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Informação de segurança

Leia com atenção e na íntegra este manual de instruções antes de usar o dispositivo pela
primeira vez. O dispositivo deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado. Os danos causados
por inobservância nas advertências das instruções de uso estão isentos de qualquer
responsabilidade.














Este dispositivo deve ser utilizado somente conforme descrito no presente manual de
instruções. Se usado para outros fins, poderiam produzir-se situações perigosas.
Utilize o dispositivo somente se as condições ambientais (temperatura, umidade, etc.)
estiverem dentro dos valores limite especificados nas especificações. Não exponha o
dispositivo a temperaturas extremas, luz solar direta, umidade ambiente extrema ou
áreas molhadas.
Não exponha o dispositivo a choques ou vibrações fortes.
A caixa do dispositivo deve ser aberta somente pelo pessoal qualificado da PCE
Instruments.
Nunca use o dispositivo com as mãos úmidas ou molhadas.
Não está permitido realizar modificações técnicas no dispositivo.
O dispositivo somente deve ser limpo com um pano umedecido. Não aplicar produtos
de limpeza abrasivos ou à base de dissolventes.
O dispositivo deve ser utilizado somente com acessórios ou recâmbios equivalentes
oferecidos pela PCE Instruments.
Antes de cada uso, verifique se a caixa do dispositivo apresenta danos visíveis. Se
apresentar algum dano visível, não use o dispositivo.
O dispositivo não deve ser usado em atmosferas explosivas.
A faixa de medição especificada nas especificações não deve ser excedida sob
nenhuma circunstância.
O incumprimento das instruções de segurança pode causar danos no dispositivo e
lesões ao usuário.

Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou de conteúdo neste manual.
Referimos expressamente nossas condições gerais de garantia, disponíveis em nossas
Condições Gerais.
Para qualquer dúvida, entre em contato com a PCE Ibérica S.L. Os detalhes de contato estão
disponíveis no final deste manual.
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2

Princípio de medição

O índice de refração pode ser medido de duas formas diferentes, através de uma luz transmitida
ou um sistema de reflexão. O refratômetro PCE-DRB 10 é um sistema de reflexão.
O diagrama abaixo mostra que o feixe de luz “A” passa através da amostra, o feixe de luz “C”
não passa através do prisma, mas é refletido e o feixe de luz “B” passa através do prisma no
ângulo apropriado, mas não através da amostra.
Portanto, somente é utilizada a fonte de luz “B”, pois esse é o limite entre o brilho e a escuridão.
O ângulo de refração e o índice de refração estão em proporções relativas. O sensor converte a
posição determinada da linha limite no índice de refração.
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3

Preparação

Antes de utilizar o dispositivo, proceda conforme explicado nos seguintes passos:
Verifique se todos os itens estão incluídos.
Retire o dispositivo da embalagem e conecte o cabo de alimentação ao dispositivo.
Conecte o dispositivo a um PC através da interface RS-232 para transferir dados.
Ligue o interruptor localizado na parte traseira do dispositivo.

1 – Interruptor ON/OFF
2 - Conexões de tubo para termostato
3 – Interface RS-232
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4
4.1

Introdução
Dispositivo e display

O dispositivo utiliza uma matriz de ponto de 640 x 480 com display sensível ao toque TFT de 5,6”
(65.000 cores). Assim, todo o dispositivo é operado através do display. Os parâmetros também
são definidos dessa maneira.

1 – Display de toque
2 – Depósito de amostra de aço inoxidável (célula de medição)
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4.2

Símbolo e funções no display

1 – Valor de medição
2 – Número da amostra
3 – ID de usuário
4 – Salvar
5 – Iniciar medição
6 – Configurações do sistema
7 – Consultar memória de dados
8 – Calibração
9 – Valor de medição Brix / nD
Tecla de medição: Pressionando esta tecla, começa um novo processo de medição.
Número da amostra: Pressionando esta tecla, poderá introduzir um número de
amostra correspondente.
ID de usuário: A identificação do usuário atribuída ao usuário pode ser inserida aqui.
Tecla de registro de dados: Pressionando esta tecla, salva o valor de medição atual
na memória de dados de medição.
Símbolo de controle inteligente: O dispositivo funciona corretamente.
Ícone de alarme: O dispositivo deve ser recalibrado.
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Descrição das teclas
Back
Confirm
Exit

5
5.1

Voltar ao menu
principal
Confirmar /
Configuração de
acesso
Cancelar, voltar ao
submenu anterior

Next Page

Seguinte página

Pre. Page

Voltar à página
anterior

Full keyboard

Mostrar teclado
completo

Configuração do sistema
Data

Pressione a opção “system” e em seguida selecione a opção “set date”, para configurar a data.

Introduza a data correta através do display digital e confirme sua escolha com a tecla “confirm”.
Formato de data: JJJJ-MM-TT
Em seguida, pressione “exit”, para entrar na configuração do sistema ou “back”, para acessar o
modo de medição.
5.2

Hora

Pressione a opção “system” e em seguida selecione “set time”, para acessar a configuração da
hora.
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Configure a hora com o display de toque e confirme com a tecla “confirm”.
5.3

Intensidade da luz de fundo

Pressione a opção “system” e em seguida selecione “adjust backlight”, para ajustar a intensidade
da luz de fundo.

