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Secção 1 Informação adicional
Pode encontrar a versão completa do manual do utilizador no website do fabricante.

Secção 2 Especificações
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Especificação

Detalhes

Método de medição

Nefelometria com a luz dispersa recolhida a um ângulo de 90° em
relação à luz incidente e 360° em torno do frasco da amostra.

Método de conformidade
primário

DIN EN ISO 7027

Dimensões (L x P x A)

41 x 28 x 12,5 cm (16 x 11 x 7,7 pol.)

Peso

2,37 kg (5,23 lb)

Estrutura

IP20

Classe de protecção

Equipamento: III; Alimentação: I

Nível de poluição

2

Categoria de
sobrevoltagem

II

Requisitos de energia

Equipamento: 15 V CC, 2 A; fonte de alimentação: 100-240 V CA
± 10%, 50/60 Hz

Temperatura de
funcionamento

10 a 40 °C (50 a 104 °F)

Temperatura de
armazenamento

–30 a 60 °C (–22 a 140 °F)

Humidade

5 a 95% de humidade relativa, sem condensação

Condições ambientais

Utilização no interior

Altitude

2000 m (6562 pés), no máximo

Ecrã

Ecrã táctil a cores de 17,8 mm (7 pol.)

Laser

Equipamento laser de classe 1: contém laser de classe 1 que não
requer manutenção por parte do utilizador.

Fonte de luz óptica

850 nm, máximo 0.55 mW

Unidades de medida

NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC, mg/L, mNTU1 ou mFNU

Gama

0 a 1000 FNU, FNU, TE/F, FTU; 0 a 100 mg/L; 0 a 250 EBC

Precisão

±2% da leitura mais 0,01 NTU de 0 a 40 FNU
± 10% da leitura de 40 a 1000 FNU com base no padrão primário de
formazina a 25 °C (77 °F)

Linearidade

Melhor do que 1% para 0 a 40 NTU em formazina a 25 °C (77 °F).

Precisão

< 40 NTU: 0,002 NTU ou 1% (o valor maior); > 40 NTU: 3,5% com
base no padrão primário de formazina a 25 °C (77 °F)

1

1 mNTU = 0,001 NTU
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Especificação

Detalhes

Luz errática

< 0,01 FNU

Opções de calibração

StablCal : calibração de 1 ponto (20 FNU) de 0 a 40 FNU intervalo
de medição; calibração de 2 pontos (20 e 600 FNU) para intervalo de
medição (completo) de 0 a 1000 FNU
Formazina: calibração de 2 pontos (20 FNU e água de diluição) de
0 a 40 FNU intervalo de medição; calibração de 3 pontos (20 FNU,
600 FNU e água de diluição) para intervalo de medição (completo) de
0 a 1000 FNU
Graus: calibração de 3 pontos (20 e 100 mg/L e água de diluição)
para intervalo de medição (completo) de 0 a 100 mg/L
SDVB: calibração de 3 pontos (20 NTU, 600 NTU e água de diluição)
para intervalo de medição (completo) de 0 a 1000 NTU
Personalizado: calibração personalizada de 2 a 6 pontos para um
intervalo de medição de 0 FNU até ao ponto de calibração mais alto.

Opções de verificação

Haste de verificação de vidro (padrão de turvação secundário) <
0,1 NTU, StablCal ou formazina (0,1 para 40 NTU)

Verificação (RFID ou
®
Link2SC )

As medições de processo ou laboratoriais são comparadas com
RFID ou Link2SC para verificação do valor de medição.

Certificações

Conformidade CE; número de registo EUA FDA: 1420492-xxx. Este
produto está em conformidade com as normas IEC/EN 60825-1 e
21 CFR 1040.10, de acordo com o Aviso relativo a equipamentos
laser n.º 50. RCM australiana.

Garantia

1 ano (UE: 2 anos)

®

Secção 3 Informação geral
Em caso algum o fabricante será responsável por quaisquer danos directos, indirectos, especiais,
acidentais ou consequenciais resultantes de qualquer incorrecção ou omissão deste manual. O
fabricante reserva-se o direito de, a qualquer altura, efectuar alterações neste manual ou no produto
nele descrito, sem necessidade de o comunicar ou quaisquer outras obrigações. As edições revistas
encontram-se disponíveis no website do fabricante.

3.1 Informações de segurança
O fabricante não é responsável por quaisquer danos resultantes da aplicação incorrecta ou
utilização indevida deste produto, incluindo, mas não limitado a, danos directos, incidentais e
consequenciais, não se responsabilizando por tais danos ao abrigo da lei aplicável. O utilizador é o
único responsável pela identificação de riscos de aplicação críticos e pela instalação de mecanismos
adequados para a protecção dos processos na eventualidade de uma avaria do equipamento.
Leia este manual até ao fim antes de desembalar, programar ou utilizar o aparelho. Dê atenção a
todos os avisos relativos a perigos e precauções. A não leitura destas instruções pode resultar em
lesões graves para o utilizador ou em danos para o equipamento.
Certifique-se de que a protecção oferecida por este equipamento não é comprometida. Não o utilize
ou instale senão da forma especificada neste manual.

3.1.1 Uso da informação de perigo

PERIGO
Indica uma situação de perigo potencial ou eminente que, se não for evitada, resultará em morte
ou lesões graves.

4 Português

ADVERTÊNCIA
Indica uma situação de perigo potencial ou eminente que, se não for evitada, poderá resultar em
morte ou lesões graves.

