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Introdução

Os refratômetros trabalham através do princípio da refração. Com estes aparelhos poderá
determinar a concentração de, por exemplo, reativos, emulsões; a proporção de meios líquidos
e açúcar no leite, sumo, mostos, entre outros. Por conseguinte, os aparelhos são usados em
muitas indústrias como um instrumento de medição instantâneo na produção e no laboratório.
Existem cinco modelos, todos com compensação de temperatura automática (ATC) disponível.
➢
➢
➢
➢
➢

Aplicação simples no prisma do líquido a ser medido.
É lido na escala óptica.
Compensação automática de temperatura (ATC)
Envolvido em material robusto.
Fornecido com pipeta e chave de fenda.

Dados técnicos:
Modelo
Faixa
Precisão
Resolução

Uso

PCE-010
0...10 % Brix
0,1 %
0,1 %
Azeites, fluido
de corte,
lubrificantes

PCE-018
0...18 % Brix
0,1 %
0,1 %
Suco de
frutas,
cerveja,
bebidas
mistas

Compensação
de
Temperatura

PCE-032
0...32 % Brix
0,2 %
0,2 %
Emulsões
concentradas,
mostos

PCE-4582
PCE-5890
45...82 % Brix
58...90 % Brix
0,5 %
0,5 %
leite
condensada,
geléia e
concentrados

PCE-Oe
0…140 ° Oechsle
0...32 % Brix
1 ° Oe
1 ° Oe
Mostos para
vinificação

Sim, Faixa: 10...30 °C

Display

Dimensão
Peso

200 x ∅29 mm
280 g

200 x ∅29 mm
280 g

172 x ∅29 mm
260 g
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147 x ∅29 mm
240 g

172 x ∅29 mm
260 g

Cada remessa inclui:
Refratômetro com compensação automática de temperatura (em cada modelo), pipeta, chave
de fenda de calibração, estojo e manual de instruções.
Modelo
PCE-010 (ATC)
PCE-018
PCE-028
PCE-032 (ATC)
PCE-4582
PCE-5890
PCE-Oe

Faixa
0...10 % Brix
0...18 % Brix
0...28 % Salzgehalt
0...32 % Brix
45...82 % Brix
58...90 % Brix
0...32 %Brix
0...140 °Oechsle
0...25 °Babo

Resolução
0,1 % Brix
0,1 % Brix
0,2 % Salzgehalt
0,2 % Brix
0,5 % Brix
0,5 % Brix
0,2 % Brix
1 °Oechsle
0,2 °Babo

Precisão
± 0,1 %
± 0,1 %
0,2 %
± 0,2 %
± 0,5 %
± 0,5 %
± 0,2 %
± 1°
± 0,2 °

ATC (Compensação automática de temperatura)
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Utilização e tabela de conversão

Uma vez obtido o resultado em grau Brix (ou seja, a porcentagem em massa de sacarose),
podemos obter facilmente o grau alcoólico provável do mosto através da aplicação da seguinte
fórmula (válida no intervalo de 15 a 25 graus Brix):
% vol = (0,6757 x ºBrix) - 2,0839
Ou, especialmente em valores fora do citado intervalo, podemos consultar a tabela anexada
abaixo para obter o grau alcoólico correspondente.
EXEMPLO:
Seja uma amostra de mosto para a qual determinamos por meio de nosso refratômetro uma
concentração de açúcar de 24,2 º Brix. Para determinar seu grau alcoólico provável, sem ter as
tabelas à nossa disposição, teríamos que aplicar apenas a fórmula indicada:
% vol = (0,6757 x 24,2º) -2,0839= 16,35 –2,0839= 14,31 % vol
Ou, no caso de dispor das tabelas anexadas, poderíamos procurar o valor 24,2º na primeira
coluna e obter seu valor correspondente em grau alcoólico provável, anotando o valor que
aparece na última coluna. No nosso exemplo, a 24,2º Brix lhe corresponderia um valor de 14,28
% vol de álcool provável.3
Tabela do conteúdo de açúcar (1), em geramos por litro e em geramos por quilograma, de mostos
comuns e mostos concentrados, determinado por meio de um refratômetro graduado em
porcentagem em massa de sacarose a 20ºC ou em índice de refração a 20º C. Também figura a
massa volúmica a 20ºC.
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Nas seguintes páginas encontrará a tabela de conversão
2.1
1.
2.
3.
4.
5.

