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Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.
Antes de utilizar o instrumento, por favor leia este Manual de Instruções 
cuidadosamente.
Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o 
instrumento corretamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade.
Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em nos contactar para 
assistencia@hanna.pt ou visite a nossa página www.hanna.pt

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial é proibida  sem o consentimento por 
escrito do detentor dos direitos, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

Estimado
Cliente
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1. EXAME PRELIMINAR
Este produto destina-se a monitorizar o pH e níveis de condutividade em soluções nutritivas. Retire o 
instrumento e acessórios da embalagem e examine-o. Certifique-se de que não sofreu danos no transporte. 
Retire a película de proteção do Indicador. Caso verifique a falta de itens ou ocorrência de danos, informe o 
seu revendedor ou o Serviço de Apoio a Clientes Hanna Instruments.
Cada HI981420 é fornecido numa embalagem de cartão com:
 • HI981420 Indicador Groline
 • HI1285-8 sonda de pH /EC/TDS com sensor de temperatura incorporado, conector DIN e cabo de 2 m.
 • HI50036 Saqueta de solução de calibração rápida (2 saquetas.)
 • HI700661 Solução de limpeza de elétrodo para agricultura (2 saquetas)
 • Adaptador de 12VDC
 • Manual de instruções em português
 • Certificado de qualidade do Indicador
 • Certificado de qualidade da sonda
 • Guia de utilização
Cada HI981421 é fornecido numa embalagem de cartão com:
 • HI981420 Indicador Groline
 • HI1285-9 sonda de pH/EC/TDS com sensor de temperatura incorporado com tripla junção para 
montagem em linha, rosca NPT de 3/4pol., conector DIN e cabo de 3 m 
 • HI50036 Saqueta de solução de calibração rápida (2 saquetas.)
 • HI700661 Solução de limpeza de elétrodo para agricultura (2 saquetas)
 • Adaptador de 12VDC
 • Manual de instruções em português
 • Certificado de qualidade do Indicador
 • Certificado de qualidade da sonda
 • Guia de utilização

Nota: Guarde todas as embalagens até ter a certeza de que o medidor funciona corretamente. 
Qualquer item danificado ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, juntamente 
com os  acessórios fornecidos.

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA
Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica 
e no ambiente em que o vai usar. 
A utilização deste instrumento pode causar interferências em outros equipamentos eletrónicos, 
sendo necessária a intervenção do utilizador para corrigir essas interferências. Qualquer 
alteração a este instrumento introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do seu 
desempenho EMC. 
A fim de evitar danos ou queimaduras, não efetue medições em fornos micro-ondas. 
Não utilize nem guarde o Indicador em ambientes perigosos.
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3. ESPECIFICAÇÕES
Especificações de pH

Especificações de EC

Especificações de TDS 

   *Nota: a gama de pH será reduzida para as especificações da sonda
** Nota: 1000 µS/cm = 500 ppm com Fator TDS de 0,5
                                  = 700 ppm com Fator TDS de 0,7

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) ±0,05 pH, ±0,1 pH

Calibração

Calibração em 1 ou 2 pontos (com padrões pH 
4,01,7,01, 10,01) (com reconhecimento automático 
de padrão); calibração a 1 ponto com a solução de 
calibração rápida

Compensação da temperatura Automática: 0,0 a 60,0 °C; 32,0 a 140,0 °F

Gama 0,00 a 10,00 mS/cm

Resolução 0,01 mS/cm

Precisão (@25 °C/77 °F)
±0,10 mS/cm (0,00 a 5,00 mS/cm)
±0,20 mS/cm (5,00 a 10,00 mS/cm)

Calibração
A 1 ponto a 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm, com 
reconhecimento automático de padrão.
Calibração a 1 ponto com a solução de calibração rápida

Compensação da temperatura
(não selecionável pelo utilizador)

Automática, com b= 1.9%/°C

Gama
0 a 5000 ppm (Fator TDS 0,5)**
0 a 7000 ppm (Fator TDS 0,7)**

Resolução 10 ppm 

Precisão (@25 °C/77 °F) ±2% GC  

Calibração através de calibração EC

Fator de TDS 0,5 (500 ppm) ou 0,7 (700 ppm)



6 

ES
PE

CI
FI

CA
ÇÕ

ES Especificações de 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

Especificações adicionais

Registo automático

Medições (pH, EC, TDS, temperatura)  
min/máx/média/estado registadas continuamente em intervalos de 
15 minutos
Modos de consulta de gráfico
Exportar para a pen USB-C ou computador
Ficheiros de registo em formato CSV
30 dias de dados guardados em intervalos de 15 minutos

Mostrador 
LCD P/B de 128 x 64 pixéis com retroiluminação verde 
Ajuste automático da intensidade da retroiluminação usando um 
sensor de luz ambiente

BPL Boas práticas laboratoriais com historial das últimas 5 calibrações 
de pH e EC

Proteção de 
permeabilidade do corpo

Classificação IP65 (poeira e jatos de água de baixa pressão)

Alarmes máximo e mínimo com a opção de ativar/desativar para todos os 
parâmetros

USB-C (Anfitrião/
Dispositivo) 

Exportar para dados registados para pen USB/computador

Fonte de energia Adaptador 12VDC (incluído)

Ambiente de utilização 0 a 50 °C (32 a 122 °F) , HR máx 95% 
sem condensação

Dimensões do Indicador 125 x 185 x 38 mm
Peso do Indicador 333 g

Como encomendar

O HI981420 é fornecido com: HI1285-8 sonda multiparâmetros, HI50036-
0 saqueta de solução padrão de calibração rápida (2), HI700661 saqueta de 
solução de limpeza de elétrodo para agricultura (2), adaptador de voltagem 
(1) e manual de instruções.  
O HI981421 é fornecido com: HI1285-9 sonda multiparâmetros, HI50036-
0 saqueta de solução padrão de calibração rápida (2), HI700661 saqueta de 
solução de limpeza de elétrodo para agricultura (2), adaptador de voltagem 
(1) e manual de instruções.

Garantia O Indicador GroLine  possui garantia por 2 anos
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Especificações da sonda

Sonda HI1285-8  HI1285-9

Descrição
Sonda de pH/temperatura 
pré-amplificada

Sonda de pH/EC/temperatura 
pré-amplificada

Referência Junção única aberta Ag/AgCl
Junção interna tripla em Ag/
AgCl

Junção Tecido PTFE

Eletrólito Gel Polímero

Pressão máxima 
(25 °C)

0,2 bar 8,0 bar

Gama de pH 0,00 a13,00 pH 0,00 a 12,00 pH

Formato da ponteira 
de pH

Esférica (dia: 6,0 mm) Esférica (dia: 5,5 mm)

Amplificador Sim

Gama EC 0,00 a 10,00 mS/cm

Elétrodos de EC 2 x grafite

Gama de temp.
0,0 a 50,0 °C 
(32,0 a 122,0 °F) 

0,0 a 60,0 °C 
(32,0 a 140,0 °F) 

Sensor de temp. Sim

Material do corpo Polipropileno PVC (rosca NPT de 3/4”) 

Cabo 8 polos; cabo de 2 m 8 polos; cabo de 3 m

Proteção de 
permeabilidade do 

corpo

 IP68 (imersão contínua até 
2 m)

IP68 (imersão contínua até 3 
metros)