AVISO
Indica uma situação de perigo potencial, que pode resultar em lesões ligeiras a moderadas.

ATENÇÃO
Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos no equipamento. Informação que
requer ênfase especial.

3.1.2 Etiquetas de precaução
Leia todos os avisos e etiquetas do equipamento. A sua não observação pode resultar em lesões
para as pessoas ou em danos para o aparelho. Um símbolo no aparelho é referenciado no manual
com uma frase de precaução.
O equipamento eléctrico marcado com este símbolo não pode ser eliminado nos
sistemas europeus de recolha de lixo doméstico e público. Devolva os equipamentos
antigos ou próximos do final da sua vida útil ao fabricante para que os mesmos sejam
eliminados sem custos para o utilizador.
Quando encontrar este símbolo no equipamento, isto significa que deverá consultar o
manual de instruções para obter informações sobre o funcionamento do equipamento
e/ou de segurança.
Este símbolo indica a necessidade de usar equipamento de protecção ocular.

Este símbolo indica que está a ser utilizado um dispositivo laser no equipamento.

Este símbolo identifica o risco de perigo químico e indica que apenas o pessoal
qualificado e com formação para trabalhar com químicos deve manusear os produtos
químicos ou efectuar manutenção em sistemas de produção química associados ao
equipamento.
Este símbolo indica a presença de ondas de rádio.

3.1.3 Equipamento laser de classe 1

PERIGO
Perigo de danos pessoais. Nunca retire as coberturas do equipamento. Este é um
equipamento assistido por laser e o utilizador pode sofrer ferimentos se for exposto ao
laser.
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Equipamento laser de classe 1, IEC60825-0.55:2014, 850 nm,
máximo de 1 mW
Localização: parte posterior do instrumento.

Em conformidade com os regulamentos dos EUA 21 CFR 1040.10 e
1040.11 de acordo com o Aviso relativo a equipamentos laser n.º 50.
Localização: parte posterior do instrumento.

Este instrumento é um equipamento de laser de classe 1 . É emitida radiação laser invisível quando
o instrumento está avariado ou quando a tampa do instrumento está aberta. Este produto está em
conformidade com a norma EN 61010-1, "Requisitos de segurança para aparelhos elétricos de
medição, de controlo e de laboratório", com a norma IEC/EN 60825-1, "Segurança de equipamentos
laser" e a 21 CFR 1040.10 de acordo com o Aviso relativo a equipamentos laser n.º 50. Consulte as
etiquetas no instrumento para obter informações sobre o laser.

3.1.4 Módulo RFID
Os instrumentos com o módulo RFID opcional recebem e transmitem dados e informações. O
módulo RFID funciona a uma frequência de 13,56 MHz.
A tecnologia RFID é uma aplicação de rádio. As aplicações de rádio estão sujeitas a condições de
autorização nacionais. Atualmente, a utilização de instrumentos com o módulo RFID opcional é
permitida nas seguintes regiões:
Países da UE (União Europeia), países da AECL (Associação Europeia de Comércio Livre), Turquia,
Sérvia, Macedónia, Austrália, Canadá, EUA, Chile, Equador, Venezuela, México, Brasil, África do
Sul, Índia, Singapura, Argentina, Colômbia, Peru e Panamá
A utilização de instrumentos com o módulo RFID opcional em regiões que não as mencionadas
acima pode violar as leis nacionais. O fabricante também se reserva o direito de obter autorização
noutros países. Em caso de dúvida, contacte o fabricante.
3.1.4.1 Informações de segurança para módulos RFID

ADVERTÊNCIA
Vários perigos. Não desmonte o equipamento para proceder à manutenção. Se for
necessário limpar ou reparar os componentes internos, contacte o fabricante.

ADVERTÊNCIA
Risco de radiação electromagnética. Não utilize o instrumento em ambientes perigosos.

ATENÇÃO
Este instrumento é sensível a interferências eletromagnéticas e eletromecânicas. Estas
interferências podem afetar o desempenho de análise deste instrumento. Não coloque este
instrumento junto a equipamentos que possam causar interferências.
Respeite as informações de segurança que se seguem para utilizar o instrumento em conformidade
com os requisitos locais, regionais e nacionais.
• Não utilize o instrumento em hospitais e estabelecimentos equivalentes nem junto a equipamento
médico, como pacemakers e aparelhos auditivos.
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• Não utilize o instrumento junto a substâncias altamente inflamáveis, como combustíveis, químicos
altamente inflamáveis e explosivos.
• Não utilize o instrumento junto a vapores, pós ou gases combustíveis.
• Mantenha o instrumento protegido contra impactos ou vibrações fortes.
• O instrumento pode causar interferências nas imediações de televisores, rádios e computadores.
• A garantia não cobre a utilização inadequada ou desgaste.
3.1.4.2 Conformidade com a FCC para RFID
Este instrumento pode conter um dispositivo de identificação por radiofrequências (RFID) registado.
Consulte a Tabela 1 para obter informações de registo da Federal Communications Commission
(FCC).
Tabela 1 Informações de registo
Parâmetro

Valor

Número de identificação da FCC (ID FCC)

