O 
medidor utiliza quatro pilhas de 1.5V tipo AA 

que oferecem até 360 horas de autonomia.

Mala de Transporte Robusta e 

Personalizada
O medidor HI981954, sonda e todos os 
acessórios são fornecidos numa mala 
robusta concebida para anos de utilização. O 
compartimento interior da mala de transporte 
é termomoldada para alojar e proteger com 
segurança todos os componentes. 
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Especificações HI7698195

Entradas de Sensor duas (pH ou pH/ORP, EC)

Ambiente da amostra doce, salobra, água do mar

Proteção à água Proteção à água | IP68

Temperatura de Funcionamento -5 a 55°C (23 a 131°F)

Temperatura de armazenamento -20 a 70°C (-4 a 158°F)

Profundidade máxima 20 m66

Dimensões (sem cabo) 342 mm (13.5”), Ø 46 mm (1.8”) (sem o cabo)

Peso (sem sensores) 570 g (20.1 oz.) (com pilhas e sensores)

Especificações do cabo Cabo isolado multicondutor com membro interno de 
potência nominal para 68 kg, uso intermitente

Materiais em contacto com 
líquidos

Corpo ABS

Fios Nylon

Isolado ABS / 316 SS

Sonda de 
temperatura

316 SS

O-rings EPDM

ou

Sensor multifunções
• Substituição rápida do sensor

• A substituição de sensores é rápida e fácil com conectores 
do tipo parafuso substituíveis em campo, com código 
de cores para fácil identificação. Estes medidores 
reconhecem automaticamente os sensores 

Sondas e Sensores
O HI7698195 é uma sonda de pH/ EC/ Temperatura para utilização com o 
medidor portátil HI981954. Esta sonda possui um DIN Quick Connect que 
assegura uma ligação com o medidor protegida da água. A sonda e o medidor 
reconhecem automaticamente os sensores ligados. As portas não usadas na 
sonda não terão o parâmetro exibido no medidor. A substituição de sensores 
é rápida e fácil com conectores do tipo parafuso substituíveis em campo, 
com código de cores para fácil identificação. A sonda possui um cabo isolado 
multicondutor com comprimentos de 4m, 10m, 20m e 40m disponíveis. O 
seu design resistente e à prova d'água torna-o ideal para uso em campo.

Especificações dos sensores HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-3

Descrição Sensor de pH Sensor pH/ORP Sensor EC

Tipo de medição pH, mV (pH) pH, mV (pH), ORP EC, TDS, Resistividade

Gama de medição 0.00 a 13.00 pH / ±600.0 mV 0.00 a 13.00 pH / ±2000.0 mV 0.0 a 200.0 mS/cm;  
0.0 a 400 mS/cm (absoluta)

Gama de temperatura -5 a 55°C -5 a 55°C -5 a 55°C

Codificado por cor vermelho vermelho azul

Materiais Ponteira vidro (pH) vidro (pH); Pt (ORP) elétrodos em aço inoxidável 
AISI 316

Tipo vidro LT (baixa temperatura) LT (baixa temperatura) —

Junção cerâmica cerâmica —

Corpo PEI PEI ABS/epoxy

Eletrólito gel gel —

Referência dupla dupla —

Solução de manutenção HI70300 (solução de armazenamento) HI70300 (solução de armazenamento) nenhuma

Dimensões 10x10 mm 10x10 mm 10x10 mm

Profundidade 20 m 20 m 20 m
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Especificações HI981954

pH / mV Gama 0,00 a 14.00 pH / ±600,0 mV

Resolução 0,01 pH / 0,1 mV

Precisão ±0.02 pH / ±0.5 mV

Calibração automática em um, dois, ou três pontos, com cinco padrões standard (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) ou um padrão personalizado

ORP Gama ±2000,0 mV

Resolução 0,1 mV

Precisão ±1.0 mV

Calibração Calibração Automática a 1 ponto personalizado (mV relativo)

EC Gama 0 a 200 mS/cm (EC absoluta até 400 mS/cm)

Resolução manual: 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm; automática: 1 µS/cm desde 0 a 9999 µS/cm; 0,01 mS/cm desde 10,00 a 99,99 
mS/cm; 0.1 mS/cm desde 100,0 a 400,0 mS/cm; mS/(cm automático: 0,001 mS/cm desde 0,000 a 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm desde 10.00 a 
99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm desde 100,0 a 400,0 mS/cm

Precisão ±1% da leitura ou ±1 µS/cm,  o que for maior

Calibração Calibração automática a um ponto, com 6 soluções padrão (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) ou ponto 
personalizado

TDS Gama 0 a 400000 ppm (mg/L); (o valor máximo depende do fator de TDS)

Resolução manual: 1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); automática: 1 ppm (mg/L) de 
e 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L); 
ppt (g/L) automática: 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L);  
0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L)

Precisão Precisão ±1% da leitura ou ±1 ppm (mg/L) o que for maior

Calibração com base na calibração de Condutividade ou Salinidade

Resistividade Gama 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000,0 kΩ•cm; 0 a 1,0000 MΩ•cm

Resolução dependente da leitura de Resistividade

Calibração Baseada calibração de condutividade

Salinidade Gama 0,00 a 70.00 PSU

Resolução 0,01 PSU

Precisão ±2% da leitura ou ±0,01 PSU, o que for maior

Calibração Baseada calibração de condutividade

Sigma  de água do mar Gama 0.0 a 50.0 σt, σ₀, σ₁₅

Resolução 0.1 σt, σ₀, σ₁₅

Precisão ±1 σt, σ₀, σ₁₅

Calibração com base na calibração de Condutividade ou Salinidade

Pressão Atmosférica Gama 450 a 850,0 mmHg; 17,72 a 33,46 inHg; 600,0 a 1133,2 mbar; 8,702 a 16,436 psi; 0,5921 a 1,1184 atm; 60,00 a 113.32 kPa

Resolução 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa

Precisão ± 3,0 mmHg entre ±15 °C da temperatura de calibração

Calibração automática num ponto personalizado

Temperatura Gama -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131,00°F; 268.15 a 328.15K

Resolução 0,01°C; 0,01°F; 0,01K

Precisão ±0,15°C; ±0,27°F; ±0,15K

Calibração automática num ponto personalizado

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha Pilhas 1.5V AA (4)

Memória de registo 45,000 registos (registo contínuo ou registo a pedido de todos os parâmetros)

Como 
encomendar

HI981954  é fornecido numa mala de transporte rígida termomoldada com a sonda multiparametros HI7698195, sensor de pH/ORP HI7698194-1, sensor de EC/TDS/
Salinidade/Resistividade HI7698194-3, solução de calibração rápida HI9828-20 (230 mL), manga de proteção para sonda HI7698295, estojo de manutenção da sonda 
HI76981952, copo de calibração HI7698290, cabo micro USB HI920015, pilhas de 1.5V AA (4), certificado de qualidade do instrumento e da sonda e manual de instruções.