2.2

Composição
Tampa de aba para a luz solar
Parafuso de ajuste do calibre
Ocular
Prisma principal
Cobertura de borracha

Operação

Limpe e seque cuidadosamente a tampa e o prisma antes de começar a medição. Coloque 1-2
gotas da amostra no prisma, ao fechar a tampa, a amostra é distribuída homogeneamente entre
a tampa e o prisma. Poderá utilizar uma pipeta para colocar a amostra sobre o prisma principal.
Evite que sejam formadas bolhas de ar, porque isso poderia ter um efeito negativo no resultado
da medição. Movendo ligeiramente a tampa conseguirá distribuir homogeneamente o fluido de
amostra. Segure o refratômetro sob a luz solar, poderá ver a escala através da ocular. O valor
pode ser lido entre o limite claro / escuro. Girando a ocular poderá ajustar / precisar a escala.
Limpe e seque cuidadosamente o prisma e a tampa após cada medição para evitar deixar restos
que poderiam afetar em futuras medições.
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2.3

Calibração

Limpe e seque cuidadosamente a tampa e o prisma antes da calibração. Coloque 1-2 gotas de
água destilada no prisma. Se o limite claro / escuro não estiver em 0% (linha de água), ajuste-o
com ajuda do parafuso de calibração sob a cobertura de borracha, para isso, use a chave de
fenda fornecida na remessa. O PCE-4582 não pode ser calibrado com água destilada, neste
caso deverá utilizar uma solução de teste com um conteúdo em açúcar conhecido (ex. solução
de açúcar a 50%). Atenção: Os instrumentos vão calibrados de fábrica.
2.4
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Importante
Mantenha sempre limpa a tampa e o prisma, pois a sujidade pode influenciar
negativamente na precisão da medição.
Evite arranhões no prisma, também pode influenciar negativamente na medição.
Para a limpeza, utilize apenas um pano humedecido e evite usar produtos de limpeza
agressivos. Seque perfeitamente o refratômetro após a limpeza.
Limpe o aparelho somente com um pano húmido e nunca abaixo da água, porque a água
pode penetrar no refratômetro.
Evite choques ou quedas que poderiam danificar o sistema óptico.
Guarde o aparelho em lugar seco.
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Tabelas
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Garantia

Veja nossas condições de garantia em nossos termos e condições disponíveis aqui:
https://www.pce-instruments.com/portugues/impreso.
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Descarte do dispositivo

Por seus conteúdos tóxicos, as baterias não devem ser depositadas junto aos resíduos
orgânicos ou domésticos. As mesmas devem ser levadas até os lugares adequados para a sua
reciclagem.
Para cumprir a norma (devolução e eliminação de resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos)
recuperamos todos nossos aparelhos do mercado. Os mesmos serão reciclados por nós ou
serão eliminados segundo a lei por uma empresa de reciclagem.
Envie para:
PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España
Poderão entregar-nos o aparelho para proceder a reciclagem do mesmo corretamente. Podemos
reutilizá-lo ou entregá-lo para uma empresa de reciclagem cumprindo assim com a normativa
vigente.
EEE: PT100115
P&A: PT10036
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Informação de contato da PCE Instruments

Alemanha

França

Espanha

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forets
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Alemanha

Reino Unido

Itália

PCE Produktions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 471
Fax: +49 (0) 2903 976 99 9971
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Países Baixos

China

Hong Kong

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

PCE (Beijing) Technology Co., Limited
1519 Room, 6 Building
Zhong Ang Times Plaza
No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District
102300 Beijing, China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn

Estados Unidos

Turquia

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish
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