YUH-QR15HL

IC

9278A-QR15HL

Frequência

13,56 MHz

3.1.5 Certificação

AVISO
Este equipamento não se destina a ser utilizado em ambientes residenciais e pode não oferecer
uma proteção adequada para receção de rádio nesses ambientes.
Regulamento Canadiano de Equipamentos Causadores de Interferências, ICES-003, Classe A:
Os registos de suporte dos testes estão na posse do fabricante.
Este aparelho de Classe A obedece a todos os requisitos dos Regulamentos Canadianos de
Equipamentos Causadores de Interferências.
Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne
sur les équipements provoquant des interférences.
Parte 15 das Normas FCC, Limites da Classe “A”
Os registos de suporte dos testes estão na posse do fabricante. Este aparelho está conforme com a
Parte 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
1. O equipamento não provoca interferências nocivas.
2. O equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências suscetíveis
de determinar um funcionamento indesejado.
Alterações ou modificações efetuadas nesta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela
entidade responsável pela conformidade podem retirar ao utilizador a legitimidade de usar o
aparelho. Este equipamento foi testado e considerado em conformidade relativamente aos limites
para os dispositivos digitais de Classe A, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites
estão desenhados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o
equipamento for operado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar
energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com o manual de
instruções, poderá provocar interferências nocivas com comunicações por rádio. É provável que a
utilização deste equipamento numa zona residencial provoque interferências nocivas. Neste caso, o
utilizador deverá corrigi-las pelos seus próprios meios. As técnicas a seguir podem ser utilizadas
para diminuir os problemas de interferência:
1. Desligue o aparelho da corrente e verifique se esta é ou não a fonte de interferência.
2. Se o aparelho estiver ligado à mesma tomada que o dispositivo que apresenta interferências,
ligue-o a uma tomada diferente.
3. Afaste o equipamento do dispositivo que está a receber a interferência.
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4. Reposicione a antena de receção do dispositivo que está a receber a interferência.
5. Experimente combinações das sugestões anteriores.

3.2 Descrição geral do produto
O turbidímetro TU5200 mede a baixa turvação principalmente em aplicações de água potável
finalizadas. Este instrumento laboratorial é calibrado de fábrica e mede a luz dispersa a um ângulo
de 90° num raio de 360° em torno do eixo do feixe luminoso incidente. Utilize o ecrã táctil para
operar o instrumento. Consulte Figura 1.
Está disponível um módulo RFID opcional. A Figura 1 apresenta o módulo RFID. O módulo RFID
permite comparar facilmente medições de turvação de processo e de laboratório.
Os vídeos de instruções estão disponíveis na secção de suporte do website do fabricante.
Para obter informações sobre os acessórios, consulte a versão completa do manual do utilizador no
website do fabricante.
Figura 1 Descrição geral do produto

1 Tampa

6 Porta USB tipo A

2 Compartimento do frasco

7 Porta USB tipo B

3 Display

8 Porta Ethernet para ligação LAN

4 Botão de alimentação

9 Indicador do módulo RFID (opcional)

5 Ligação da alimentação

10 Porta USB tipo A

3.3 Componentes do produto
Certifique-se de que recebeu todos os componentes. Consulte Figura 2. Se algum dos itens estiver
em falta ou apresentar danos, contacte imediatamente o fabricante ou um representante de vendas.
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Figura 2 Componentes do produto

1 TU5200

4 Fonte de alimentação

2 Kit StablCal, frascos selados com RFID (10,
20 e 600 NTU)

5 Protecção contra pó

3 Frascos de amostras

6 Suporte para frascos

Secção 4 Instalação
AVISO
Vários perigos. Apenas pessoal qualificado deverá realizar as tarefas descritas nesta
secção do documento.
Este equipamento está classificado para uma altitude máxima de 3100 m (10 710 pés). A utilização
deste equipamento a uma altitude superior a 3100 m pode aumentar ligeiramente o potencial de
avaria do isolamento elétrico, podendo ter como resultado o perigo de choque elétrico. O fabricante
recomenda aos utilizadores que contactem o suporte técnico em caso de dúvida.

4.1 Directrizes de instalação
Instale o instrumento:
•
•
•
•

Numa superfície nivelada
Num local limpo, seco, nivelado, bem ventilado e com temperatura controlada
Num local com um mínimo de vibrações que não esteja directamente exposto à luz do sol
Num local onde haja uma distância suficiente à volta do instrumento para proceder às ligações e
tarefas de manutenção
• Num local onde o interruptor de alimentação e o cabo de alimentação fiquem visíveis e sejam de
fácil acesso
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4.2 Ligar a dispositivos externos (opcional)
ATENÇÃO
A segurança da rede e do ponto de acesso é da responsabilidade do cliente que utiliza o
equipamento sem fios. O fabricante não é responsável por quaisquer danos, incluindo, entre
outros, danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais, causados por uma lacuna ou por
uma violação da segurança da rede.
O equipamento tem três portas USB 1.1 e uma porta Ethernet. Consulte Figura 1 na página 8.
Porta tipo USB A—Estabelece ligação a uma impressora, leitor manual de códigos de barras,
unidade flash USB, teclado2 ou módulo SIP 10.
Porta tipo USB B—Estabelece ligação a um PC.
Porta Ethernet—Estabelece ligação a uma LAN através de um cabo blindado (por exemplo, STP,
FTP, S/FTP). O comprimento máximo do cabo blindado é 20 m (65,6 pés). Para configurar uma
ligação LAN no equipamento, consulte o manual do utilizador detalhado no website do fabricante.
Nota: Os cabos USB não devem ter mais de 3 m (9,8 pés).