HI700044P  
Saqueta de 
solução padrão 
pH 4.01 (25)

HI700074P  
Saqueta de 
solução padrão 
pH 7.01 (25)

HI710035  
Borracha de proteção 
azul
HI710034  
laranja

HI9828-20  
Solução de calibração 
rápida, 230 mL

Ac
es

só
rio

s

HI70614L  
Solução de Limpeza 
para elétrodos de pH e 
ORP (500 mL)

HI70774L  
Solução de Limpeza  
de Óleos e Loções  
para elétrodos de pH e 
ORP (500 mL)

HI703004L  
Solução de 
armazenamento para 
elétrodos de pH e ORP 
(500 m)

HI70224L 
Solução ORP de 470 
mV para elétrodos de 
platina e ouro (500 mL)
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HI3887 

Estojo de testes para             
Cloro Livre e pH
O HI3887 é um estojo de testes químicos colorimétrico que determina a 
concentração de cloro livre e o nível de pH em amostras na gama de 0,0 a 2,5 
mg/ L (ppm) Cl¯ e na gama de 6,0 a 8,5 pH. O HI3887 é fornecido com todos 
os reagentes e equipamentos necessários para realizar os testes. O estojo 
de testes químicos contém reagentes suficientes para realizar cerca de 50 
testes para cloro Livre e 100 para pH. 

O cloro é um dos desinfetantes mais comum, usado   para água potável, 
águas residuais e água usada para piscinas e spas. Pode ser adicionado em 
várias formas, incluindo hipoclorito de cálcio, hipoclorito de sódio ou, em 
alguns casos, cloro gasoso. Quando adicionado à água, o cloro cria ácido 
hipocloroso (HOCl) que se dissocia em ião hipoclorito (OCl¯). 

HOCl ↔ H+ + OCl¯

ácido hipocloroso ↔ ião de hidrogénio + ião hipoclorito

HOCl é a forma de cloro que atua como um desinfetante mais forte em 
comparação com o OCl¯. Para garantir que o cloro adicionado é eficaz na 
higienização, o pH da água deve ser levado em consideração. Com um pH 
próximo de 7,5, HOCl e OCl¯ estão presentes em quantidades relativamente 
iguais. Com um pH abaixo de 7,5, o equilíbrio muda para favorecer HOCl; 
acima de pH 7,5, o equilíbrio muda para favorecer OCl¯. Dependendo da 
aplicação, a adição de cloro é eficaz quando adicionado a água com um valor 
de pH neutro ou ligeiramente ácido.

Quando o cloro é adicionado à água pela primeira vez, ele está disponível 
como cloro livre. A medição do cloro livre significa a quantidade disponível 
para desinfeção. Uma vez que o cloro começa a higienizar as bactérias 
e patógenos presentes na água, torna-se em cloro combinado; o cloro 
combinado não está disponível para atuar como desinfetante.

• Determine a concentração de cloro livre e o pH
• Todos os materiais necessários estão incluídos no 

estojo de testes, como os cubos de comparação de 
cores e frascos conta-gotas de reagente

Especificações HI3887 Estojo de testes para cloro livre e pH

Teste Tipo Gama Incremento 
menor

Método Número de 
testes

Cloro livre Colorimétrico 0-2,5 mg/L 
(ppm)

0,5 mg/L 
(ppm)

DPD 50 (media)

pH Colorimétrico 6,0–8,5 pH 0,5 pH Indicador 
de pH

100 (media)

Como 
encomendar

HI3887 fornecido com cubos de comparação de cor (2), 20 ml de reagente 
1, 12 ml de reagente 2, 25 ml de reagente pH e manual de instruções.

Reagentes HI3831F-050 cloro livre, 50 testes em média.

Especificações HI38904 Dureza total (*como CaCO₃)

Tipo Titulação

Gama 0 a 80°TH
0 a 800 ppm (mg/L) CaCO₃

Incremento menor 1; °TH:
10 ppm (mg/L) CaCO₃

Método titulação conta-gotas

Como 
encomendar

HI38904 o estojo de testes é fornecido com 30 ml de solução 
padrão , 10 ml de indicador calmagite e um copo graduado de 50 ml 
com tampa.

HI38904

Estojo de testes para             
Dureza Total
O estojo de testes para dureza total é um teste básico para a medição de 
dureza total, como CaCO₃, em piscinas, banheiras de hidromassagem e spas.

A dureza da água, especialmente como cálcio, é um parâmetro importante 
juntamente com o pH e a alcalinidade na manutenção da água de uma 
piscina ou banheira de hidromassagem.  A dureza da água inclui iões de 
cálcio e magnésio que são encontrados naturalmente na água e variam em 
concentração, com base na região e na fonte de água. As fontes de água 
incluem lagos, rios e lençóis freáticos (poços), sendo os lençóis freáticos 
normalmente os mais elevados, uma vez que os minerais são recolhidos pela 
água da chuva à medida que se infiltra no solo. Por exemplo, em áreas com 
muito calcário, as águas subterrâneas têm alto teor de carbonato de cálcio.

A dureza é uma medida importante, pois se os níveis forem altos, o 
carbonato de cálcio provavelmente se precipitará, especialmente à medida 
que o pH aumenta, levando a água turva, filtros entupidos e ineficiência do 
aquecedor. Se a dureza for baixa, a água da piscina atacará com carbonato de 
cálcio (cal) que é usado na argamassa e no cimento, resultando em corrosão.

°fH °dH ppm (mg/L)

mito  macia 0—7 0—4 0—70

macia 7—15 4—8 70—150

ligeiramente dura 15—25 8—14 150—250

meio dura 25—32 14—18 250—320

dura 32—42 18—23 320—420

muito dura >42 >23 >420
1 °TH = 1 °fH = 0,562 °dH = 0,7 °eH = 0,2 meq/l = 10 mg/l CaCO₃

O TH ideal da água da piscina é entre 10 e 20°fH ou 5 e 11°dH.

• Reagentes pré-fabricados para facilidade de uso
• Todos os reagentes marcados com data de validade 

e número de lote para rastreabilidade
• Titulação manual realizada com indicador de 

cor com uma gama de 800 ppm
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HI38444

Estojo de testes de Peróxido 
de Hidrogénio
O estojo de testes de peróxido de hidrogénio HI38444 é usado para a 
medição dos níveis de peróxido de hidrogénio em piscinas e spas.

• É fornecido com reagentes suficientes para 
realizar até 100 testes (em média).

• Tanto para gama baixa (0.00 a 2.00 ppm H₂O₂) 
como para gama alta (0 a 10 ppm H₂O₂)

• Utiliza um método de titulação iodométrica conta-gotas

Especificações HI38444 Peróxido de Hidrogénio (como H₂O₂)

Gama gama baixa: 0.00 a 2.00 ppm H₂O₂ 
gama alta 0 a 10 ppm H₂O₂

Incremento 
menor

gama baixa: 0.25 ppm H₂O₂
gama alta: 1 ppm H₂O₂

Método titulação iodométrica conta-gotas

Número de testes 100 (media)

Como 
encomendar

HI38444 é fornecido com reagente A de peróxido de Hidrogénio 
HI38444A-0 (100 mL), reagente B de peróxido de Hidrogénio 
HI38444B-0 (17 g), reagente C de peróxido de Hidrogénio HI38444C-0 
(30 mL), indicador starch (25 mL),  tubo de ensaio plástico graduado 
com tampa, copo plástico graduado de 50 mL, pipeta plástica de 3 mL, 
pipeta plástica de 1 mL, colher em plástico e manual de instruções.