Utilização 
recomendada

Hidroponia, aquaponia, estufas

Ligação DIN (para utilização com o Indicador GroLine HI981420)

Dimensões da sonda 187 x 25 mm 190 x 32 mm

Peso da sonda 191 g 265 g

Garantia As sondas possuem garantia de 6 meses
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4. DESCRIÇÃO
4.1. IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO
O pH na agricultura
O pH afeta a capacidade das raízes das plantas na absorção de nutrientes. É provável que o cálcio, fósforo, 
potássio e magnésio não estejam disponíveis para as plantas em solos acídicos. Em solos básicos, as plantas 
têm dificuldade em absorver cobre, zinco, boro, manganésio e ferro.. Ao gerir o pH, pode criar o ambiente ideal 
para as plantas e, ao mesmo tempo, prevenir a maioria das pragas em plantas. 
O pH é medido na gama de 0-14. Uma leitura de pH abaixo de 7 é considerada ácida, enquanto que uma 
leitura acima de 7 é básica. Uma leitura de pH 7 é neutra, e é ideal para a maioria das plantas. 
A gama de pH é logarítmica, o que significa que uma leitura de pH de 6 é 10 vezes mais ácida que uma leitura 
de 7. 
Pode medir o pH do seu tanque de água de vaporização ou da sua água de irrigação/fertirrigação. 
Se o tanque de vaporização é demasiado acídico (pH baixo) ou demasiado básico (pH alto), os pesticidas 
misturados podem ser desativados e até queimar as plantas. 
O pH da água aplicada às plantas deve corresponder ao pH do solo pretendido, caso contrário, alterará p pH 
do solo. Para baixar o pH podem ser utilizados fertilizantes acídicos. Frequentemente utiliza-se calcário para 
subir o pH. O tipo de calcário aplicado e o seu tipo de solo podem fazer diferença na rapidez da alteração do 
pH e na quantidade em que se alterará. A maioria dos fertilizantes de azoto e fósforo utilizados hoje em dia são 
formadores de ácido. Por exemplo, é necessário cerca de 680 gramas de calcário para neutralizar o efeito da 
aplicação de 450 gramas de azoto anidro ao solo. 
As águas de irrigação possuem quantidades substanciais de cálcio e bicarbonatos de magnésio (cal) que ajudam 
a neutralizar os efeitos acidificantes. Assim, os solos (sem cal livre) em produção tornam.se cada vez mais 
acídicos, a não ser que seja aplicado artificialmente calcário ou se estiver presente na água de irrigação. Isto 
significa que os cultivadores precisam de verificar com frequência o pH do solo para determinar se está a ser 
mantido o correto nível de acidez do solo.
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A EC na agricultura
EC significa condutividade eletrolítica ou a capacidade de uma solução conduzir a corrente elétrica. A corrente 
viaja eficazmente pela água com altos níveis de sais presentes (EC alta), e menos através de água pura (EC 
baixa). A EC indica quanto sal dissolvido existe numa determinada amostra. É por isso que a EC também é 
referida como TDS (sólidos totais dissolvidos). Todos os nutrientes são sais, por isso a EC é a medição do total 
dos seus nutrientes. Conhecer os níveis de EC ajuda na produção de plantas e na monitorização de entradas. 
A monitorização de EC de soluções aquosas é bastante simples.
Calibre a sonda num padrão conhecido e, depois, mergulhe o sensor da sonda no líquido.
Para utilizar a EC para verificar os níveis de fertilizante, realize uma leitura EC de uma mistura específica 
do seu fertilizante e água de irrigação, na concentração desejada. Pode verificar a sua água de irrigação 
em qualquer ponto ao longo de todo o sistema. A EC medida deverá corresponder à da sua amostra. Se 
não corresponder, verifique se existe algum bloqueio nos injetores, válvulas e bocais ou outros problemas. 
Para determinar a concentração de fertilizante, verifique concentração a EC da sua água e, depois, subtraia 
esse número à leitura de EC da sua solução. 
Outro modo de determinar a saída do seu injetor de fertilizante é através da medição da condutividade 
elétrica (EC) da solução de fertilizante diluída. Ao utilizar um medidor de EC e medir a EC da solução, pode-
se obter uma boa estimativa da concentração de fertilizante. 
Calibre o seu Indicador antes de o utilizar e assegure-se que subtrai a EC da sua água limpa à leitura de 
fertilizante. Compare o valor corrigido da EC da sua solução fertilizante com o valor indicado no saco do 
fertilizante para os ppm N que pretende aplicar. 
Durante o ciclo do cultivo, especialmente para culturas de curto termo, deve monitorizar a EC da sua solução 
fertilizante e verificar se os injetores estão a trabalhar adequadamente. O rótulo de fertilizante pode ter a EC 
de várias concentrações do fertilizante diluído.
Por exemplo, a EC de 100 ppm N, é 0,65 mS/cm. 
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4.2. DESCRIÇÃO GERAL
O Indicador GroLine foi concebido para oferecer medições combinadas de pH, condutividade (ou sólidos 
totais dissolvidos) com medições de temperatura. Todas as operações e configurações, incluindo a seleção 
dos padrões de calibração e da gama de temperatura são fáceis de realizar. 

A sonda multiparâmetros HI1285-8 (incluída com o HI981420) ou HI1285-9 (incluída com HI981421), 
mede pH, EC/TDS e temperatura numa única sonda robusta e conveniente. A sonda incorpora um pré-
amplificador de estado sólido para proteger a medição de pH contra o ruído elétrico transitório. As fontes 
de ruído elétrico incluem os balastros utilizados na iluminação e as bombas para circulação da água e de 
soluções nutritivas. Se a leitura de pH no padrão pH 7,01 está próxima de 4,01, a sonda está partida.

As medições são registadas automaticamente na memória interna do Indicador GroLine a cada 15 minutos 
e podem ser visualizadas usando uma função de registo de dados/análise ou exportadas para uma pen USB 
ou através da ligação a um computador.
Os principais modos de funcionamento deste Indicador são a medição, registo e definições. Para começar 
a utilizar o controlador siga os procedimentos indicados. Os seguintes tópicos encontram-se desenvolvidos 
nas secções deste manual.
Outras funções incluem:
  • Pode ser integrado num sistema de fertilização
 • Sonda de pH/EC/TDS com sensor de temperatura incorporado 
 • Como medida anti falhas, se o bolbo de pH partir, o pH será de cerca de 4,01
 • Múltiplas opções de visualização de dados no mostrador
 • Calibração rápida usando a solução Quick Cal para pH e EC simultaneamente
 • lembrete de expiração da calibração de pH e EC (1-30 dias)
 • Ecrãs de análise visual para dados em tempo real e histórico de registo
 • Ecrãs de resumo de 24 horas (análise e detalhes)
 • Funções de alarme para todos os parâmetros
 • Registos automáticos contínuos, em intervalos de 15 minutos, 30 dias guardados
 • Os dados registados podem ser guardados e exportados posteriormente para uma pen  
     USB C ou transferidos para um computador através de uma ligação USB C
 • Dados BPL de calibração para pH e EC (até 5 calibrações)
 • Ajuda dedicada com mensagens contextuais
 • Os parâmetros de Definições, Calibração e Operação são guardados numa memória não  
    volátil (se ficar sem energia, todas as configurações são mantidas)
                 • Montagem de sonda em linha para um retorno rápido da informação de medição   
   (HI1285-9 apenas)
 •Sensor de luz ambiente para ligar e desligar a retroiluminação 
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4.3. DIAGRAMA DO PRODUTO