Secção 5 Interface do utilizador e navegação
O ecrã do instrumento é um ecrã táctil. Utilize apenas a ponta do dedo limpa e seca para navegar
pelas funções do ecrã táctil. Não utilize pontas de canetas ou de lápis ou outros objectos afiados
para proceder a selecções no ecrã, uma vez que podem provocar danos.
Consulte Figura 3 para uma ver descrição geral do ecrã inicial.

2

Como alternativa ao ecrã táctil, utilize um teclado para introduzir texto nas caixas de texto do
ecrã (por exemplo, palavras-passe e ID de amostras).
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Figura 3 Descrição geral do ecrã

1 ID da amostra e número de medições3

7 Setas de navegação para CIMA/BAIXO

2 Comentários do utilizador

8 Menu de barra lateral (consulte Tabela 2)

3 Instruções

9 Hora e data

4 Valor de turvação, unidade e modo de leitura

10 Botão de opções

5 Mensagem de aviso ou erro

11 Botão de leitura

6 Ícone do estado da calibração e curva de
calibração

12 Botão de informações (ajuda)

Tabela 2 Ícones do menu de barra lateral
Ícone

Descrição
Inicia ou termina a sessão de um operador. Para iniciar sessão, seleccione a
ID de operador e prima Login. Para terminar a sessão, prima Logout.

Início de sessão

Nota: Quando o operador tiver sessão iniciada, o ícone de início de sessão muda para o ícone
seleccionado para a ID de operador (por exemplo, peixe, borboleta ou bola de futebol) e o texto "Login"
muda para a ID de operador.

Selecciona a ID da amostra.
ID da amostra
Inicia a calibração.
Calibração
Inicia a verificação.
Verificação

3

O número de medições aumenta um de cada vez sempre que for concluída uma medição.
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Tabela 2 Ícones do menu de barra lateral (continuação)
Ícone

Descrição
Compara as medições de processo e laboratoriais.

Link2SC

Registo de dados

Apresenta o registo de leitura, o registo de calibração, o registo de verificação
e o registo de comparação. Consulte Mostrar os dados gravados
na página 20.
Configura as definições do instrumento. Consulte Configurar as definições do
instrumento na página 13.

Configuração

Diagnóstico

Apresenta as informações de firmware, cópias de segurança do instrumento,
actualizações do instrumento, informações de sinalização e dados de serviço
de fábrica.
Define um temporizador.

Temporizador
Acede ao website do fabricante para procurar as versões de software e o
manual de utilizador mais recentes quando o instrumento dispõe de uma
ligação LAN.
Apresenta o manual do utilizador e vídeo(s) do instrumento.
Documentos

Secção 6 Arranque
AVISO
Perigo de danos pessoais. Nunca retire as coberturas do equipamento. Este é um
equipamento assistido por laser e o utilizador pode sofrer ferimentos se for exposto ao
laser.

AVISO
Perigo de danos pessoais. Não olhe para o compartimento do frasco quando o
equipamento estiver ligado à corrente.
Consulte os passos ilustrados abaixo para ligar a alimentação ao equipamento e ligar o
equipamento.
Quando o menu do idioma for apresentado, seleccione o idioma e prima OK. É iniciada a autoverificação.
Nota: Para alterar o idioma após o arranque inicial, consulte Alteração do idioma na página 14.
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Secção 7 Funcionamento
7.1 Configuração
7.1.1 Configurar as definições do instrumento
1. Prima
duas vezes e prima Config..
2. Seleccione uma opção.
Opção

Descrição

Local

Define o nome da localização do instrumento. A localização é guardada
com as medições no registo de dados.

Data e hora

Define o formato da data, o formato da hora e a data/hora. Introduza a
data e a hora correctas. Formato da data—Define o formato da data.
Opções: dd-mm-aaaa (predefinição), aaaa-mm-dd, dd-mm-aaaa ou mmdd-aaaa. Formato de hora—Define o formato da hora. Opções: 12 ou
24 horas (predefinição).

Segurança

Activa ou desactiva a protecção por palavra-passe das definições e tarefas
na lista de segurança. Senha de segurança—Define ou altera a palavrapasse de segurança (administrador) (10 caracteres no máximo). As
palavras-passe são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Lista
segurança—Define o nível de segurança de cada definição e tarefa na
lista de segurança.
• Desligado—Todos os operadores podem alterar a definição ou efectuar
a tarefa.
• One key (Uma chave)—Apenas os operadores com nível de segurança
de uma chave ou duas chaves podem alterar a definições ou efectuar a
tarefa. Consulte Adicionar IDs de operador na página 14.
• Two keys (Duas chaves)—Apenas os operadores com nível de
segurança de duas chaves podem alterar a definição ou efectuar a
tarefa.
Nota: A definição de segurança não fica activada até premir Fechar.

Configurações
de Som

Activa ou desactiva as configurações de som de eventos individuais.
Define o volume de som para cada evento (1 a 10). Para activar ou
desactivar as configurações de som, seleccione Tudo e prima Config..
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Opção

Descrição

Rede e
periféricos

Mostra o estado da ligação dos dispositivos que estão directamente
ligados ao instrumento e ligados ao instrumento através de LAN (rede de
área local).
•
•
•
•
•
•

Gestão de
energia

Impressora—Impressora local ou impressora de rede
Rede—Ligação LAN
Controlador—Controlador(es) sc
PC
Memória USB—Unidade flash USB
Teclado

Define quando o instrumento entra automaticamente em modo de
suspensão ou se desliga após um período de inactividade. Sleep Timer
(Temporizador de suspensão)—Define quando o instrumento entra em
modo de suspensão. Opções: Desligado, 30 minutos, 1 (predefinição),
2 ou 12 horas. Power-Off Timer (Temporizador para desligar)—Define
quando o instrumento se desliga. Opções: Desligado, 2, 6,
12 (predefinição) ou 24 horas.