Poderá selecionar até dez níveis de brilho da luz de fundo. Para alterar clique no + ou -.
Após ajustar o brilho, pressione “confirm”.
Depois, pressione “exit”, para acessar a configuração do sistema ou “back”, para voltar ao modo
de medição.
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5.4

Taxa de baud

Pressione a opção “system” e depois selecione “set baud rate”, para configurar a velocidade de
transmissão.

Poderá selecionar entre cinco velocidades de transmissão diferentes. Selecione uma opção e
pressione “confirm” para confirmar.
Em seguida pressione “exit”, para acessar a configuração do sistema ou “back”, para voltar ao
modo de medição.
5.5

Desconexão automática

Pressione a opção “system setting” e em seguida “set screen saving time”.
Estão disponíveis cinco opções diferentes. Poderá escolher entre “five minutes” (5 minutos), “ten
minutes” (10 minutos), “fifteen minutes” (15 minutos), “half an hour” (30 minutos) e “never”
(nunca). Confirme sua escolha pressionando “confirm”.
Em seguida, pressione “exit”, para acessar a configuração do sistema ou “back”, para voltar ao
modo de medição.
5.6

Configuração da pressão

Primeiro, conecte o refratômetro a uma impressora.
Pressione a opção “system setting”. Em seguida, selecione “Select baud rate”. Depois ajuste a
“9600”. Em seguida, pressione “confirm”, “next page”, “print setting”, “on” e logo “confirm”, para
estabelecer a configuração. O valor de medição é impresso automaticamente quando a medição
estiver concluída.
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6
6.1

Processo de medição
Auto-ajuste

Conforme mostrado na figura abaixo, o refratômetro solicitará a realização de um auto-ajuste a
cada inicialização.

Certifique-se de que a superfície do prisma no depósito de medição está limpa e seca e que não
há resíduos de medições anteriores. Cubra o depósito de medição com a tampa antes do autoajuste.
Também é possível realizar uma calibração acessando o menu correspondente. Para isso,
pressione “Cal.”, quando estiver no menu de medição. Então, o auto-ajuste é executado.
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6.2

Análise da amostra

Após a realização do auto-ajuste, poderá iniciar o processo de medição. O método de medição
e a unidade de medição são selecionados no processo de medição anterior. Se necessário, faça
as alterações nos menus correspondentes.

Antes de cada medição, deverá pingar algumas gotas do líquido da amostra no depósito de
medição. O fundo (superfície do prisma) no depósito de medição deve ser completamente
coberto por essas gotas. Depois, feche a tampa da amostra. Se houver uma diferença de
temperatura entre a amostra e o depósito de medição, aguarde até alcançar a mesma
temperatura antes de realizar a medição.
Em seguida, pressione a tecla “
” para iniciar a medição. Durante o processo de medição, a
tecla fica cinza. A exibição do processo no centro da tela mostra o progresso da medição.
Imediatamente depois do processo de medição, o valor de medição é exibido na tela junto com
outras informações relevantes, como o índice de refração, o comprimento de onda e a
temperatura de referência.
6.3

Seleção do método de medição
-

Índice de refração (nD) do codificador em temperatura ambiente.
Brix (% Brix): O método é medido de acordo com a diretriz SPS-3 ICUMSA definida
pela Comissão Internacional de Métodos Uniformes de Análise de Açúcar.
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6.4

Introduzir ID do usuário

O ID do usuário pode inserido antes da medição, para que os resultados da medição possam ser
atribuídos e melhor administrados. Use a tecla “
medição para mostrar a seguinte janela:

” localizada à esquerda do menu de

Neste modo, poderá inserir um ID do usuário de até oito dígitos. Preferindo uma sequência de
letras, poderá fazê-lo com a tecla de função “Full keyboard”:

Poderá salvar o ID do usuário pressionado a tecla “Enter” no teclado ou pressionando “Exit” no
teclado numérico.
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6.5

Introduzir o número da amostra

O número da amostra pode ser inserido da mesma maneira.

7
7.1

Calibração
Auto-ajuste

O auto-ajuste é realizado automaticamente cada vez que iniciar o dispositivo. Para um uso ideal,
é recomendável que o usuário faça calibrações regulares. Para isso, pressione “calibration”, para
acessar o menu de calibração. Depois, selecione “self-adjusting” para executar uma recalibração.
7.2

Calibração com solução de calibração

Para um uso ideal, recomenda-se realizar a recalibração de forma regular. A solução de
calibração requer um valor nD claramente definido.
Antes da calibração, coloque umas gotas do líquido de calibração no depósito de medição. O
fundo (superfície do prisma) do depósito de medição deve estar completamente coberto pelas
gotas. Pressione “cal.”, para acessar o menu de calibração e depois selecione “use standard
solution for calibration”.