1.   Orifícios para montagem
2.   Mostrador de Cristais Líquidos (LCD)
3.   porta USB C 
4.   Cabo de energia
5.   Conector DIN para sonda 
6.   Sensor de luz ambiente
7.   Área do teclado

VISTA FRONTAL

VISTA DA PARTE INFERIOR
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VISTA TRASEIRA

4.4. DESCRIÇÃO DO TECLADO

Acesso a calibração rápida, registo de historial, opções de pH/EC/temperatura e definições 
gerais.
Em modo de menu, navegue pelos itens do menu/ajustar as definições
Em modo de medição, altera o ecrã: ecrã de três parâmetros (pH, EC e Temperatura), ecrã 
com um só parâmetro e ecrã de gráfico
Entrar/Sair do menu de Ajuda.
Teclas de função virtual - Funcionalidade contextual
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5. OPERAÇÕES GERAIS
5.1. CONFIGURE O INDICADOR

A seguir, apresenta-se uma descrição geral dos passos necessários para realizar medições precisas.
1. Instale o Indicador numa parede de suporte estável. 
2. Ligue a sonda HI1285-8 ou HI1285-9 ao Indicador. 
3. Ligue o adaptador de voltagem ao Indicador e à tomada elétrica, ligue o Indicador.
4. Configure o Indicador. Consulte a secção “MENU do Indicador” para obter mais informações.
5. Calibre a sonda.

Instalação do Indicador 
O HI981420 possui orifícios de montagem no seu corpo. Deve ser instalado em parede, ao nível dos 
olhos, numa superfície sem vibração, utilizando todas os orifícios de montagem. Quando se escolhe um 
local de instalação, deve-se ter em consideração a ligação elétrica, localização do tanque (em relação ao 
comprimento do cabo do sensor) e temperatura ambiente de funcionamento (50 °C/122 °F no máximo).
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sistema mede continuamente o EC e pH do tanque.
A sonda (HI1285-8 ou HI1285-9) deve ser colocada num local representativo das propriedades gerais do 
tanque.

5.2. LIGAR A SONDA  
HI1285-8
Com o Indicador desligado, ligue a sonda HI1285-8 à ficha DIN localizada na parte inferior do Indicador, 
alinhando os pinos e empurrando a ficha. Aperte a rosca, assegurando que fica bem ligada. Antes de realizar 
medições, retire a tampa de proteção da sonda.
Não se alarme se existirem depósitos de sal!
Isto é normal nos elétrodos, desaparecendo se os passar por água.

1.   Conector DIN
2.   Corpo em polipropileno
3.   Sensor de pH 
4.   Sensor EC 
5.   Junção de referência em tecido
A sonda dispõe de um sensor de temperatura incorporado.

DESCRIÇÃO DA SONDA

2 m cable
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HI1285-9
Com o Indicador desligado, ligue a sonda HI1285-9 à ficha DIN localizada na parte inferior do Indicador, 
alinhando os pinos e empurrando a ficha. Aperte a rosca, assegurando que fica bem ligada. Antes de realizar 
medições, retire a tampa de proteção da sonda.
A sonda necessita de ser calibrada antes de ser instalada num tubo ou tanque.
Não se alarme se existirem depósitos de sal!
Isto é normal nos elétrodos, desaparecendo se os passar por água.

5

3

41

2

3 m cable

1.   Conector DIN
2.   Corpo em PVC
3.   Sensor de pH 
4.   Sensor EC 
5.   Junção em PTFE
A sonda dispõe de um sensor de temperatura incorporado.

DESCRIÇÃO DA SONDA
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5.3. RECOMENDAÇÕES PARA MONTAGEM EM LINHA
Antes de instalar a sonda, verifique a pressão máxima do seu circuito. Assegure-se de que a pressão não 
excede os 8 bar. Prepare o circuito com uma junção em T com rosca NPT de 3/4 para montagem da sonda. 
Recomenda-se um tubo com 5 cm (2 pol.). 

Realize uma medição de teste antes da montagem em linha da sonda, para verificar o seu funcionamento. 
Se necessário, realize também a calibração da sonda (ver a secção 6, GUIA OPERACIONAL). 

Após assegurar que a sonda mede corretamente, desligue o Indicador e retire a sonda.

Assegure-se que o vedante para selar o circuito já está instalado no corpo da sonda. Instale a sonda 
fixando-a no local pretendido, assegurando uma boa instalação. Recomenda-se um ângulo de inclinação 
entre 30 e 45 graus da posição vertical para um melhor fluxo do líquido à volta do sensor de pH e para 
prevenir que os elétrodos fiquem numa bolsa de ar. Ligue a sonda ao Indicador.

Após instalar a sonda, encha o circuito com fertilizante líquido (ou água) e verifique se existem fugas. Para 
assegurar uma medição correta, recomenda-se que a extremidade da sonda esteja submergida a cerca de 
38 mm dentro do tubo. Os sensores de EC e pH devem estar completamente mergulhados no líquido.

Para medições otimizadas, recomenda-se que a sonda seja instalada no circuito antes da bomba de 
recirculação. 

 A montagem e desmontagem da sonda deve ser realizada com a sonda retirada do Indicador.
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5.4. RECOMENDAÇÕES PARA MONTAGEM EM TANQUE
O elétrodo pode ser instalado dentro de um tanque de água utilizando o suporte para elétrodo específico 
para imersão HI60501. Para realizar esta instalação, verifique se o tanque de água é compatível com este 
suporte para elétrodo de imersão específico. 

Para realizar a montagem, siga os passos descritos abaixo:

• Retire a parte em borracha do sistema de bloqueio do cabo e corte a parede externa, como apresentado 
na imagem abaixo.

• Instale a parte de borracha no cabo da sonda.

• Instale a flange de montagem HI605011 no tanque utilizando 4 parafusos (não incluídos); veja 
abaixo o esquema de preparação do tanque antes da montagem.

• Instale a sonda como apresentado no esquema:
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5.5. ACONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ELÉTRODO
Podem-se formar pequenas bolhas de ar dentro do sensor de pH durante o transporte. Sob estas condições, o 
elétrodo não funciona corretamente. Estas bolhas podem ser removidas “agitando” o elétrodo, como o faria 
com um termómetro de vidro. Se o bolbo de pH e/ou junção estão secas, mergulhe a sonda na solução de 
armazenamento HI70300, durante uma hora, no mínimo. 
Para assegurar uma resposta de pH rápida, o bolbo de vidro e a junção devem ser mantidos húmido e não 
permitir que sequem. Instale a sonda de modo a que se encontre constantemente mergulhada na amostra. 
Quando não estiver a utilizar o elétrodo, mantenha o vidro do bolbo húmido, utilizando uma pequena 
esponja para o hidratar com solução de armazenamento HI70300 ou solução KCl 3.5M HI7082 e volte a 
colocar a tampa de proteção. 
IMPORTANTE: Enxague toda a sonda com água da torneira e sacuda o excesso de água antes de a voltar 
a utilizar. A solução de armazenamento é extremamente condutiva e irá contaminar os padrões se não for 
bem eliminada da sonda.