7.1.1.1 Alteração do idioma

ATENÇÃO
Aguarde, pelo menos, 20 segundos após desligar a alimentação antes de ligar de novo a
alimentação; caso contrário, podem ocorrer danos no instrumento.
Para alterar o idioma após o arranque inicial, proceda da seguinte forma.
1. Desligue o instrumento.
2. Ligue o instrumento.
3. Durante o arranque, toque no ecrã até que o menu do idioma seja apresentado
(aproximadamente 45 segundos).
4. Quando o menu do idioma for apresentado, seleccione o idioma e prima OK.

7.1.2 Adicionar IDs de operador
Adicione uma ID de operador única para cada pessoa que efectue medições de amostras (30 no
máximo). Seleccione um ícone, uma palavra-passe de operador e um nível de segurança para cada
ID de operador.
1.
2.
3.
4.

Prima Login.
Prima Opções >Novo.
Introduza uma nova ID de operador (máximo de a caracteres) e, em seguida, prima OK.
Prima as setas para a ESQUERDA e DIREITA para seleccionar o ícone para a ID de operador
(por exemplo, peixe, borboleta ou bola de futebol).
5. Prima Senha de Operador e, em seguida, introduza uma palavra-passe para a ID de operador.
Nota: As palavras-passe são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

6. Prima Nível de Segurança e, em seguida, seleccione o nível de segurança para a ID de
operador.
• Desligado—O operador não pode alterar as definições ou efectuar tarefas nas definições de
segurança que tenham um nível de segurança de uma chave ou duas chaves.
• One key (Uma chave)—O operador pode alterar todas as definições e efectuar todas as
tarefas nas definições de segurança que tenham um nível de segurança de desligado ou uma
chave.
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• Two keys(Duas chaves)—O operador pode alterar todas as definições e efectuar todas as
tarefas nas definições de segurança.
Nota: Antes de seleccionar um nível de segurança, é necessário activar a definição de segurança. Consulte
Configurar as definições do instrumento na página 13.

7. Prima OK>Fechar.
8. Para editar uma ID de operador, seleccione a ID de operador e, em seguida, prima Opções
>Editar.
9. Para eliminar uma ID de operador, seleccione a ID de operador e, em seguida, prima
Opções>Apagar>OK.
7.1.2.1 Configurar uma etiqueta RFID de operador (opcional)
Para utilizar uma etiqueta RFID de operador para iniciar sessão no instrumento, guarde a ID de
operador aplicável numa etiqueta RFID de operador da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Prima Login.
Seleccione a ID de operador e prima Opções>Iniciar Tag RFID.
Se necessário, introduza a palavra-passe da ID de operador.
Efectue os passos apresentados no visor.
Se aplicável, prima OK para substituir a ID de operador na etiqueta RFID por uma nova ID de
operador.
6. Prima Fechar.
7. Coloque a etiqueta RFID de operador na parte da frente do módulo RFID para iniciar sessão.

7.1.3 Adicionar IDs de amostras
Adicione uma ID de amostra única para cada amostra (100 no máximo). A ID da amostra identifica a
localização da amostra ou outras informações específicas da amostra.
Em alternativa, importe IDs de amostras de um ficheiro de folha de cálculo para o instrumento.
Consulte o manual do utilizador detalhado no website do fabricante para importar IDs de amostras.
Nota: Quando um frasco de amostra com um autocolante RFID de amostra é colocado na parte da frente do
módulo RFID, a ID da amostra é automaticamente adicionada e seleccionada no instrumento.

1.
2.
3.
4.

Prima ID da amostra.
Prima Opções >Novo.
Introduza uma nova ID da amostra (20 caracteres no máximo).
Se o frasco da amostra tiver um código de barras que identifique a ID da amostra, faça a leitura
do código de barras com o leitor manual de códigos de barras que está ligado ao instrumento. O
código de barras é adicionado à ID da amostra.
5. Prima OK.
6. Seleccione uma opção.
Opção

Descrição

Adicionar
data/hora

Adiciona a data e hora a que a amostra foi colhida à ID da amostra
(opcional). A data e hora introduzidas para cada ID de amostra são
apresentadas no menu ID de amostra.

Adic. número

Adiciona o número de medição à ID da amostra (opcional). Seleccione o
primeiro número utilizado para o número de medição (0 a 999).
O número de medição é apresentado entre parênteses após a ID da amostra
no ecrã inicial. Consulte Figura 3 na página 11.

Adicionar cor

Adiciona um círculo colorido ao ícone da ID da amostra (opcional). O ícone
da ID da amostra é apresentado antes da ID da amostra no ecrã inicial.
Consulte Figura 3 na página 11.
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7. Prima OK>Fechar.
8. Para editar uma ID de amostra, seleccione a ID da amostra e prima Opções>Editar>OK.
9. Para eliminar uma ID de amostra, seleccione a ID da amostra e prima Opções>Apagar>OK.