Reagente HI3844-100 Peróxido de hidrogénio, 100 testes em média

Especificações HI38434 Hipoclorito (como Cl₂)

Gama 50 a 150 g/L (5 a 15%) Cloro (Cl₂)

Incremento 
menor

5 g/L (0.5%) como Cloro (Cl₂)

Método método de titulação iodométrica 

Número de 
testes

100 (media)

Como 
encomendar

HI38434 é fornecido com solução de iodo de potássio, 1 garrafa conta-
gotas (30 mL), reagente B de hipoclorito de sódio, saqueta (100 un.) 
HI38434B-0, reagente C de hipoclorito de sódio, garrafa conta-gotas 
(2 x 30 mL) HI38434C-0, 1 frasco de Erlenmeyer (125 mL), pipeta 
plástica de 1 mL, colher em plástico e manual de instruções.

Reagente HI3843-100 Hipoclorito (lixívia), 100 testes em média

HI38434

Estojos de testes hipoclorito de 
sódio
O estojos de testes hipoclorito de sódio é usado para determinar a concentração 
de hipoclorito de sódio (água sanitária) que é adicionado a piscinas, banheiras de 
hidromassagem e spas. Este estojo de testes mede desde 50 g/L (5%) a 150 g/L 
(15%).

O hipoclorito de sódio (lixívia) é frequentemente usado como desinfetante 
em piscinas, banheiras de hidromassagem e spa’s. Quando comprado 
para desinfeção geralmente contém 100 a 150 g / L (10 a 15%) de cloro. A 
concentração de hipoclorito de sódio degradará e perderá sua resistência durante 
o armazenamento. Para corpos d'água que são continuamente monitorizados e 
controlados com instrumentação de processo, essa mudança na concentração 
pode causar problemas com as configurações do instrumento. Os parâmetros de 
controle são definidos com base na força do produto químico ao ser doseado. Por 
isso é importante monitorizar a concentração de cloro na dosagem automática na 
piscina, hidromassagem ou spa.

• É fornecido com reagentes suficientes para a 
realização de até 100 testes em média.

• Ampla gama de até 150 g/L (15%) Cloro (Cl₂)
• Método de titulação iodométrico por gota



38 Equipamentos de teste de água para piscinas e spasFotómetros   

HI83326

Fotómetro Multiparâmetro 
com entrada para elétrodo de pH digital para Piscinas e Spa’s 
Este medidor de bancada mede 14 diferentes parâmetros-chave da qualidade da água . Este fotómetro apresenta um sistema ótico inovador que usa um LED, um 
filtro de interferência de banda estreita, uma lente de foco e uma fotocélula de silício para medição de absorbância e um detetor de referência para manter uma 
fonte de luz consistente para garantir sempre leituras fotométricas precisas e repetíveis.

Projetado considerando a indústria de piscinas e spas, uma necessidade básica do tratamento de água de piscinas é manter a água segura e agradável para os 
nadadores. Na manutenção de piscinas e spa's, a desinfeção ou higienização é essencial para eliminar bactérias e controlar organismos nocivos como algas que 
podem ocorrer na piscina, no equipamento de filtração ou tubos. Existem vários compostos desinfetantes disponíveis, incluindo cloro, bromo e ozônio. De forma 
a atingir as condições ideais da água, a água requer testes diários e às vezes de hora em hora para garantir que haja desinfetante residual suficiente e para 
manter os níveis de pH. É igualmente importante a dureza e alcalinidade do cálcio; esses níveis devem ser monitorizados semanalmente para garantir que a água 
da piscina ou do spa esteja bem equilibrada e assim evitar corrosão e formação de incrustações.

• Sistema ótico avançado 
• Apresenta um inovador desenho ótico que utiliza um detetor de 

referência e uma lente de focagem para eliminar erros devidos a 
alterações na fonte de luz e de imperfeições na cuvete de vidro

• Mostrador LCD de 128 x 64 pixéis com retroiluminação
• Temporizador de reação incorporado para medições fotométricas

• A medição é realizada após expirar a contagem decrescente.
• O temporizador assegura que todas as leituras são 

realizadas nos intervalos de reação apropriados, para 
obter uma maior consistência nas medições

• Modo Absorvância
• As cuvetes CAL Check™, exclusivas da Hanna, 

validam a fonte de luz e detetor
• Este modo permite calcular a concentração versus a absorvância 

de um cumprimento de onda específico para utilizar com química 
personalizada ou para o ensino dos princípios de fotometria.

• Juntamente com a leitura, é indicada a apropriada 
unidade de medição com a forma química

• Com o simples toque de uma tecla, converte as 
leituras para outras formas químicas.

• Registo de dados
• Podem ser guardadas até 1000 leituras fotométricas e de pH, 

pressionando simplesmente a tecla dedicada LOG. As leituras 
guardadas são facilmente consultadas pressionando a tecla RCL

• A informação da ID da Amostra e a ID do Utilizador pode ser 
adicionada a uma leitura registada, usando o teclado alfanumérico.

• Conectividade
• As leituras registadas podem ser rápida e facilmente 

transferidas para uma pen drive usando a porta host USB-A 
ou para um computador usando a porta micro USB-B

• Os dados são exportados como um ficheiro .csv que pode ser 
usado com a maioria dos programas de folha de cálculo.

• Compartimento de medição com tampa que ajuda a 
prevenir que a luz dispersa afete as medições

• Bateria recarregável de 3.7 VDC Li-polymer / >500 medições 
fotométricas ou 50 horas de medição contínua de pH
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• Entrada para elétrodo de pH digital
• Medição de pH e temperatura com uma só sonda
• Os dados de Boas Práticas Laboratoriais (BPL) incluem 

data de calibração, hora, offset, slope, e os padrões 
usados para uma maior rastreabilidade.

• O sistema de diagnóstico CAL Check™ alerta para potenciais 
problemas durante o processo de calibração.

• Um só instrumento compacto que integra 
um fotómetro e um medidor de pH.

Parâmetro Gama Resolução Precisão (@25°C) LED (λ nm) 
com filtro de 
interferência de banda 
estreita

Método Código de reagente

Alcalinidade 0 a 500 mg/L (como CaCO₃) 1 mg/l ±5 mg/L ±5% da leitura @ 610 nm Verde de Bromocresol HI775–26 25 testes

Bromo 0.00 a 8.00 mg/L (como Br₂) 0,01 g/l ±0.08 mg/L ±3% da leitura @ 525 nm DPD HI93716–01 100 testes

Dióxido de Cloro 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO₂) 0,01 g/l ±0.10 mg/L ±5% da leitura @ 575 nm Vermelho de Clorofenol HI93738–01 100 testes

Dióxido de Cloro, Rápido 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO₂) 0,01 g/l ±0.10 mg/L ±5% da leitura @ 525 nm DPD HI96779-01 100 testes

Cloro, Livre 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) 0,01 g/l ±0.03 mg/L ±3% da leitura @ 525 nm DPD HI93701-01 100 testes

Cloro, Total 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) 0,01 g/l ±0.03 mg/L ±3% da leitura @ 525 nm DPD HI93711-01 100 testes

Cobre GA 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu²+) 0,01 g/l ±0.02 mg/L ±4% da leitura @ 575 nm Bicinchoninate HI93702–01 100 testes