Limpeza e inspeção do bolbo de pH
1. Semanalmente, enxague a sonda com água da torneira, como manutenção preventiva. Inspecione 

a sonda para se assegurar que não existem sólidos acumulados à volta do bolbo. Recomenda-se 
realizar uma limpeza completa a cada dois meses. Limpe toda a sonda HI1285-8 (HI1285-9*) com 
solução para limpeza de elétrodos para agricultura HI700661.

2. Abra a saqueta de HI700661. Coloque a saqueta aberta dentro de um copo, para evitar derramar. 
Coloque a sonda na saqueta e agite a solução cuidadosamente. Deixe a sonda na saqueta durante 5 
a 15 minutos. Enxague bem toda a sonda com água.

3. Sacuda o excesso de água da sonda.
4. Mergulhe a sonda em solução de armazenamento HI70300  durante 1 hora. Após este procedimento, 

enxague bem toda a sonda com água, pois a solução de armazenamento é extremamente condutiva.
5. Sacuda o excesso de água da sonda.
6. Volte a calibrar: coloque a extremidade da sonda no padrão de calibração de pH. Aguarde que a 

leitura estabilize à medida que a sonda se equilibra para a temperatura da solução.
7. Se a resposta da sonda é lenta ou se não calibra corretamente, repita o procedimento de limpeza.

* Para a HI1285-9, a rotina de manutenção pode variar, de acordo com as restrições e requisitos específicos 
da sua aplicação. Se a sonda está instalada em linha e a rotina de manutenção não pode ser realizada 
com facilidade semanalmente, recomenda-se que seja realizada com a frequência necessária à aplicação. 
Se as donas são utilizadas em amostras difíceis (que podem obstruir a sonda) recomenda-se realizar rotinas 
de manutenção frequentes. 
Se as sondas são utilizadas em aplicações que requerem uma elevada precisão, recomenda-se realizar 
calibrações e limpezas frequentes.
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Limpeza e inspeção da célula de EC
1. Semanalmente, enxague a sonda com água da torneira, como manutenção preventiva. Mensalmente, 

recomenda-se uma limpeza mais profunda. Limpe o sensor de EC (ranhura na parte de baixo da 
sonda) com um detergente não abrasivo ou, em alternativa, consulte o passo 4 apresentado abaixo.

2. Inspecione a ranhura na parte de baixo da sonda. Deve encontrar-se sem matérias estranhas.
3. Se detetar quaisquer sólidos na ranhura, utilize um material suave, como cartolina, para desalojar o 

material. Passe o material repetidamente através da ranhura.
4. Pode eliminar um revestimento de sal ou mineral enxaguando com um jato de água da torneira, 

enxaguando bem na ranhura. Durante a limpeza do sensor de pH, o sensor de EC também será 
exposta às soluções de limpeza de pH. Esta solução também ajudará a dissolver o revestimento no 
sensor de EC. Após este procedimento, enxague bem, pois é extremamente condutivo.

5. Sacuda o excesso de água da sonda.
6. Volte a calibrar: coloque a extremidade da sonda no padrão de calibração de EC Aguarde que a leitura 

estabilize à medida que a sonda se equilibra para a temperatura da solução. Prima "GLP" e anote o 
coeficiente de célula. 
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5.6. MENU DO INDICADOR

5.6.1. OPÇÕES DO MENU
Prima a tecla MENU para apresentar uma lista de opções 
configuráveis. Selecione a opção pretendida usando ▲▼.

Calibração rápida
Prima Start (Iniciar) para entrar no ecrã  Quick Calibration 
(Calibração rápida). O pH e a condutividade são apresentados e é 
iniciado o procedimento de calibração (ver Guia operacional).

Historial
Quando é selecionado History  (Histórico), estão disponíveis 
duas opções: View (Visualizar) e Options (Opções). Utilizando estas 
opções, pode-se visualizar dados, analisá-los ou exportá-los (ver 
Armazenamento de dados).

pH
Estão disponíveis três opções de pH: CAL, Setup, e GLP.

1. Prima CAL para iniciar um procedimento de calibração de pH 
standard (ver calibração de pH).

2. Prima Setup (Definições) para entrar nas opções Menu/pH.
Pode ser selecionado um alarme de pH High (Máximo) e/ou Low 
(Mínimo). A função de expiração da calibração pode ser configurada e a 
resolução de pH pode ser alterada de 0,01 para 0,1 pH.

OPERAÇÕES GERAIS
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3. Prima GLP (BPL) para apresentar os dados da última calibração 
de pH ou das 4 anteriores. Use ▲▼ para ver os dados de 
calibrações anteriores. Os dados mais recentes estão na posição 1.

EC
Estão disponíveis 3 opções após premir EC: CAL, Setup e GLP.

1. Prima CAL para iniciar uma calibração de EC com um padrão de 
condutividade (ver calibração de EC).

2. Prima Setup (Definições) para entrar num menu (ver Definições 
de EC) utilizados para configurar as medições de condutividade. 
Estes incluem alarmes, função de expiração da calibração, modo 
e fator de TDS.

3. Prima GLP (BPL) para apresentar os dados da última calibração 
de EC ou das 4 anteriores. Use ▲▼ Seta para ver os dados de 
calibrações anteriores. Os dados mais recentes estão na posição 1.

Temperatura
Selecione Temperature e prima Setup para apresentar o menu de 
opções de temperatura (ver Definições de temperatura).

Geral
Selecione Geral e prima Setup para apresentar o menu de opções 
gerais (ver Definições gerais).
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5.6.2. CONFIGURAÇÃO GERAL

Retroiluminação
O estado predefinido é Auto (em condições de pouca luz, o nível de 
retroiluminação é ajustado automaticamente). Esta função trabalha 
em conjunto com o sensor ambiente integrado no teclado, para 
ajustar automaticamente a retroiluminação do LCD. 
Prima Auto e, em seguida, Modify para ajustar o nível mínimo 
de intensidade de retroiluminação. Se o nível mínimo  é alterado, 
quando local estiver escuro, a retroiluminação mantém-se ligada 
com uma luminosidade mais baixa. A gama é 0-50%.

Prima Manual e, em seguida, Modify para alterar o valor da 
retroiluminação
de 0 a 100% com as teclas ▲▼.

Prima a tecla Accept (Aceitar) para confirmar Escape (Sair) para 
voltar ao menu geral sem guardar o novo valor.

Contraste
Prima Modify para alterar o valor de contraste de 0 a 100% com as 
teclas ▲▼. Prima a tecla Accept (Aceitar) para confirmar Escape 
(Sair) para voltar ao menu geral sem guardar o novo valor.
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Prima a tecla Modify para alterar a data/hora.
Prima a tecla funcional ► para selecionar o valor a ser modificado 
(ano, mês, dia, hora, minuto ou segundo). Use as teclas ▲▼ 
para alterar o valor.
Prima  a tecla Accept (Aceitar) para confirmar ou Escape (Sair) para 
voltar ao menu geral sem guardar a nova data ou hora.

Nota: Se a hora é alterada para um valor anterior ao do último registo, será apresentado um aviso de 
conflito de hora e os registos serão apagados.

Formato de hora
Opção: AM/PM ou 24 horas
Prima a tecla funcional para selecionar o formato de hora desejado.