7.1.4 Configurar as definições de medição
Seleccione o modo de leitura, as unidades de medida, as definições do registo de dados, a
resolução, entre outras opções.
1. No ecrã principal de leitura, prima Opções>Configuração de leitura.
2. Seleccione uma opção.
Opção

Descrição

Leitura

Define o modo de leitura para única, contínua ou mínima. Predefinição:
Única. Única—A medição pára quando a leitura for estável. Contínua—A
medição continua até que o utilizador prima Concluída. Modo mínimo—
Ligado quando um processo ou uma medição laboratorial são comparados
e a medição do processo estiver um nível NTU abaixo. Remove o efeito de
partículas não-representativas na amostra extemporânea. Méd. sinal—A
leitura da turvação apresentada no ecrã é uma média dos valores medidos
durante o intervalo de tempo seleccionado. Opções: Para o modo de
medição única, 5 a 15 segundos. Para o modo de medição contínua, 5 a
90 segundos.

Unidade

Seleciona as unidades de medida que são apresentadas no ecrã e são
guardadas no registo de dados. Opções: NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC,
mNTU ou mFNU. Predefinição: FNU.

Configuração do Configura as definições do registo de dados. Armaz. Auto—Os dados
registo de dados medidos são gravados automaticamente no registo de leituras.
Predefinição: Ligado. Quando não estiver seleccionado, prima
Opções>Armazenar para gravar a medição actual no registo de leituras
conforme necessário. Send Data Format (Formato de dados enviados)—
Define o formato dos dados medidos que são enviados para dispositivos
externos (CSV ou XML). Predefinição: XML. Formato de impressão—
Define o formato de envio dos dados medidos para uma impressora
(Impressão rápida ou Impr. detalh. (GLP)). Comentários—Permite que os
utilizadores adicionem comentários às entradas do registo. Envio
automático—Os dados medidos são enviados automaticamente para
todos os dispositivos (por exemplo, impressora, unidade flash USB e
servidor FTP) que estejam ligados ao instrumento após cada medição.
Resolução

Seleciona o número de casas decimais que são apresentadas no ecrã.
Opções: 0,001 (predefinição) ou 0,0001.

Rejeição bolha

Define a opção de rejeição de bolhas como ligada (predefinição) ou
desligada. Quando a opção está ativa, as leituras de turvação elevada
causadas pelas bolhas na amostra não são apresentadas ou guardadas no
registo de dados.

Feche a tampa
para iniciar a
leitura

Activa ou desactiva o instrumento para iniciar automaticamente uma
medição quando a tampa é fechada. Predefinição: Ligado. Só é efectuada
uma medição quando estiver no instrumento um frasco de amostra.
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7.1.5 Definir o intervalo de aceitação
Antes das medições de processo e laboratoriais serem comparadas no instrumento, defina o
intervalo de aceitação para comparação de resultados. O intervalo de aceitação é a diferença
máxima permitida entre as medições de processo e laboratoriais.
1.
2.
3.
4.

Prima LINK2SC.
Prima Opções>Configuração de comparação.
Prima Intervalo de aceitação>Unidade.
Seleccione uma opção.
Opção

Descrição

%

Define o intervalo de aceitação em forma de percentagem (1 a 99%).

NTU

Define o intervalo de aceitação em unidades NTU (0,015 a 100,00 NTU).

5. Prima Valor e introduza o intervalo de aceitação.

7.2 Medição
7.2.1 Recolha de amostras
• Recolha amostras em frascos de vidro ou plástico limpos com tampas estanques.
• Lave o recipiente pelo menos três vezes com a amostra.
• Ao recolher uma amostra de água corrente de um sistema de distribuição ou de uma instalação
de tratamento, abra a água durante, pelo menos, cinco minutos e só depois faça a recolha da
água. Não ajuste o fluxo, pois pode adicionar partículas.
• Ao recolher uma amostra de um curso de água (por exemplo, de um riacho ou de um depósito de
água), recolha pelo menos um litro (1 quarto) e misture bem antes de tirar uma alíquota para
medição. Se a qualidade da fonte da amostra não for constante, recolha amostras em vários
locais, a diferentes profundidades, se necessário. Depois, misture as amostras para preparar uma
única amostra para medição.
• Encha o recipiente. Deixe o recipiente transbordar com a amostra e feche de imediato com a
tampa para não ficar ar acima da amostra.
• Escreva as informações da amostra no recipiente.
• Inicie a análise logo que possível, por forma a evitar alterações de temperatura, o
desenvolvimento de bactérias e o assentamento.

7.2.2 Evitar a contaminação do frasco

ATENÇÃO
Não toque nem risque o vidro do frasco da amostra. A contaminação ou os riscos do vidro podem
provocar erros de medição.
O vidro deve estar limpo e não ter riscos. Utilize um pano que não liberte pêlos para limpar a
sujidade, as impressões digitais ou as partículas do vidro. Substitua o frasco da amostra quando o
vidro tiver riscos.
Consulte Figura 4 para identificar onde não se deve tocar no frasco da amostra. Mantenha sempre
os frascos de amostra no suporte para frascos para evitar contaminações no fundo dos frascos.
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Figura 4 Descrição geral do frasco de amostra

1 Superfície de medição—Não tocar.

7.2.3 Preparar um frasco de amostra

AVISO
Perigo de exposição a produtos químicos. Elimine os produtos químicos e os resíduos
de acordo com os regulamentos locais, regionais e nacionais.