Ácido Cianúrico 0 a 80 mg/L (como CYA) 1 mg/l ±1 mg/L ±15% da leitura @ 525 nm Turbidimétrico HI93722–01 100 testes

Dureza, Cálcio 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO₃) 0,01 g/l ±0.11 mg/L ±5% da leitura @ 525 nm Calmagite HI93720–01 100 testes

Ferro GA 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe) 0,01 g/l ±0.04 mg/L ±2% da leitura @ 525 nm fenantrolina HI93721–01 100 testes

Nitrato 0.0 a 30.0 mg/L (como NO₃¯- N) 0.1 mg/l ±0.5 mg/L ±10% da leitura @ 525 nm Redução por cádmio HI93728–01 100 testes

Ozono 0.00 a 2.00 mg/L (como O₃) 0,01 g/l ±0.02 mg/L ±3% da leitura @ 525 nm DPD HI93757–01 100 testes

pH 6.5 a 8.5 pH 0,1 pH ±0.1 pH @ 525 nm Vermelho de fenol HI93710–01 100 testes

Fosfato GB 0.00 a 2.50 mg/L (ppm) (como 
PO₄3-)

0,01 g/l ±0.04 mg/L ±4% da leitura @ 610 nm Ácido ascórbico HI93713–01 100 testes

Como encomendar HI83326-01 (115V) e HI83326-02 (230V) é fornecido com cuvetes de amostra com tampa (4), pano para limpeza de cuvetes, tesoura, 
copo graduado de 100 mL, cabo USB, adaptador de energia 5 Vdc, certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções.

HI83326-11 
Conjunto de 
cuvetes CAL Check

HI11310 
elétrodo de pH 
combinado digital

HI76404A 
suporte de elétrodo 
para família 
HI83300

HI731331 
cuvete (4)
HI731335N 
tampas para cuvete (4)

HI93703-50 
solução de limpeza 
de cuvete, 230 mL

HI83300-100 
Estojo de preparação de amostras que 
inclui carvão ativado para 50 testes, 
frasco desmineralizante para 10 L de 
água desionizada (100g), copo 
graduado de 170 mL com tampa, 
copo graduado de 100 mL, 
pipeta de 3 mL, seringa de 
60 mL, seringa de 5 mL, 
cilindro graduado, colher, funil, 
filtros de papel (25 un.).

Ac
es

só
rio

s
Especificações

Canais de Medição 3 x canais óticos; 1 x canal para elétrodo 
digital (medição de pH)

Fotómetro 
multiparâmetro

Gama 0,000 a 4,000 Abs

Resolução 0.001 Abs

Precisão ±0.003 Abs @ 1.000 Abs

Fonte de luz Díodo emissor de luz

Comprimento de onda 
do Filtro de passagem de 
banda

8 nm

Precisão do Comprimento 
de onda do Filtro de 
passagem de banda

± 1.0 nm

Detetor de luz Fotocélula de Silício

Sonda Gama -2.00 a 16.00 pH (±1000 mV)*

Resolução 0.01 pH (0.1 mV)

Precisão (@25°C/77°F) ±0.01 pH (±0.2 mV)

Calibração Dois pontos, entre cinco padrões 
disponíveis (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 
pH)

Temperatura Gama -20 a 120°C (-4.0 a 248.0 °F)

Resolução 0,1 °C (0,1 °F)

Precisão (±0.9°F @ 77°F) ±0.5 °C @ 25 °C

Especificações 
Adicionais

Fonte de alimentação Adaptador de energia 5 VDC USB 2.0 
/ tipo conector micro-USB-B; Bateria 
recarregável de 3.7 VCC Li-polymer; 

Registo 1000 leituras (conjunto de elétrodo e 
fotómetro)

* Os limites serão reduzidos às especificações reais da sonda/sensor.
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Sistema de 
bloqueio positivo

O sistema de bloqueio 
positivo da Hanna 

assegura que as 
cuvetes se encontram 

na mesma posição cada 
vez que são inseridas 

no suporte de cuvetes.

LCD retroiluminado
O LCD de 128 x 64 pixéis 

simplifica o interface 
com o utilizador, com 

teclas virtuais e ajuda 
no ecrã que guia o 

utilizador no decorrer da 
utilização do medidor.

Método e 
Parâmetro 

O parâmetro escolhido 
e o método utilizado 

são apresentados 
juntamente com a leitura.

HI971044

Fotómetro portátil para pH, Alcalinidade,  
Cloro Livre e Total e Ácido Cianúrico
O Cloro é um produto químico comum usado frequentemente devido às 
suas propriedades de desinfeção. O cloro livre pode existir em duas formas 
e a forma que está presente é baseada no pH. Em pH inferior a 7,6, o ácido 
hipocloroso (HOCl) é a forma predominante encontrada, enquanto que em pH 
superior a 7,6 a forma hipoclorito  (Ocl-)-) torna-se predominante. Isto é muito 
importante quando se trata de prevenir o crescimento biológico na água ou 
de manter a segurança de uma piscina, já que o ácido hipocloroso é 100 vezes 
mais eficaz como desinfetante. O cloro total representa o cloro livre e o cloro 
combinado presente. O cloro combinado é o cloro relacionado às substâncias 
nitrogenadas, como a amônia. Em piscinas, o cloro combinado que podemos 
cheirar é irritante para os olhos. Uma medição de cloro livre é subtraída de 
uma medição de cloro total para determinar quanto cloro combinado está 
presente.. 

A Alcalinidade é também um parâmetro muito importante na análise química 
da água da piscina. A Alcalinidade é a capacidade tampão de uma solução para 
resistir à mudança de um ácido ou base.  O cloro pode também ser uma base 
que aumenta o pH da água à medida que é adicionado.  Um nível suficiente 
de alcalinidade ajuda a tamponar o pH, de modo que demora mais tempo a 
causar uma mudança no pH.  

O ácido cianúrico é frequentemente adicionado a uma piscina para evitar a 
perda de cloro para a luz solar. O ácido cianúrico é frequentemente encontrado 
no cloro seco, como o tricloroisocianurato (tricloro). Esta forma pode ser 
adquirida como um “disco” sólido e colocado em dispositivos de flutuação para 
dissolver lentamente na água. Manter o nível adequado de ácido cianúrico 
aumentará a vida útil do cloro na piscina. O ácido cianúrico acumula-se com o 
tempo, à medida que são adicionados mais produtos químicos. Infelizmente, 
irá diminuir o potencial Redox (ORP) que é eficaz em eliminar as bactérias na 
piscina. Por este motivo, o ácido cianúrico deve ser medido em piscinas que o 
utilizam como estabilizador. 

Nota Importante: O cloro por medição química DPD é preferível a medições 
de ORP devido ao mascaramento do potencial de oxidação do cloro e outros 
oxidantes ao usar ácido cianúrico (desinfetantes contendo isocianurato) 
como um estabilizador. Pode não ser possível obter uma leitura de ORP de 
625-650 mV ao usar ácido cianúrico.