Formato de data
Prima a tecla Modify para alterar o Formato de Data.
Use as teclas ▲▼ para selecionar o formato desejado.
Prima  a tecla Accept (Aceitar) para confirmar Escape (Sair) para 
voltar ao menu geral sem guardar o novo formato.
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Separador decimal
Opção: Vírgula ( , ) ou Ponto final ( . )
Prima a tecla funcional para selecionar o separador decimal 
desejado ou prima Escape  para voltar ao menu geral sem 
guardar o novo formato. O separador decimal é utilizado no ecrã de 
medição e nos ficheiros CSV.

Idioma
Prima a tecla Modify para alterar o idioma. Use as teclas ▲▼ 
para selecionar o idioma desejado. Prima a tecla Accept (Aceitar) 
para confirmar Escape (Sair) para voltar ao menu geral. 
Prima a tecla funcional para selecionar um das idiomas instalados.

Som On
Opção: Ativar ou Desativar 
Se ativo, é emitido um sinal acústico cada vez que é premida uma 
tecla. Um sinal sonoro longo alerta que a tecla premida não está 
ativa ou que foi detetada uma condição de erro. Prima a tecla de 
função para ativar/desativar o sinal sonoro.
Prima Escape (Sair) para voltar ao menu geral.

ID do Instrumento
Opção: 0 a 9999
Esta opção é utilizada para definir a ID do instrumento (identifi-
cação)..
Prima a tecla Modify para aceder ao ecrã de ID do instrumento.
Prima as teclas▲▼ para definir o valor desejado.
Prima a tecla Accept (Aceitar) para confirmar o valor ou Escape(-
Sair)
para voltar ao menu geral sem guardar o valor.

Nota: Esta ID será utilizada nos ficheiros de dados exportados do Indicador.
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Informação do Medidor
Prima a tecla Select (Selecionar) para ver o modelo, número de 
série, versão de firmware e idioma selecionado. Prima Escape (Sair) 
para voltar ao menu geral.

Repor predefinições do Indicador
Prima a tecla Select (Selecionar) para ativar a reposição das 
predefinições do Indicador. 
Prima Accept para iniciar o procedimento ou Cancel para voltar ao 
menu geral sem repor.

Restauro dos dados da Sonda
Use esta função quando substituir a sonda. Esta função apaga todo 
o historial de BPL e os dados de calibração da sonda.

5.6.3. Definições de pH
O Alarm High (Alarme máximo) e Alarm Low (Alarme mínimo) no menu de pH possuem duas opções 
Enable (Ativar) ou Disable (Desativar):   

Quando os alarmes definidos para Enable (Ativar),  prima Modify (Modificar) para ajustar o valor de 
alarme de pH. 
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Defina os alarme máximo e alarme mínimo como limites de pH aceitável. Se estes limites são 
excedidos, o ecrã apresenta uma indicação visual a intermitente assinalando que o pH pretendido da 
solução se alterou.   

Use as teclas ▲▼para definir o valor de alarme de pH.
Prima  a tecla Accept (Aceitar) para confirmar Escape (Sair) para voltar ao menu geral sem guardar o novo 
valor. 

Nota: O alarme máximo deve estar definido para um valor superior ao do alarme mínimo.

Expiração da calibração
A função de expiração da calibração é utilizada para programar um lembrete de calibração ou de 
manutenção. Pode ser configurado entre 1-30 dias ou desativado. Será apresentada uma mensagem com 
a medição, indicando que é altura de realizar a manutenção da sonda. 

Resolução
Prima a tecla funcional para escolher a resolução de pH pretendida 
(0,01 ou 0,1).
Prima Escape (Sair) para voltar ao menu geral.
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5.6.4. DEFINIÇÕES DE EC
Nota: Antes de definir os limites de alarme de EC, selecione o modo de operação pretendido, TDS ou EC.

O Alarm High (Alarme máximo) e Alarm Low (Alarme mínimo) no menu de EC possuem duas opções 
Enable ( Ativar) ou  Disable (Desativar):   

Quando os alarmes estão definidos para Enable (Ativar), prima Modify (Modificar) para ajustar o valor 
de alarme de EC.   

Use as teclas ▲▼para definir o valor de alarme de EC.

Prima  a tecla Accept (Aceitar) para confirmar Escape (Sair) para voltar ao menu geral sem guardar o novo 
valor. 

Nota: O alarme máximo deve estar definido para um valor superior ao do alarme mínimo.

Quando o modo de medição selecionado é TDS, os valores de alarme serão indicados em unidades ppm.
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Expiração da calibração
A função de expiração da calibração é utilizada para programar um lembrete de calibração ou de 
manutenção. Pode ser configurado entre 1-30 dias ou desativado (sem mensagem). Será apresentada 
uma mensagem de lembrete com a medição, indicando que é altura de realizar a manutenção da sonda.

Modo
Prima a tecla funcional para alterar do modo EC para TDS.
Prima Escape (Sair) para voltar ao menu geral.

Fator TDS
Prima a tecla funcional para selecionar o fator de TDS pretendido: 
0,5 (500 ppm) ou 0,7 (700 ppm). Prima Escape (Sair) para 
voltar ao menu geral.

5.6.5. DEFINIÇÕES DE TEMPERATURA
O Alarm High (Alarme máximo) e Alarm Low (Alarme mínimo) no menu de Temperatura possuem 
duas opções Enable (Ativar) ou Disable (Desativar):

Quando os alarmes estão definidos para Enable (Ativar), prima Modify (Modificar) para ajustar o valor 
de alarme de Temperatura.

Use as teclas ▲▼para definir o valor de alarme de Temperatura.

Nota: O alarme máximo deve estar definido para um valor superior ao do alarme mínimo.

OPERAÇÕES GERAIS
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valor.

Quando a unidade de temperatura selecionada é °F, os valores de alarme serão indicados em unidades na 
mesma unidade.

Unidade de temperatura
Opção: °C ou °F
Prima a tecla funcional para selecionar a unidade de temperatura desejada , Celsius ou Fahrenheit. 

Prima Escape (Sair) para voltar ao menu geral. 
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5.6.6. ALARMES
A função de alarme fornece uma indicação visual de que um parâmetro divergiu das leituras de medição 
preferenciais.  
Alarmes ativos: quando um alarme é ativado, o ecrã apresenta uma indicação visual a intermitente de 
que foi acionado um set-point de alarme. Se a medição regressa aos limites configurados, a indicação 
intermitente parará. Para além da indicação a intermitente, visível à distância, a barra de mensagens 
indicará a informação de alarme e o parâmetro que foi afetado também aparecerá a intermitente; pH, EC 
(TDS) ou Temperatura.

A Tabela 1 abaixo apresenta os parâmetros de alarme configuráveis e as predefinições de fábrica.

Tabela 1 Parâmetros de alarme configuráveis

Parâmetro Opções de definições Predefinição

pH

Ativar
Desativar

Desativar

Alarme Máximo 7,50 pH
Alarme Mínimo 5,50 pH

EC/TDS

Ativar
Desativar

Desativar

Alarme Máximo 3,00 mS/cm (2100 ppm para 0,7 FC)
Alarme Mínimo 1,00 mS/cm (700 ppm para 0,7 FC)

Temperatura

Ativar
Desativar

Desativar

Alarme Máximo 35 °C (95 °F)
Alarme Mínimo 15 °C (59 °F)
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6. GUIA OPERACIONAL
6.1. CALIBRAÇÃO DA SONDA
A sonda deve ser calibrada:

• Antes de ser instalada no sistema.
• Após a substituição da sonda.
• Diariamente, se é necessária uma maior precisão.
• A cada duas semanas, como parte de uma rotina de manutenção (HI1285-8 apenas).