ATENÇÃO
Coloque sempre uma tampa no frasco de amostra para evitar derrames no compartimento do
frasco.
Consulte os passos ilustrados a seguir para preparar um frasco de amostra para medição. Meça a
amostra de imediato.
Nota: Se houver contaminação no frasco de amostra após ser lavado com a amostra, limpe o frasco da amostra.
Consulte Limpar um frasco de amostra na página 23.
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7.2.4 Colocar o frasco no equipamento

AVISO
Perigo de danos pessoais. Nunca retire as coberturas do equipamento. Este é um
equipamento assistido por laser e o utilizador pode sofrer ferimentos se for exposto ao
laser.

AVISO
Perigo de danos pessoais. Não olhe para o compartimento do frasco quando o
equipamento estiver ligado à corrente.

ATENÇÃO
Mantenha a tampa fechada para não contaminar o compartimento do frasco.
1. Inicie sessão no equipamento da seguinte forma:
• Coloque a etiqueta RFID de operador na parte da frente do módulo RFID ou
• Prima Login. Seleccione a ID de operador aplicável e prima Seleccionar.
2. Seleccione a ID da amostra da seguinte forma:
• Coloque o autocolante RFID da amostra no frasco da amostra na parte da frente do módulo
RFID ou
• Prima ID da amostra. Seleccione a ID da amostra aplicável e prima Seleccionar.
Nota: Para adicionar ID da amostra ao equipamento, consulte Adicionar IDs de amostras na página 15.

3. Limpe o frasco da amostra com um pano que não liberte pêlos para eliminar contaminações.
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4. Seque as superfícies exteriores do frasco com um pano que não liberte pêlos. Certifique-se de
que seca o fundo do frasco.
5. Coloque o frasco da amostra no compartimento do frasco. Consulte os seguintes passos abaixo
ilustrados.

7.2.5 Medir a amostra
1. Prima Ler se não for iniciada automaticamente uma medição quando a tampa for fechada.
2. Quando a medição estiver concluída, prima Opções>Armazenar para gravar a medição no
registo de leituras conforme necessário.
Nota: Se a definição Auto Save (Guardar automaticamente) estiver activada, é apresentado "Dados armazen."
no ecrã e a medição é gravada automaticamente no registo de leituras.

3. Para apresentar as medições gravadas, prima Opções>Registo de leitura. Para obter mais
informações, consulte Mostrar os dados gravados na página 20.
4. Para enviar os dados da medição para dispositivos externos que estejam ligados ao instrumento,
prima Opções>Enviar dados. Para obter mais informações, consulte Mostrar os dados
gravados na página 20.
Nota: Se as definições de Envio automático estiverem activadas, os dados da medição são enviados
automaticamente para o dispositivo ou dispositivos externos que estão ligados ao instrumento.

7.2.6 Compare o processo e as medições laboratoriais
Consulte a versão completa do manual do utilizador em www.hach.com para comparar medições de
processo e de laboratório.

7.3 Mostrar os dados gravados
Todos os dados gravados são mantidos num registo de dados. O registo de dados está dividido em
quatro registos:
•
•
•
•

Registo de leitura—Apresenta as medições gravadas.
Registo de calibração—Apresenta o histórico de calibração.
Registo de verificação—Apresenta o histórico de verificação.
Registo de comparação—Apresenta as comparações gravadas entre medições de processo e
laboratoriais.

1. Prima Registo dados e seleccione o registo aplicável a apresentar.
2. Para apresentar os detalhes de uma entrada do registo, seleccione a entrada do registo e prima
Ver detalhes.
Nota: Para adicionar um comentário a uma entrada de registo, prima o ícone de comentários.

20 Português

3. Para apresentar apenas as entradas do registo gravadas durante um intervalo de tempo ou com
uma ID de operador ou ID de amostra específica, efectue os seguintes passos.
a. Prima Filtro e seleccione Ligado.
b. Seleccione uma opção.
Opção

Descrição

Intervalo de tempo Selecciona um intervalo de tempo.
ID de operador

Selecciona a ID de operador.

ID da amostra

Selecciona a ID da amostra. Esta opção é apenas apresentada
quando o registo de leitura ou o registo de comparação estiverem
seleccionados.

4. Para enviar dados do registo para um dispositivo (por exemplo, uma impressora ou uma unidade
flash USB), eliminar uma entrada de registo ou apresentar as entradas de um registo de
comparação ou de um registo de leitura como um gráfico, efectue os seguintes passos.
a. Prima Opções.
b. Seleccione uma opção.
Opção

Descrição

Apagar

Remove um dos itens seguintes.
•
•
•
•
•

Enviar
dados

Envia um dos itens abaixo para todos os dispositivos que estejam directamente
ligados ao instrumento (por exemplo, uma impressora ou uma unidade flash
USB) e ligados ao instrumento através de LAN (impressora de rede ou servidor
FTP).
•
•
•
•
•

Ver
gráfico

4

A entrada do registo seleccionada
As entradas do registo num intervalo de tempo
As entradas do registo com uma ID de operador específica
As entradas do registo com uma ID de amostra específica4
Todas as entradas do registo seleccionado

A entrada do registo seleccionada
As entradas do registo num intervalo de tempo
As entradas do registo com uma ID de operador específica
As entradas do registo com uma ID de amostra específica4
Todas as entradas do registo seleccionado

Apresenta as entradas do registo de leitura que tenham a mesma ID de amostra
num gráfico. Esta opção é apenas apresentada quando o registo de
comparação ou o registo de leitura estiverem seleccionados.
Para adicionar as entradas do registo de outra ID de amostra ao gráfico, prima
Opções>Adicionar dados. Seleccione uma ID de amostra para adicionar ao
gráfico.
Para apresentar os detalhes de um ponto de dados, toque num ponto de dados
no ecrã ou prima as setas para a ESQUERDA e DIREITA para seleccionar um
ponto de dados.
Pontos de dados—Seleccione o símbolo utilizado para os pontos de dados.
Limites de controlo—Define o valor mínimo e o valor máximo das leituras a
apresentar no gráfico.

