
Medidor de pH com Wireless 1www.hanna.pt

 

Medidor de pH com Wireless

IP65 
proteção água

Compatível com a 
aplicação Hanna Lab

Elimine a complexidade 
dos testes.

15 Modelos para aplicações específicas
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• Com proteção à água - IP65
• Calibração automática
• Compensação de temperatura automática
• Aproximadamente 1000 horas de autonomia 

(500 horas com o Bluetooth ativo) 
• O Bluetooth integrado permite a conexão 

do medidor a um dispositivo smart 
compatível com a aplicação Hanna Lab

para Laboratório
Flexível, preciso e fácil de 
utilizar, o Medidor de pH HALO2 
para laboratório é ideal para 
utilizadores que preferem um 
elétrodo de pH sem manutenção.

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Elétrodo com corpo em vidro

• O corpo em vidro 
é fácil de limpar e 
resistente a produtos 
químicos agressivos.

• Sem manutenção necessária
• Referência de enchimento 

a gel especial sem 
necessitar de soluções de 
enchimento. Para além 
da calibração e limpeza 
de rotina, este elétrodo não 
requer manutenção adicional.

• Elétrodo com ponteira esférica 
• Apresenta uma área de superfície 

máxima para medições precisas.

HI9810412

para Laboratório
(de enchimento)

Flexível, preciso e fácil de 
utilizar, o Medidor de pH 
HALO2 para laboratório é ideal 
para medições em amostras 
que seriam um desafio para 
elétrodos de pH padrão.

• Gama 0.00 a 14.00 pH 
• Elétrodo de enchimento

• O design de junção dupla 
resiste ao entupimento 
para garantir uma resposta 
rápida e leituras estáveis.

• Elétrodo com corpo em vidro
• O corpo em vidro 

é fácil de limpar e 
resistente a produtos 
químicos agressivos.

• Elétrodo com ponteira esférica 
• Apresenta uma área de superfície 

máxima para medições precisas.

HI9810402

para Aplicações  
em Campo
Flexível, preciso e fácil de utilizar, 
o Medidor de pH HALO2 é 
ideal para medições em campo 
devido à sua durabilidade.

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Elétrodo resistente integrado 

para a utilização em campo
• Corpo em resina PEI 

que é fácil de limpar e 
quimicamente resistente 
a muitos produtos 
químicos agressivos.

• Sem manutenção necessária
• Referência de enchimento a gel 

especial sem necessitar de soluções de 
enchimento. Para além da calibração 
e limpeza de rotina, este elétrodo 
não requer manutenção adicional.

HI9810422

App Hanna Lab 
Quando usada com o HALO2 a aplicação Hanna Lab transforma um dispositivo compatível num medidor de pH profissional. As suas 
funções incluem: condição do elétrodo, BPL com carimbo de data/ hora, leituras ao vivo, resolução de mV, compensação manual de 
temperatura, critério de estabilidade, lembrete de calibração, alarmes de pH (mV) e temperatura, ID do medidor e partilha de dados.

Utilização simples com uma só tecla
On/off e calibração fácil

Amplo ecrã LCD
Medidor de pH com Wireless
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para Solo 
Flexível, preciso e fácil de utilizar, 
o Medidor de pH HALO2 para 
Solo é ideal para agricultores 
e produtores de hidroponias e 
estufas que precisam monitorizar 
o pH do solo ou solo enlameado.

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Corpo do elétrodo 

resistente em PVDF
• Limpeza fácil 

do elétrodo de pH
• A manga removível permite 

a limpeza e desinfeção (com 
eletrólito em gel fornecido) da 
área de referência externa.

• Elétrodo com ponteira cónica
• Facilita a penetração no solo 

ou solo enlameado.

HI9810302

para Cremes de             
Cosmética
Flexível, preciso e fácil de utilizar, 
o Medidor de pH HALO2 para 
Cremes é ideal para medições em 
amostras que seriam um desafio 
para elétrodos de pH padrão.

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Elétrodo de enchimento

• O desenho da junção 
tripla evita o entupimento 
e qualquer precipitação 
potencial de prata na junção. 
A solução de enchimento 
de elétrodo é difundida 
pela junção de cerâmica à 
medida que for usada.

HI9810432

para Pele e            
Escalpe
Flexível, preciso e fácil de utilizar, 
o Medidor de pH HALO2 para 
Pele e Escalpe foi projetado para 
medir o pH da pele e escalpe.  

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Elétrodo com corpo em vidro

• O corpo em vidro é fácil 
de limpar e desinfetar.

• Sensor com ponteira plana
• Permite o contato 

direto com a pele ou escalpe 
assegurando uma leitura estável.

HI9810372

para Couro 
e Papel
Flexível, preciso e fácil de 
utilizar, o Medidor de pH HALO2 
para Couro e Papel é ideal para 
medições em superfícies planas 
ou amostras de pequeno volume, 
com a ponta de deteção plana 
especialmente projetada.

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Elétrodo com corpo em vidro

• O corpo em vidro é fácil de 
limpar e resistente a produtos 
químicos agressivos.

HI9810442

para Vinho 
Flexível, preciso e fácil de 
utilizar, o Medidor de pH HALO2 
para Vinho foi projetado para 
medir o pH em cada passo 
do processo de vinificação, 
desde a pré-fermentação 
e fermentação até ao pós-
fermentação e engarrafamento.