Cada vez que calibrar o Indicador, utilize padrões novos e efetue uma manutenção apropriada do elétrodo. 
Recomenda-se selecionar padrões de calibração que englobem o pH da amostra.

Estão disponíveis dois modos de calibração para pH e EC:
• "Quick calibration" (Calibração rápida): facilmente acessível pelo Menu, permite em simultâneo 

calibração num só - ponto para pH e EC usando a solução de calibração rápida.
• "Standard calibration" (Calibração standard): acessível através do menu de pH ou EC; permite a 

calibração de pH com um ou dois padrões (entre 3 valores de pH elegíveis): 4,01; 7,01; 10,01) e 
um único ponto de calibração EC (com padrão 1.41 mS/cm ou 5,00 mS/cm).

Preparação
Coloque pequenas quantidades das soluções padrão em copos graduados limpos. Se possível, utilize copos 
de plástico para minimizar as interferências eletromagnéticas (EMC). Para uma calibração precisa e para 
minimizar a contaminação cruzada, use dois copos para cada solução padrão: um para enxaguar o elétrodo 
e a outro para a calibração. 

6.1.1 CALIBRAÇÃO RÁPIDA
Para uma calibração rápida use solução de calibração rápida HI5036 ( saqueta de HI50036P ou frasco de 
500 ml HI5036-050).
Mergulhe o elétrodo de pH a aproximadamente 4 cm dentro de uma solução padrão e agite cuidadosamente.

Selecione Quick Calibration (Calibração rápida) no  MENU.
Prima Start (Iniciar) e o Indicador entra no ecrã Quick Calibration.   

Quando o valor padrão for reconhecido e for alcançada a 
estabilidade, o Indicador aceita automaticamente o valor de 
calibração. 
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Depois de guardar a calibração, o Indicador regressa ao MENU.
Ao premir Escape (Sair), pode sair da calibração rápida sem guardar os dados.  

Se o padrão não é reconhecido ou o offset está fora da gama 
aceitável, será indicado ,"Wrong Standard" (Padrão errado). 
Renove a solução de calibração, limpe e enxague a sonda ou prima 
Escape para sair da calibração.

6.1.2. Calibração de pH
Se efetua medições na gama ácida, use pH 7,01 como primeiro padrão e pH 4,01 como segundo
padrão. Se efetua medições na gama alcalina, use pH 7,01 como primeiro padrão e pH 10,01 como 
segundo padrão.

Selecione pH em Menu e prima CAL para entrar função de calibração de pH.
Enquanto em modo de calibração de pH, o mostrador indica a atual leitura de pH, a atual leitura de 
temperatura e atual padrão:

No modo de calibração de pH estão disponíveis as seguintes funções:
• "Clear" (Apagar): Prima para apagar a última calibração do Indicador. Após confirmar, é apresentada 

a mensagem “Calibration cleared” (Calibração apagada).
Nota: O histórico de BPL apresenta a mensagem “Calibration cleared” com a data.

• "Confirm" (Confirmar): Prima para aceitar o atual ponto de calibração que apenas está disponível 
se a medição está estável e dentro dos limites do padrão selecionado.

• "Escape" (Sair): Prima para sair da calibração e voltar ao MENU.
Procedimento
A calibração pode realizar-se utilizando um ou dois padrões de calibração. Para medições precisas, 
recomenda-se uma calibração em dois pontos.
Mergulhe o elétrodo de pH a aproximadamente 4 cm dentro de uma solução padrão e agite cuidadosamente.
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Calibração em dois pontos
No ecrã de MENU com pH selecionado, prima a tecla CAL para iniciar o processo de calibração.

O Indicador sugere a utilização do padrão pH 7,01 HI70007, mas reconhece padrões pH 4,01 HI70004 
e pH 10,01 HI70010,
Nota: Para uma calibração em dois pontos, deve ser utilizado , o padrão de pH 7,01 como o primeiro 
ponto.
Quando a leitura estiver estável e se aproximar do padrão selecionado, a tecla Confirm ficará disponível.
Prima Confirm para aceitar e guardar o ponto de calibração. O Indicador irá pedir o segundo padrão.

Para continuar a calibrar com um segundo padrão, enxague e mergulhe o elétrodo de pH a 4 cm numa 
segunda solução padrão e agite cuidadosamente.                                                                    
O Indicador reconhecerá automaticamente o segundo padrão pH 4,01 ou 10,01.  

Se for pressionado Escape  (Sair) durante o segundo padrão, o ecrã volta ao MENU. Apenas será guardado 
o primeiro ponto de calibração.
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Quando a leitura estiver estável e se aproximar do padrão selecionado, a tecla Confirm ficará disponível.                                                                                
Prima Confirm (Confirmar) para aceitar e guardar o ponto de calibração 4,01 ou 10,01pH.

Calibração a um ponto
Para realizar uma calibração a um ponto apenas, prima Escape  para calibrar em pH 7,01 ou o Indicador 
guardará automaticamente um ponto de calibração para pH 4,01 e 10,01. O Indicador guardará a 
informação de calibração e volta ao MENU.

6.1.3. CALIBRAÇÃO DE EC
Selecione ECem MENU e prima CAL para entrar na função de calibração de EC.
No modo calibração de EC estão disponíveis as seguintes funções:

• "Clear" (Apagar): Prima para apagar a última calibração do Indicador. Após confirmar, é apresentada 
a mensagem “Calibration cleared” (Calibração apagada). 

• "Confirm" (Confirmar): Prima para aceitar o atual ponto de calibração que apenas está disponível 
se a medição está estável e dentro dos limites do padrão de EC selecionado.

• "Escape" (Sair): Prima para sair da calibração e voltar ao MENU.
Enquanto em modo calibração de EC, o mostrador indica a atual leitura de EC, a atual leitura de temperatura 
e o atual padrão:

             

O Indicador guardará a informação de calibração em dois pontos e volta ao modo de  MENU. 
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Nota: O historial de BPL apresenta a mensagem “Calibration cleared” (calibração apagada) com a data.

Mergulhe a extremidade do elétrodo em solução de calibração 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm.

No ecrã de MENU com EC selecionado, prima a tecla CAL para iniciar o processo de calibração.
O padrão de EC será reconhecido pelo Indicador.

Quando a leitura estiver estável e se aproximar do padrão selecionado, a tecla Confirm ficará disponível.
Prima Confirm para aceitar e guardar o ponto de calibração. 

Prima  Escape para sair sem guardar a calibração..
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A calibração pode ser apagada a qualquer momento, entrando em calibração e pressionando Clear 
(Apagar). Aparece uma mensagem de aviso e é pedida a confirmação para apagar a calibração. Prima 
Accept  (Aceitar) para confirmar ou  Cancel (Cancelar) para sair e voltar ao ecrã de calibração. 
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Mensagens de calibração

"Wrong Buffer" (Padrão errado)
Se o padrão não é reconhecido ou o offset está fora da gama 
aceitável, será indicada a mensagem "Wrong Buffer" (Padrão 
errado). 
Substitua o padrão, limpe o elétrodo e repita a calibração.

"Wrong Standard" (Padrão errado)
Se o padrão de EC não é reconhecido, é apresentada a mensagem 
“Wrong Standard“ (Padrão errado). Substitua a solução, limpe o 
elétrodo e repita a calibração.