O fotómetro HI97104 foi projetado para medir o pH, Alcalinidade, Cloro Livre 
e Total e o Ácido Cianúrico em piscinas, banheiras de hidromassagem e spas.  
Este fotómetro combina precisão e facilidade de uso num design simples 
e portátil. O sistema ótico avançado oferece precisão com qualidade de 
laboratório, enquanto o seu design amigável é fácil para qualquer utilizador, 
tornando-o perfeito para as suas necessidades de teste de qualidade da água.
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Funções avançadas como CAL Check™ para 
verificar o desempenho, BPL para consultar 
a última data de calibração, configuração e 
consulta de todos os acessórios utilizados com 
o medidor.

As opções de configuração para a 
personalização do medidor incluem o formato 
de data e hora, idioma e ativação do modo 
tutorial.

Seleção entre reagentes em pó ou reagentes 
líquidos

Ecrã LCD dot matrix que proporciona uma 
interface de utilização excecionalmente 
intuitiva, fácil de ler e compreender.

Modo tutorial com instruções passo-a-passo 
guiam o utilizador inexperiente na correta 
realização de uma medição.

Indicação tempo que falta até ser apresentada 
a medição. Assegura que todas as leituras são 
realizadas nos intervalos de reação apropriados.

Funções no ecrã

Características

À prova de água
Corpo que flutua, com proteção à água IP67

Modo tutorial no ecrã com animações
O modo Tutorial integrado guia o utilizador passo-a-passo através do 
processo de medição.

Cuvete de grande dimensão
A célula de amostragem do HI971044 aloja cuvetes de vidro redondas, com 
um comprimento de caminho de 25 mm. O relativamente longo comprimento 
do caminho da cuvete de amostra permite que a luz passe através de mais 
solução da amostra, assegurando medições precisas mesmo em amostras 
com baixa absorbância.

Fonte de luz estável
O sistema de referência interno deste fotómetro compensa por qualquer 
deriva devidas a flutuações de energia ou alterações da temperatura 
ambiente. Com uma fonte de luz estável, as leituras são mais rápidas e 
estáveis entre a medição do branco (zero) e a medição da amostra.

Fonte de luz de alta eficiência
Uma fonte de luz LED oferece um desempenho superior em comparação 
com uma lâmpada de tungsténio. Os LEDs possuem uma eficiência luminosa 
muito superior, oferecendo mais luz e consumindo menos energia. Também 
produzem muito pouco calor, o que, de outro modo, poderia afetar a 
estabilidade eletrónica. 

Filtros de alta qualidade
Os filtros óticos melhorados asseguram uma maior precisão do comprimento 
de onda e permitem a receção de um sinal mais luminoso e mais forte. O 
resultado final é uma maior estabilidade da medição e um menor erro do 
comprimento de onda.

Maior rendimento da luz
Uma lente de focagem recolhe toda a luz que sai da cuvete, reduzindo erros 
devidos a imperfeições ou riscos que possam existir na cuvete. A utilização 
da lente côncava reduz a necessidade de indexar cuvetes.

Funcionalidade CAL Check
A função CAL Check exclusiva da Hanna possibilita a verificação do 
desempenho e da calibração do medidor através de padrões rastreáveis 
NIST. As nossas cuvetes de padrão CAL Check são desenvolvidas para 
simular um valor específico de absorbância em cada comprimento de onda, 
para verificar a precisão de medições subsequentes.

Temporizador de reação incorporado
Aguardar o tempo de reação apropriado é fundamental quando se realizam 
medições colorimétricas. O temporizador decrescente indica o tempo que 
resta até ser realizada uma medição, assegurando resultados consistentes 
entre as medições das amostras e os utilizadores.

Função de desligar automático (Auto-off):
Estes medidores utilizam três pilhas normais tipo AA que permitem a 
realização de cerca de 800 medições. A função desligar automático (Auto-
off) desliga o medidor automaticamente após 15 minutos de inatividade de 
modo a economizar a vida da pilha.
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Acessórios

Especificações HI971044 pH, Alcalinidade, Cloro livre  e Total e Ácido Cianúrico

pH Gama 6.5 a 8.5 pH

Resolução 0.1 pH

Precisão @25°C/77°F) ±0,1 pH da leitura a 25°C

Método Adaptação do método vermelho de fenol

Alcalinidade Gama 0 a 500 mg/L (como CaCO₃)

Resolução 1 mg/l

Precisão @25°C/77°F) ± 5 mg/L ±5% da leitura a 25°C

Método Método colorimétrico

Cloro livre e total Gama (todos os métodos) 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂)

Resolução (todos os métodos) 0,01 mg/L

Precisão @ 25°C (77°F) (todos 
os métodos)

± 0,03 mg/L ±3% da leitura a 25°C

Método Adaptação do método EPA, método DPD 330.5

Ácido Cianúrico Gama 0 a 80 mg/L (como CYA)

Resolução 1 mg/l

Precisão @25°C/77°F) ± 1 mg/L ±15% da leitura a 25 °C

Método Adaptação do método turbidimétrico.

Sistema de medição Fonte de luz Díodo emissor de luz

Filtros de passagem de banda 525 nm e 610 nm

Comprimento de onda do filtro 
de passagem de banda

8 nm

Precisão do comprimento de 
onda do Filtro de passagem de 
banda

±1.0 nm

Detetor de Luz Fotocélula de Silício

Tipo de cuvete Redonda com 24,6 mm de diâmetro (22 mm de diâmetro interno)

Adicionais 
Especificações

Tipo/Duração da pilha Alcalina de 1,5 V AA (3.) 

Registo automático 50 leituras

Como encomendar HI971044 (apenas medidor) é fornecido com cuvetes com tampa (2 un. cada), vedante plástico (2 
un.), pilhas 1.5VAA (3 un.), certificado de qualidade do instrumento e manual de Instruções. 
Os padrões CAL Check™ e os reagentes de testes são vendidos separadamente.

HI971044C (versão estojo)é fornecido numa mala de transporte rígida com cuvetes de amostra 
com tampa (2 un. cada), vedante plástico (2 un.), Cuvete A CAL Check Zero, Cuvete B CAL Check para 
Cloro Livre e Total HI97701B, Cuvete B CAL Check para pH HI977794B, Cuvete B CAL Check para Ácido 
Cianúrico HI97722B,  Cuvete B CAL Check para Alcalinidade HI97775B, tesoura, pano para limpeza 
de cuvetes, pilhas 1.5VAA (3 un.), certificado do padrão CAL Check, Certificado de qualidade do 
instrumento e manual de Instruções. 
Os reagentes são vendidos separadamente.