Esta opção é apenas apresentada quando o registo de leitura ou o registo de comparação
estiverem seleccionados.
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Secção 8 Calibração
ADVERTÊNCIA
Perigo de exposição a produtos químicos. Siga os procedimentos de segurança do
laboratório e utilize todo o equipamento de proteção pessoal adequado aos produtos
químicos manuseados. Consulte as fichas de dados sobre segurança de materiais
(MSDS/SDS) para protocolos de segurança.
O instrumento vem calibrado de fábrica e a fonte de luz laser é estável. O fabricante recomenda
uma verificação periódica da calibração para garantir que o sistema funciona conforme esperado. O
fabricante recomenda a calibração após reparações ou trabalhos de manutenção exaustivos.
Consulte o manual do utilizador detalhado no website do fabricante para calibrar o instrumento e
efectuar uma verificação da calibração.

Secção 9 Manutenção
AVISO
Vários perigos. Apenas pessoal qualificado deverá realizar as tarefas descritas nesta
secção do documento.

AVISO
Perigo de exposição a produtos químicos. Siga os procedimentos de segurança do
laboratório e utilize todo o equipamento de protecção pessoal adequado aos produtos
químicos manuseados. Consulte as fichas de dados sobre segurança de materiais
(MSDS/SDS) para protocolos de segurança.

AVISO
Perigo de danos pessoais. Nunca retire as coberturas do equipamento. Este é um
equipamento assistido por laser e o utilizador pode sofrer ferimentos se for exposto ao
laser.

ATENÇÃO
Não desmonte o equipamento para proceder à manutenção. Se for necessário limpar ou reparar os
componentes internos, contacte o fabricante.

9.1 Limpar derrames
AVISO
Perigo de exposição a produtos químicos. Elimine os produtos químicos e os resíduos
de acordo com os regulamentos locais, regionais e nacionais.
1. Cumpra todos os protocolos de segurança das instalações para controlo de líquidos derramados.
2. Deite o lixo fora de acordo com as regulamentações aplicáveis.

9.2 Limpeza do instrumento
Limpe a parte exterior do instrumento com um pano humedecido e, depois, seque o instrumento.
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9.3 Limpar um frasco de amostra
AVISO
Perigo de exposição a produtos químicos. Siga os procedimentos de segurança do
laboratório e utilize todo o equipamento de protecção pessoal adequado aos produtos
químicos manuseados. Consulte as fichas de dados sobre segurança de materiais
(MSDS/SDS) para protocolos de segurança.
Limpe o frasco da amostra quando houver contaminação no frasco da amostra após a lavagem do
mesmo.
Itens a recolher:
•
•
•
•
•
•

Ácido hidroclorídrico (concentração de 10%)
Detergente de limpeza laboratorial para vidro (concentração de 0,1%)
Água destilada ou desionizada
Água de diluição
Pano de limpeza de frascos (opcional)
Pano que não liberte fibras

1. Mergulhe as superfícies exterior e interior do frasco da amostra e a tampa numa solução de 10%
de ácido hidroclorídrico durante 15 minutos.
2. Limpe as superfícies exterior e interior do frasco da amostra e a tampa com o detergente de
limpeza laboratorial para vidro (concentração de 0,1%).
3. Lave o frasco da amostra na totalidade três vezes com água destilada ou desionizada.
Nota: Se o frasco de amostra for utilizado para medir amostras de baixo nível de turvação ou água de diluição,
lave-o com água de diluição (e não com água destilada ou desionizada).

4. Para obter os melhores resultados, limpe o frasco da amostra com o pano de limpeza de frascos
opcional. Em seguida, lave de novo todo o frasco da amostra. Consulte Figura 5.
5. Seque as superfícies exteriores da célula de amostra com um pano macio que não liberte fibras.
Não deixe o frasco de amostra secar ao ar.
6. Para armazenamento, encha o frasco de amostra com água destilada ou desmineralizada.
Nota: Se o frasco de amostra for utilizado para medir amostras de baixo nível de turvação ou água de diluição,
encha o frasco de amostra com água de diluição (e não com água destilada ou desionizada).

7. Coloque imediatamente a tampa no frasco de amostra para manter o interior do frasco de
amostra húmido.
Figura 5 Limpe o frasco com o pano de limpeza de frascos (opcional)

Português 23

9.4 Limpeza do compartimento do frasco
Tabela 3 Opções de limpeza
Contaminante Opções
Pó

Pano de limpeza do compartimento do frasco, pano de microfibras, pano sem
pelos

Líquido, óleo

Pano, água e agente de limpeza

Secção 10 Resolução de problemas
Para obter informações sobre a resolução de problemas, consulte a versão completa do manual do
utilizador em www.hach.com.
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