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Elétrodo de enchimento

• O design de junção dupla 
resiste ao entupimento 
para garantir uma resposta 
rápida e leituras estáveis

• Tecnologia de prevenção 
de obstruções (CPS)  
• A manga amovível PE repele 

os sólidos, prevenindo 
obstruções. Adicionalmente, a manga 
pode ser movida e a superfície 
de vidro limpa, resultando numa 
resposta rápida e leituras estáveis.

HI9810332

para Cerveja 
Flexível, preciso e fácil de utilizar, o 
Medidor de pH HALO2 para Cerveja 
é ideal para medições de pH em 
mosto e amostras de cerveja.

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Corpo em titânio

• O corpo robusto do elétrodo 
em titânio funciona como 
uma proteção eletrónica 
contra interferências de 
ruído elétrico ou humidade.

• Elétrodo com ponteira plana
• Permite a medição direta 

do pH e evita que os 
sólidos acumulem-se na 
superfície do mosto.

• Junção em tecido extraível 
• Para limpar qualquer entupimento 

de sólidos que resultaria em 
resposta lenta e leituras instáveis, 
retire simplesmente uma porção 
pequena e limpa da junção.

HI9810312

• Elétrodo com corpo em vidro
• O corpo em vidroé  fácil de limpar e 

resistente a produtos químicos agressivos.
• Elétrodo com ponteira cónica

• Fácil penetração em emulsões como loções 
e cremes, sólidos moles e semissólidos.

• Sem manutenção necessária
• Referência de enchimento 

a gel especial sem necessitar de soluções 
de enchimento. Para além da calibração 
e limpeza de rotina, este elétrodo não 
requer manutenção adicional.

• Elétrodo com ponteira plana
• Basta uma gota de água na superfície 

da amostra para medições precisas. 
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para Sushi
Flexível, preciso e fácil de 
utilizar, o Medidor de pH 
HALO2 para Sushi foi projetado 
para medir o pH do arroz do 
sushi e garantir que cumpre 
os regulamentos de higiene 
alimentar e do Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP).

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Corpo em titânio

• O corpo robusto do 
elétrodo em titânio 
funciona como uma proteção 
eletrónica contra interferências 
de ruído elétrico ou humidade.

• Elétrodo com ponteira plana, 
resistente a entupimentos
• A ponteira plana permite o contato 

de superfície ideal para medições 
de pH de arroz de sushi. Quando a 
junção está revestida pelo amido do 
arroz, basta limpar o elétrodo para 
expor a referência em gel viscolene.

HI9810352

para Queijo 
Flexível, preciso e fácil de utilizar, 
o Medidor de pH HALO2 para 
Queijo foi projetado para medir 
e monitorizar o pH durante 
o processo de produção do 
queijo e garantir que cumpre 
os regulamentos de higiene 
alimentar e do Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP).

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Corpo em elétrodo 

PVDF em conformidade com a 
utilização em alimentos
• Fácil de limpar e desinfetar.

• Elétrodo com ponteira cónica
• Fácil penetração em sólidos e 

semissólidos como o queijo.

HI9810322

para Carne
Flexível, preciso e fácil de utilizar,                          
o Medidor de pH HALO2 para Carne é 
ideal para medições de pH durante o 
processamento da carne.

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Corpo em elétrodo PVDF 

em conformidade com a 
utilização em alimentos
• Fácil de limpar e desinfetar.

• Limpeza fácil do 
elétrodo de pH
• A manga removível permite 

a limpeza e desinfeção (com 
eletrólito em gel fornecido) da 
área de referência externa.

• Elétrodo com ponteira cónica
• Fácil penetração em sólidos e 

semissólidos como carnes e enchidos.

HI9810362

para Leite 
Flexível, preciso e fácil de 
utilizar, o Medidor de pH HALO2 
para Leite foi projetado para 
medir o pH durante o processo 
de produção de leite.

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Elétrodo com corpo em vidro

• Apresenta um corpo em 
vidro não poroso, fácil 
de limpar e desinfetar.

• Sem manutenção necessária
• Referência de enchimento 

a gel especial sem 
necessitar de soluções de enchimento. 
Para além da calibração e limpeza 
de rotina, este elétrodo não 
requer manutenção adicional.

• Elétrodo com ponteira cónica
• Fácil penetração em semissólidos, ideal 

para leite e lacticínios como iogurte.

HI9810342

para Chocolate 
Flexível, preciso e fácil de utilizar, 
o Medidor de pH HALO2 para 
Chocolate é ideal para medições 
de pH durante o processo de 
produção de chocolate. 

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Corpo em elétrodo PVDF 

em conformidade com a 
utilização em alimentos
• Fácil de limpar e desinfetar.

• Limpeza fácil do elétrodo de pH
• A manga removível permite 

a limpeza e desinfeção (com 
eletrólito em gel fornecido) da 
área de referência externa.

• Elétrodo com ponteira cónica
• Fácil penetração em sólidos e 

semissólidos como o chocolate.

HI9810392

para Massa de Pão
Flexível, preciso e fácil de utilizar,                          
o Medidor de pH HALO2 para 
Massa de Pão é ideal para medir 
o pH durante o processo de 
produção e garantir que cumpre 
os regulamentos de higiene 
alimentar e do Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP).

• Gama 0.00 a 12.00 pH
• Corpo em elétrodo 

PVDF em conformidade 
com a utilização em alimentos
• Fácil de limpar e desinfetar.

• Elétrodo com ponteira cónica
• Fácil penetração em sólidos e 

semissólidos como a massa de pão

HI9810382

CA
T_

HA
LO

2_
1p

0_
05

21