HI971044C (versão estojo)

HI977794-11  
Padrão CAL Check para 
pH para piscinas

HI93711-01  
reagente de Cloro total - 
100 testes (pó)
HI93711-03  
reagente de Cloro total - 
300 testes (pó)

HI93701-F  
reagente de cloro 
livre - 300 testes 
(líquido)

HI93701-01 
 reagente de Cloro livre - 
100 testes (pó)
HI93701-03  
reagente de Cloro livre - 
300 testes (pó)

HI97701-11  
cuvetes CAL Check 
para cloro livre e total - 
conjunto de cuvetes

HI775-26  
eeagente de alcalinidade 
- 25 testes

HI779-25
Reagente de pH- 100 
testes

HI93722-01  
reagente de acido cianúrico 
- 100 testes
HI93722-03  
reagente de acido cianúrico 
- 300 testes

HI971044 (versão apenas medidor)

HI93755-53 
reagente de 
remoção de cloro

HI93701-T  
reagente de cloro 
total - 300 testes 
(líquido)
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HI7754 Checker®HC

Medidor de bolso                     
para Alcalinidade da Água do 
Mar e Água Doce 
O colorímetro portátil Pool Line HI7754 foi projetado para a medição 
de alcalinidade em piscinas, banheiras de hidromassagem e spas.  A 
Alcalinidade é um parâmetro muito importante na análise química da água 
da piscina. A Alcalinidade é a capacidade tampão de uma solução para 
resistir à mudança de um ácido ou base. Isto pode ser um desafio ao usar 
formas comuns de cloro, pois como base quando o cloro é adicionado, o 
pH aumentará.  À medida que o pH da água aumenta acima de pH 7,4, o 
cloro torna-se predominantemente na forma de hipoclorito em vez do ácido 
hipocloroso, à medida que o pH diminui de pH 7,4. O ácido hipocloroso é 
100 vezes mais eficaz como desinfetante do que a forma de hipoclorito. 
Quando a alcalinidade da água é baixa, o pH aumenta à medida que o cloro 
é adicionado. Quando registamos alcalinidade adequada, à medida que 
o cloro é adicionado, a base é absorvida e o pH permanece o mesmo. A 
monitorização da alcalinidade é importante para manter um pH estável de 
uma piscina, banheira de hidromassagem ou spa.

• Medidas precisas sem palpites de cor
• Utilização simples e intuitiva
• Auto-off

Especificações HI7754 (Água Doce)
Gama 0 a 500 ppm CaCO₃
Resolução 1 ppm
Precisão @25°C/77°F) +/- 5 ppm +/- 5% da leitura
Fonte de Luz/ Detetor LED @ 610 nm / Fotocélula de silício
Tipo de pilha 1,5V AAA (1)
Método Método colorimétrico 
Como 
encomendar

HI7754 (Pool Line) Checker®HC é fornecido numa mala de 
transporte em plástico com cuvetes de amostra com tampa (2 
un.), reagente inicial de alcalinidade (25 testes), pilha 1.5VAA 
(1 un.) e manual de instruções.

Especificações HI7014
Gama 0.00 a 2,50 ppm (como Cl₂)
Resolução 0,01 ppm
Precisão @25°C/77°F) +/- 0,03 ppm +/- 3% da leitura
Fonte de Luz/ Detetor LED @ 525 nm / Fotocélula de silício
Tipo de pilha 1,5V AAA (1)
Método Adaptação método USEPA 330.5 
Como 
encomendar

HI7014 (Pool Line) Checker®HC é fornecido numa mala de 
transporte em plástico com cuvetes de amostra com tampa 
(2.), estojo inicial de reagente de Cloro Livre para 6 testes, 
pilha 1.5VAA (1.) e manual de instruções.

HI7014 Checker®HC

Medidor de bolso                      
para Cloro Livre
O colorímetro portátil Pool Line HI7014 foi projetado para a medição de 
Cloro Livre em piscinas, banheiras de hidromassagem e spas. O design com 
contornos do Checker encaixa-se perfeitamente na palma da mão e bolso e 
o grande LCD é fácil de ler. A função desligar automático garante que a vida 
útil da bateria não se esgote caso se esqueça de desligar.

O cloro é um forte agente oxidante usado para manter os corpos d'água 
protegidos da contaminação bacteriana. O cloro livre numa piscina 
geralmente é mantido entre 1 e 3 ppm (mg/ L). 

O cloro combinado é a quantidade de cloro que se combinou com compostos 
que contêm nitrogénio. É muito menos eficaz como desinfetante do que o 
cloro livre. O cloro total é uma medida do cloro combinado e do cloro livre. O 
ideal é que haja um equilíbrio entre o cloro livre e o total, o que significa que 
os níveis de cloro combinados são próximos a zero. A presença de cloraminas 
é indesejável por causa do característico "cheiro de piscina", bem como da 
irritação nos olhos e nas membranas mucosas causada por cloro combinado 
como as dicloraminas.

• Medidas precisas sem palpites de cor
• Utilização simples e intuitiva
• Auto-off

HI7754-26 
Conjunto de 
reagentes, 25 
Testes

HI7014-25 
Conjunto de 
reagentes, 25 
Testes

HI7754-11 
Estojo de 
padrões 
certificados

HI7014-11 
Estojo de 
padrões 
certificados

Ac
es

só
rio

s
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es
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rio
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HI93703-50 
solução de 
limpeza de 
cuvete, 230 mL

HI93703-50 
solução de 
limpeza de 
cuvete, 230 mL

HI731321 
Cuvete em vidro e 
vedante de tampa

HI731321 
Cuvete em vidro 
e vedante de 
tampa

HI731225 
Tampa de 
cuvete preta

HI731225 
Tampa de 
cuvete preta
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Especificações HI7024 (HR)
Gama 0.00 a 5,00 ppm (como Cl₂)
Resolução 0,01 ppm
Precisão @25°C/77°F) +/- 0,05 ppm +/- 5% da leitura
Fonte de luz LED @ 575 nm
Detetor de luz Fotocélula de Silício
Tipo de pilha 1,5V AAA (1)
Método Adaptação do método EPA.
Como 
encomendar

HI7024 (Pool Line) Checker®HC é fornecido numa mala de 
transporte em plástico com cuvetes de amostra com tampa 
(2 un.), reagente inicial de Cobre Gama Alta Estojo(6 testes), 
pilha 1.5VAA (1 un.) e manual de instruções.

HI7024 Checker®HC

Medidor de Bolso para Cobre 
Gama Alta
O colorímetro portátil Pool Line HI7024 foi projetado para a medição de 
Cobre em piscinas, banheiras de hidromassagem e spas. 

Em certas regiões, o cobre pode ser encontrado naturalmente nas águas 
subterrâneas. O cobre também pode ser encontrado em pequenas 
quantidades na água potável fornecida pelos municípios. Outras fontes de 
cobre incluem qualquer corrosão dos canos e trocadores de calor. O cobre 
normalmente não é uma preocupação, mas com piscinas o nível pode 
acumular-se e a água é evaporada e substituída.  Altos níveis de cobre são 
indesejáveis   em piscinas, banheiras de hidromassagem e spas, pois pode 
manchar roupas de banho, cabelos e outras superfícies de verde. Também 
pode fazer com que a água tenha uma cor indesejável quando altos níveis 
de cloro estão presentes.

• Medidas precisas sem palpites de cor
• Utilização simples e intuitiva
• Auto-off

Especificações HI7214 (HR)
Gama 0.00 a 5,00 ppm (como Fe)
Resolução 0,01 ppm
Precisão @25°C/77°F) +/- 0,04 ppm +/- 2% da leitura
Fonte de luz LED @ 525 nm
Detetor de luz Fotocélula de Silício
Tipo de pilha 1,5V AAA (1)
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 20ª Edição, 3500-Fe B, Método de 
Fenantrolina.

Como 
encomendar

HI7214  Pool Line) Checker®HC é fornecido numa mala de 
transporte em plástico com cuvetes de amostra com tampa 
(2pcs.), estojo inicial de reagente de Ferro Gama Alta para 6 
testes, pilha 1.5VAA (1.) e manual de instruções.