Insira o índice de refração e pressione “confirm” para confirmar. Em seguida, pressione “exit”,
para sair do menu de calibração ou “back”, para retornar ao modo de medição.
Nota:
Certifique-se de que a solução de calibração tenha a mesma temperatura que o depósito de
amostra.
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7.3

Excluir valores de calibração

Aqui poderá excluir os valores de calibração das calibrações realizadas.
Para isso, pressione “calibration”, para acessar o menu de calibração e depois selecione “delete
user’s calibration data”.

Pressione “confirm”, para confirmar a eliminação dos dados de calibração.
Em seguida, pressione “exit”, para sair do menu de calibração ou “back”, para retornar ao modo
de medição. Com esta ação restaurará as configurações de fábrica. Todos os dados de
calibração que foram introduzidos serão eliminados.

8
8.1

Gestão de dados
Registro de dados de medição

O PCE-DRB 10 possui memória para salvar os resultados das medições. Estão disponíveis 100
posições de armazenamento.
Pressione a tecla de marcação rápida “save“, para salvar o valor mostrado atualmente.
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8.2

Consultar dados de medição

Para consultar alguns dados medidos, poderá fazê-lo pressionando a tecla “database” no menu
de medição.

Os dados podem ser visualizados de quatro formas diferentes: todos os dados, pela ID do
usuário, pela ID da amostra, pela data (veja a imagem acima).
8.3

Exportar dados de medição

Os dados de medição podem ser exportados do PCE-DRB 10 através da interface RS-232.
O uso e as funções do software “PC Software PCE-DRB 10” estão descritos no manual de
instruções.
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9

Módulo de controle inteligente

O refratômetro PCE-DRB 10 tem uma função única que controla o estado funcional do dispositivo
em tempo real. O símbolo está na tela abaixo da tecla de medição. Se o controle detecta uma
função sem erros, o símbolo permanecerá cinza.

Se ocorrerem alterações internas como desvios, cor muda para vermelha. Antes disso, é exibida
a opção de realizar uma recalibração.

Recomenda-se realizar uma recalibração. Contudo, poderá ignorar a mensagem de advertência
pressionando a tecla “Ignore”. Neste caso o símbolo de advertência permanecerá na cor
vermelha.
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Após a recalibração, o símbolo de advertência será mostrado na cor cinza.

10
10.1

Fluidos especiais
Amostra de alta viscosidade

Use a tampa especial PCE-DRB 10-SC, para a medição de amostras de alta viscosidade ou
amostras com propriedades de fluxo deficiente.
Ao fechar a tampa PCE-DRB 10-SC, a amostra é apoiada contra a superfície do prisma sob com
uma leve pressão, garantindo uma medição correta.
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10.2

Amostras com propriedades voláteis

Utilize a tampa especial PCE-DRB 10-VC para medir as amostras com propriedades voláteis.
A tampa PCE-DRB 10VC está equipada com uma junta de vedação que evita a evaporação do
líquido.

10.3

Substituição das tampas

Para substituir a tampa, deverá exercer uma leve pressão na parte inferior da direita para a
esquerda até a tampa soltar do suporte (veja a imagem abaixo). Os parafusos de mola facilitam
a inserção da tampa.
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Especificações técnicas

Faixa (nD)
Resolução (nD)
Precisão (nD)
Faixa Brix
Resolução Brix
Precisão Brix
Faixa de temperatura
Resolução de temperatura
Posições na memória
Interface
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Alimentação
Peso (neto/bruto)
Dimensões sem embalagem (L x B x H)
Dimensões com embalagem (L x B x H)

12

1,3000 … 1,7000
0,0001
±0,0002
0,0 … 100,0 %
0,1 %
±0,1%
0 … +95 °C
0,1 °C
100
RS-232
+10 … +25 °C
-20 … +60°C
100 … 240 V AC, 50/60 Hz
4 kg / 5 kg
36 x 34 x 15 cm
51 x 41 x 29 cm

Conteúdo da remessa

Refratômetro PCE-DRB 10
Adaptador de rede
Manual de instruções

1x
1x
1x

O software pode ser baixado em nossa área de downloads:
https://www.pce-instruments.com/portugues/descargas-win_4.htm
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13

Garantia

Nossas condições de garantia estão explicadas em nossas Condições Gerais, disponíveis aqui:
https://www.pce-instruments.com/portugues/impreso .

14

Reciclagem

Por seus conteúdos 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

Estados Unidos

Reino Unido

Itália

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 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

Chile

Hong Kong

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0) 53 - 737 01 92
Fax: +31 (0) 53 - 430 36 46
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

PCE Instruments Chile S.A.
RUT: 76.154.057-2
Santos Dumont 738, local 4
Comuna de Recoleta, Santiago, Chile
Tel. : +56 2 24053238
Fax: +56 2 2873 3777
info@pce-instruments.cl
www.pce-instruments.com/chile

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

China

Turquia

PCE (Beijing) Technology Co.,Ltd
1519 Room, 6 Building
Men Tou Gou Xin Cheng,
Men Tou Gou District
102300 Beijing
China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

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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