"Wrong Temperature" (Temperatura errada)
Se o sensor de temperatura está a ler um valor extremo, é 
apresentada a mensagem "Wrong Temperature" (Temperatura 
errada). Substitua a sonda.

"No buffer detected" (Nenhum padrão detectado)
Esta mensagem aparece se a sonda não detetou nenhum padrão.

"Invalid Slope" (Slope inválido)
Esta mensagem aparece quando o slope calculado não se encontra 
na gama aceitável.

"Clean electrode" (Limpar elétrodo)
Isto indica um baixo desempenho do elétrodo de pH (offset fora do 
intervalo aceitável ou slope abaixo do limite inferior aceitável). A 
limpeza da sonda melhorará a resposta do elétrodo de pH. 
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6.2. INFORMAÇÃO BPL
Por Boas Práticas Laboratoriais (GPL em inglês) referimo-nos a uma função de controlo de qualidade utilizada 
para garantir a uniformidade e a consistência das calibrações e das medições dos sensores. Selecione pH ou 
ECem MENU e prima GLP para consultar a informação da calibração. O Indicador pode guardar informações 
das últimas cinco calibrações de pH e EC. A calibração mais recente encontra-se em primeiro lugar. Premindo 
as teclas ▲▼em "GLP" podem-se ver as informações das últimas cinco calibrações.

BPL de pH    
Selecione pH no MENU e prima GLP. O Indicador indicará data/hora, o padrão usado, slope e offset das 
últimas cinco calibrações. 

Se foi realizada uma calibração num só ponto, será utilizada a slope da calibração anterior.
Se todas as calibrações foram apagadas, será apresentada a mensagem “No user calibration” (sem 
calibração do utilizador).     

BPL de EC
Selecione EC no MENU e prima GLP. O Indicador apresenta a data/hora, padrão e coeficiente de célula das 
últimas cinco calibrações. O coeficiente da célula pode ser utilizado para determinar quando é necessário 
limpar a sonda. Se este número diminui abaixo de 75%, é necessário limpar a sonda.

Se todas as calibrações foram apagadas, será apresentada a mensagem “No user calibration” (sem 
calibração do utilizador).    
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6.3. MODO DE MEDIÇÃO

Ligue o Indicador, ligando o adaptador de voltagem à tomada da 
corrente elétrica. Após a inicialização estar completa, o medidor 
apresenta o ecrã de medição.

• Assegure-se de que a sonda está instalada e calibrada.
• Instale a sonda no tanque e assegure-se de que os 4 cm da parte de baixo estão mergulhados na 

solução da amostra.
• Ao ligar o Indicador, o ecrã de medição apresenta todos os parâmetros medidos. Utilizando as teclas 
▲▼ , pode-se aceder às três opções do mostrador descritas abaixo:

Ecrã com todos os parâmetros

Este ecrã é o ecrã por defeito e indica todos os parâmetros medidos.                                                    
Este ecrã será indicado cada vez que o Indicador é ligado                                                                 
Dependendo da definição, o Indicador apresenta EC/TDS e a temperatura em °C ou °F.

Ecrã com um só parâmetro

Este ecrã permite uma melhor visualização à distância.                                                                           
Os parâmetros de temperatura, pH e EC/TDS alternam entre si automaticamente a cada 3 segundos.

Ecrã de análise em tempo real
Este ecrã é uma representação da análise da última medição dos 
parâmetros selecionados.
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As primeiras duas teclas de função selecionam o parâmetro, 
enquanto a barra de título indica a atual unidade de parâmetro 
selecionada. 

Prima a teclaDetails (Detalhes) para aceder à informação relativa aos parâmetros selecionados: leitura 
atual, leitura máx./min. e média.

Mensagens na barra de estado
Sempre que é acionado um evento, a barra de estado é apresentada no ecrã de medição.
Eventos possíveis:

• "Logging disabled" (Registo desativado) - Quando a data e a hora não estão definidas ou o relógio 
não está a funcionar corretamente. A retroiluminação ficará intermitente para assinalar este mau 
funcionamento.

• "pH/EC/TDS/Temp. Out of Range" - as medições excederam as especificações do Indicador.A 
retroiluminação e ao parâmetro afetado piscarão.

Nota: Para o mesmo parâmetro, os alarmes e outros avisos não são visíveis enquanto persistir a mensagem 
"Out of Range" (Fora de gama). Esta mensagem tem uma prioridade superior aos alarmes e avisos.
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• "Alarm High/Low pH / EC/TDS / Temp." - as medições excederam os limites máximo ou mínimo 
definidos. A retroiluminação e o parâmetro afetado ficarão intermitentes.

Nota: Para o mesmo parâmetro, os avisos não serão visíveis enquanto persistir a mensagem "Alarm High/
Low" (Alarme Máximo/Mínimo). Esta tem uma prioridade superior aos avisos.

• "pH/EC/TDS Clean/Cal. Due" (Calibração/Limpeza de pH/EC/TDS necessária) - a última calibração 
excedeu o intervalo de tempo especificado ou não existe calibração.

Nota: Existem duas formas de eliminar esta mensagem: realize uma calibração ou desative-a nas definições 
dos parâmetros.
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O sistema de registo do  Indicador GroLine guarda automaticamente os dados de medição. Os dados 
guardados podem ser acedidos de dois modos: do ecrã de medição ou do menu "History".
Os dados das últimas 24 horas podem ser acedidos diretamente a partir do ecrã de medição
O ecrã apresentará um sumário das 24 horas que inclui:

• O valor atual para o parâmetro selecionado.
• Valores mínimo/máximo e média medidos num intervalo de 15 minutos.
• Uma análise dos dados selecionados.

7.1. 24 H. ECRÃ DE DADOS DE MEDIÇÃO
Para aceder aos dados registados, prima as teclas ▲▼ no ecrã de medição. Prima a tecla Details para 
aceder ao resumo das 24h e aos parâmetros chave para selecionar a informação do parâmetro desejado:

Prima Plot (Análise) para apresentar os dados graficamente.

7.2. HISTORIAL
Podem ser visualizadas várias análises dos dados a partir do menu Historial.
São possíveis as seguintes apresentações: 

• Análise de 30 dias para o pH, EC e temperatura usando valores média
• Análises de um dia (últimas 24 horas) para o pH, EC e temperatura;
• Valores mínimo/máximo e média tabulados em intervalos de 15 minutos para um máximo de 30 

dias de dados 

Nota: Os dados são substituídos após 30 dias, sendo necessário copiá-los caso os deseje manter.           
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Para aceder, prima MENU, selecione History e prima View. O Indicador apresentará uma análise dos dados 
de 30 dias. Altere o parâmetro premindo a segunda tecla de função.

Prima as teclas ▲▼ para selecionar o dia pretendido e, em seguida, primaZoompara ver a análise de 
um dia.

ou

ou

Quando a data e a hora não estão definidas ou o relógio interno não está a funcionar corretamente, 
aparece a mensagem "Logging disabled" (Registo desativado) no ecrã de medição (na barra de estado) e 
a retroiluminação começa a piscar.

Prima Details para ver os dados tabulados com rótulo de data e hora.
Prima as teclas ▲▼ para navegar através dos registos diários das leituras , máx/min e média:

Prima  Escape para voltar ao modo de análise.
Prima Escape novamente para voltar ao  Menu.
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7.3. EXPORTAÇÃO DE DADOS
Existem 3 opções. Duas são para exportar dados e a terceira para apagar o registo e iniciar uma nova 
sessão de registo. 