HI7214 Checker®HC

Medidor de Bolso para Ferro 
Gama Alta
O colorímetro portátil Pool Line HI7214 foi projetado para a medição de Ferro 
em piscinas, banheiras de hidromassagem e spas numa gama de 0.00 a 5.00 
ppm (mg/L) . 

Muitas fontes de água podem conter ferro. A concentração exata dependerá 
da região geográfica e se a água é de um lago, rio ou água subterrânea. A 
água subterrânea normalmente terá o nível mais alto, já que os minerais 
são coletados à medida que a chuva se infiltra pelo solo até os aquíferos. 
O ferro em piscinas, banheiras de hidromassagem e spa’s apresentam 
diferentes problemas. Um problema é a mancha. O ferro será introduzido 
de forma reduzida e ao ser exposto ao ar ou a outros oxidantes, como o 
cloro ou o bromo, o ferro será oxidado causando manchas de ferrugem. 
A reação do ferro com os oxidantes cria um aumento na procura pelos 
oxidantes necessários para manter um nível de desinfeção consistente. 
Uma necessidade alta de cloro pode indicar um problema de ferro em que 
a água deve ser pré-tratada antes de ser adicionada ao corpo de água ou 
tratada por filtração. 

• Medidas precisas sem palpites de cor
• Utilização simples e intuitiva
• Auto-off

HI7024-25 
Conjunto de 
reagentes, 25 
Testes

HI7214-25 
Conjunto de 
reagentes, 25 
Testes

HI7024-11 
Estojo de 
padrões 
certificados

HI7214-11 
Estojo de 
padrões 
certificados

Ac
es

só
rio

s

Ac
es

só
rio

s

HI93703-50 
solução de 
limpeza de 
cuvete, 230 mL

HI93703-50 
solução de 
limpeza de 
cuvete, 230 mL

HI731321 
Cuvete em vidro e 
vedante de tampa

HI731321 
Cuvete em vidro 
e vedante de 
tampa

HI731225 
Tampa de 
cuvete preta

HI731225  
Tampa de 
cuvete preta
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Especificações HI7214 (HR)
Gama 0.00 a 5,00 ppm (como Fe)
Resolução 0,01 ppm
Precisão @25°C/77°F) +/- 0,04 ppm +/- 2% da leitura
Fonte de luz LED @ 525 nm
Detetor de luz Fotocélula de Silício
Tipo de pilha 1,5V AAA (1)
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 20ª Edição, 3500-Fe B, Método de 
Fenantrolina.

Como 
encomendar

HI7214  Pool Line) Checker®HC é fornecido numa mala de 
transporte em plástico com cuvetes de amostra com tampa 
(2pcs.), estojo inicial de reagente de Ferro Gama Alta para 6 
testes, pilha 1.5VAA (1.) e manual de instruções.

HI779 Checker®HC

Medidor de Bolso                        
para pH
O Colorímetro portátil Pool Line HI779 foi projetado para a medição pH a em 
piscinas, banheiras de hidromassagem e spas entre 6.3 to 8.6 pH. 

O HI779 segue o mesmo principio que os estojos de testes químicos e testes 
em tiras. A principal vantagem é que uma fonte de luz e um fotodetetor 
determinam a cor produzida ao medir o pH com vermelho de fenol. Medidas 
precisas sem palpites de cor O medidor oferece uma sensibilidade muito 
maior do que o olho humano e pode determinar valores de pH a 0,1 pH.

• A facilidade de um estojo de testes químicos sem a 
manutenção de medidores de pH tradicionais

• Medidas precisas sem palpites de cor
• Utilização simples e intuitiva
• Auto-off

Especificações HI779

Gama 6.3 a 8.6 pH

Resolução 0.1 pH

Precisão @25°C/77°F) ±0,2 pH da leitura

Fonte de luz LED @ 525 nm

Detetor de luz Fotocélula de Silício

Tipo de pilha 1,5V AAA (1)

Método Adaptação Colorimétrica do Método Vermelho de Fenol

Como 
encomendar

HI779 Checker HC é fornecido numa mala de transporte 
em plástico com cuvetes de amostra com tampa (2 un.), pH 
30 ml), conjunto inicial de reagentes de pH , pilha 1.5VAA (1 
un.) e manual de instruções.

Especificações HI7134 (LR)
Gama 0.00 a 2.50 ppm (como PO₄3–)
Resolução 0,01 ppm
Precisão @25°C/77°F) +/- 0,04 ppm +/- 4% da leitura
Fonte de luz LED @ 525 nm
Detetor de luz Fotocélula de Silício
Tipo de pilha 1,5V AAA (1)
Método Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater, 20º Edição, Método Ácido Ascórbico.
Como 
encomendar

HI7134  Pool Line) Checker®HC é fornecido numa mala de 
transporte em plástico com cuvetes de amostra com tampa 
(2pcs.), estojo inicial de reagente de fosfato gama baixa para 
6 testes, pilha 1.5VAA (1 pc.) e manual de instruções.

Conjunto de Reagentes HI7134-25 (25 testes)
Conjunto de calibração HI7134-11

HI7134 Checker®HC 

Medidor de Bolso                              
para Fosfato 
O colorímetro portátil Pool Line HI7134 foi projetado para a medição de 
baixos níveis de Fosfato em piscinas, banheiras de hidromassagem e spas. O

HI7134 pode medir fosfato de 0,00 a 2,50 ppm (como PO₄³-). O fosfato 
pode ser introduzido numa piscina pela água ou pela quebra de materiais 
orgânicos, como folhas e relva. O fosfato é frequentemente adicionado à 
água potável municipal para minimizar a corrosão dos tubos no sistema de 
distribuição. Em níveis elevados, o fosfato é um nutriente que estimula o 
crescimento das algas. Recomenda-se manter o fosfato inferior a 1000 ppb 
(1,0 ppm) para evitar o crescimento de algas. A água pode ser tratada com 
produtos químicos para remover o fosfato e o medidor de bolso HI7134 da 
Pool Line pode ser usado para monitorizar e rastrear alterações no nível de 
fosfato.

• Medidas precisas sem palpites de cor
• Utilização simples e intuitiva
• Auto-off

HI7134-25 
Conjunto de 
reagentes (25 
testes)

HI779-25 
Reagente  
(100 testes)

HI7134-11 
Estojo de 
padrões 
certificados

HI779-11 
Estojo de 
padrões 
certificados

Ac
es

só
rio

s

Ac
es
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rio

s

HI93703-50 
solução de 
limpeza de 
cuvete, 230 mL

HI93703-50 
solução de 
limpeza de 
cuvete, 230 mL

HI731321 
Cuvete em vidro e 
vedante de tampa

HI731321 
Cuvete em vidro 
e vedante de 
tampa

HI731225  
Tampa de 
cuvete preta

HI731225 
Tampa de 
cuvete preta
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Especificações HI987134

Gama 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 1000 FNU

Resolução 0.1; 0.1; 1 FNU

Precisão ±2% da leitura mais 0.1 FNU

Reprodutibilidade ±1% da leitura ou 0.01 FNU, o que for maior

Luz difusa < 0.1 FNU

Calibração calibração em dois, três ou quatro pontos usando os padrões FNU 
fornecidos ou padrões de formazina preparados pelo utilizador

Método adaptação do método ratio ISO 7027, com detetor em 90° e 180°

Modo de medição normal, média, contínuo

Fonte de luz 860 nm LED infravermelho

Detetor de Luz Fotocélula de Silício

Memória de registo 200 registos

Tipo de pilha (4) pilhas de 1.5V AA

Fonte de alimentação Adaptador CA

Como 
encomendar

HI987134-02 é fornecido numa mala rígida para transporte com 
cuvetes de amostra com tampas (5 un.), cuvetes de calibração 
HI98713-11 (5 un.), óleo de silicone HI93703-58, pano para limpeza 
de cuvetes, suportes de tag com tags (5 un.) HI920005, pilhas 
1.5V AAA (4 un.), adaptador de energia, certificado de qualidade do 
instrumento e manual de instruções.

Ac
es

só
rio

s

HI987134

Medidor de turvação ISO
O Medidor de turvação ISO HI987134 da Pool Line oferece medições de alta 
precisão da turvação da água de piscinas, banheiras de hidromassagem 
e spas usando o método ISO 7027. O medidor é fornecido completo com 
os padrões iniciais de turvação AMCO-AEPA-1 usados   para calibração e 
verificação de desempenho.

A turvação é uma medida da nebulosidade ou neblina da água A piscina, a 
banheira de hidromassagem e a água do spa podem ter vários graus de 
nebulosidade, desde o indiscernível até muito percetível quando o fundo da 
piscina não pode ser visto. A turvação ou neblina pode ser um sintoma de uma 
variedade de problemas de formas biológicas, incluindo algas e bactérias, 
a precipitados, como carbonato de cálcio, que aparecerá em níveis de pH 
elevados. A retrolavagem, a substituição do cartucho do filtro, a adição de 
floculantes ou um simples ajuste de pH podem, às vezes, resolver o aumento 
da turvação da água. O remédio é determinado pela causa do aumento da 
turbidez.  A turvação de uma piscina, banheira de hidromassagem ou spa 
deve ser mantida num valor baixo de 0,5 FNU / NTU ou menos.

• Fast Tracker™— Sistema de Identificação de Tag para 
identificação da localização nos dados registados

• Calibração de até quatro pontos com os padrões fornecidos
• Maneira não subjetiva de monitorizar a eficiência do filtro da piscina

HI920005  
suportes de Tag com 
Tags(5 un.)

HI 88713-11 Padrões 
de calibração de 
Turvação (<0.1, 15, 100 
and 750 FNU)

HI731331 
cuvete (4)
HI731335N 
tampas para cuvete (4)

HI93703-50 
solução de limpeza 
de cuvete, 230 mL

HI93703-58 
Conjunto de silicone

• Fornecido pronto a utilizar
• Fornecido com todas as ferramentas 

necessárias para começar a testar.
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HI95654

Termo higrómetro
com sonda de registo de ponto de orvalho e dados 
de calibração
O HI95654 é um termo higrómetro portátil robusto projetado para fornecer 
leituras de alta precisão de temperatura, humidade relativa (HR) e ponto 
de orvalho em ambientes muito húmidos, como piscinas, banheiras de 
hidromassagem e spas localizados em ambientes fechados. Tanto a 
temperatura como a HR são medidas com a sonda HI706023, que possui 
um sensor de temperatura interno e um microchip integrado que armazena 
os dados de calibração.

• Medições simultâneas de HR e temperatura num 
amplo mostrador LCD com duas linhas

• Corpo com proteção à água IP67
• Unidade de temperatura selecionável (°C ou °F)
• Sonda dedicada de HR e temperatura com sensor eletrónico
• Sonda Quick connect
• Indicação de carga de pilha remanescente e deteção de baixa energia
• Indicador de estabilidade
• Auto-off
• Indicação de valores MIN, MAX e função HOLD
• Indicador de estabilidade

Especificações HI95654

RH Gama 0,0 a 100,0 % HR

Resolução 0.1 % HR

Precisão ±2.5 % RH (0 a 90 % RH);  
±3.5 % RH (90 a 100 % RH);

Temperatura de ponto 
de orvalho

Gama -20,0 a 60,0°C/ -4,0 a 140,0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão ±2°C /±4°F (50 a 85 % RH e 
15 a 40°C); ±4.5 °C /±9 °F (exterior)

Temperatura Gama -10,0 a 60,0°C/-22,0 a 140,0°F

Resolução 0,1°C/0,1°F

Precisão ±0,4 °C/±0,8 °F

Adicionais 
Especificações

Tipo de pilha 1,5V AAA  

Como 
encomendar

 HI95654 é fornecido com a sonda de humidade relativa e 
temperatura HI706023, pilhas 1.5V AAA (3 un.), certificado de 
qualidade do instrumento e sonda e manual de instruções.

Especificações HI987134

Gama 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 1000 FNU

Resolução 0.1; 0.1; 1 FNU

Precisão ±2% da leitura mais 0.1 FNU

Reprodutibilidade ±1% da leitura ou 0.01 FNU, o que for maior

Luz difusa < 0.1 FNU

Calibração calibração em dois, três ou quatro pontos usando os padrões FNU 
fornecidos ou padrões de formazina preparados pelo utilizador

Método adaptação do método ratio ISO 7027, com detetor em 90° e 180°

Modo de medição normal, média, contínuo

Fonte de luz 860 nm LED infravermelho

Detetor de Luz Fotocélula de Silício

Memória de registo 200 registos

Tipo de pilha (4) pilhas de 1.5V AA

Fonte de alimentação Adaptador CA

Como 
encomendar

HI987134-02 é fornecido numa mala rígida para transporte com 
cuvetes de amostra com tampas (5 un.), cuvetes de calibração 
HI98713-11 (5 un.), óleo de silicone HI93703-58, pano para limpeza 
de cuvetes, suportes de tag com tags (5 un.) HI920005, pilhas 
1.5V AAA (4 un.), adaptador de energia, certificado de qualidade do 
instrumento e manual de instruções.

HI968014

Refratómetro Digital
para Cloro Liquido 

• Mostrador de dois níveis
• Compensação automática da temperatura 
• Medição fácil - Coloque algumas gotas da amostra 

no recetáculo e prima a tecla READ
• BEPS alerta quando a baixa carga de energia 

pode afetar adversamente as leituras
• Proteção à água IP65 para desempenho otimizado 

sob condições severas de laboratório e campo
• As leituras são apresentadas em aproximadamente 1.5 segundos
• Calibração a um ponto
• A amostra pode ser tão pequena quanto 2 gotas métricas
• Desligar automático
• Célula de amostragem em aço inoxidável
• Corpo em termoplástico ABS

Especificações HI968014

Conteúdo de 
açúcar

Gama 0 a 85% Brix 

Resolução 0.1 % Brix

Precisão (@25°C/77°F) ±0.2% Brix

Temperatura Gama 0,0 a 80,0°C  
(32,0 a 176,0°F)

Resolução 0,1°C (0,1°F)

Precisão (@25°C/77°F) ±0,3°C (± 0,5°F)

Especificações  
adicionais

Tipo de pilha 9V 

Fonte de luz LED amarelo

Célula de amostragem aço inoxidável

Como 
encomendar

HI968014 é fornecido com pilha e manual de instruções.

Standard HI 4020-11 Padrão Brix 50%, 10 ml
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