Selecione History no Menu com as teclas ▲▼e prima Options  
para aceder às opções de "History/ Export".

Nota: Os dados serão exportados no formato EC/TDS configurado 
no Indicador no momento da exportação. Isto inclui unidade de 
temperatura, fator de TDS e modo..

Exportar para memória flash

Ligar USB C ao Indicador.

Selecione Export to flash drive (Exportar para memória flash) 
utilizando as teclas ▲▼e, em seguida, prima Select. 
A transferência do ficheiro começará após ser estabelecida a ligação.                                                                                         

Se a memória flash contém um ficheiro anteriormente gravado, 
perguntará se pretende substituir. Se o Indicador possuir uma ID, o 
nome do ficheiro irá refletir essa identificação e uma letra. Ao exportar 
um segundo ficheiro do mesmo Indicador, a letra será aumentada 
para a seguinte (Ex: se a ID é 123, os nomes dos ficheiros serão de 
GLM0123 A até GLM0123 Z. Se já estiverem a ser utilizadas todas as 
letras, aparece a mensagem de substituição. 

Após a transferência do ficheiro, o Indicador apresenta a mensagem 
"File transfer completed" (Transferência do ficheiro concluída). Prima Done para voltar ao ecrã "Export " 
(Exportar).                                                                                           

Nota: Se aparece “!” nos dados guardados (*.csv e ecrã "History/Details"), é acionado um 
alarme. O símbolo dos alarmes Máximo/Mínimo é adicionado ao lado da coluna Máx/Min 
do parâmetro afetado.

Nota: Se aparece "!!" nos dados guardados (*.csv e ecrã "History/Details"), a sonda encontra-se 
fora das especificações do Indicador e os dados não são considerados fiáveis.
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Exportar para um computador

Selecione History (Historial) no Menu e prima Options (Opções) 
Função.
Ligue um cabo USB entre o computador e o Indicador.
Selecione Export to PC (Exportar para um computador) utilizando 
as teclas ▲▼e, em seguida, prima Select. 

Após estabelecer a ligação, o ficheiro será apresentado no Indicador 
GroLine. Abra o ficheiro e guarde-o no computador com o formato, 
nome e localização desejada. 

Se o cabo USB não existe ou não é detectado, o Indicador apresenta 
a mensagem "Check the USB cable" (Verifique o cabo USB). 

Os dados transferidos são guardados na memória USB num ficheiro nomeado como "GLMxxxxy.csv", onde 
"xxxx" representa a ID da unidade e "y" representa uma letra de A a Z. Este formato de nome de ficheiro 
ajuda a evitar substituir o mesmo ficheiro. Se todas as letras já estiverem a ser utilizadas, aparecerá uma 
mensagem para substituir o ficheiro e "GLMxxxxA.csv" será substituído pelo novo. (Para obter um exemplo, 
ver Exportar para memória flash). 
Os dados são formatados como configurado no parâmetro "Decimal Separator" (Separador decimal) (*.csv) 
e podem ser abertos com qualquer programa editor de texto ou de folha de cálculo.

As definições recomendadas para uma formatação correta, são: use ponto final como separador para 
a definição em caracteres Europa Ocidental (ISO-88859-1). Ajuste a fonte ou largura da coluna 
adequadamente.

Apagar historial
Selecione History (Historial) no MENU  e prima Options (Opções). 
Selecione Clear History (Apagar historial) com as teclas ▲▼e, 
em seguida, prima Select para apagar permanentemente histórico 
de registos. Prima Accept para iniciar o procedimento ou Cancel 
para voltar a às opções de historial sem apagar.

Se a memória flash USB não existe ou não é detetada, o 
Indicador apresenta a mensagem de aviso: "No flash drive 
connected" (Nenhuma memória flash ligada). 
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8. ACESSÓRIOS

HI1285-8 Sonda de pH /EC/TDS com sensor de temperatura incorporado, conector DIN e 
cabo de 2 m.

HI1285-9
Sonda de pH/EC/TDS com sensor de temperatura incorporado com tripla junção 
para montagem em linha, rosca NPT de 3/4pol., conector DIN e cabo de 3 m 

HI740036P Conjunto de copos em plástico, 100 ml (10 un.)
HI60501 Suporte para elétrodo em PVC para imersão
HI605011 Flange de montagem para suporte para elétrodo de imersão
SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE ELÉTRODO
HI70300-050 Solução de armazenamento, 500 ml 
HI70300G Solução de armazenamento, saquetas de 20 ml (25 un.)

SOLUÇÕES DE LIMPEZA DE ELÉTRODOS

HI7061-050 Solução de limpeza geral, 500 ml 
HI70061G Solução de limpeza para uso geral, saquetas de 20 ml (25 un.)
SOLUÇÕES PADRÃO
HI70004G Solução padrão pH 4,01, saquetas de 20 ml (25 un.)
HI70007G Solução padrão pH 7,01, saquetas de 20 ml (25 un.)
HI70010G Solução padrão pH 10,01, saquetas de 20 ml (25 un.)
HI50036P Solução de calibração rápida, saquetas de 20 ml (25 un.)
HI7004-050 Solução padrão pH 4,01, 500 ml 
HI7007-050 Solução padrão pH 7,01, 500 ml 
HI7010-050 Solução padrão pH 10,01, 500 ml 
HI5036-050 Solução de calibração rápida, 500 ml 
SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO DE EC

HI70031G Solução 1413 μS/cm (1.41 mS/cm), saquetas de 20 ml (25 un.)
HI70039G Solução 5000 μS/cm (5.00 mS/cm), saquetas de 20 ml (25 un.)
HI50036P Solução de calibração rápida, saquetas de 20 ml (25 un.)
HI7031-050 Solução 1413 μS/cm (1.41 mS/cm), 500 ml (25 un.) 
HI7039-050 Solução 5000 μS/cm (5.00 mS/cm), 500 ml (25 un.) 
HI5036-050 Solução de calibração rápida, 500 ml 
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Antes de utilizar estes produtos, certifique-se da sua total adequação à 
sua aplicação específica e no ambiente em que o vai usar.
A utilização deste instrumento pode causar interferências inaceitáveis 
noutros equipamentos eletrónicos. Realize os passos necessários para a 
correção de tais interferências. Qualquer alteração a estes instrumentos 
introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do seu 
desempenho EMC.
A fim de evitar danos ou queimaduras, não efetue medições em fornos 
micro-ondas. Para a sua segurança e do instrumento, não utilize nem 
armazene o instrumento em ambientes perigosos.

Recomendações de 
utilização

O HI981420 possui garantia por dois anos, contra defeitos de fabrico na manufatura e em 
materiais, desde que utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com 
as instruções de utilização indicadas. A sonda possui uma garantia de 6 meses. Os danos 
resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada 
não estão cobertos pela garantia.
Caso seja necessária assistência técnica, contacte a Hanna Instruments. Se em garantia, 
indique o número do modelo, data de aquisição, número de série e a natureza do 
problema. Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos 
custos decorrentes. Caso pretenda enviar o instrumento à Hanna Instruments, obtenha 
primeiro uma autorização (RGA) junto do Departamento de Assistência Técnica Hanna. 
Proceda depois ao envio, com todos os portes previamente pagos.

Garantia

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o desenho, construção e aparência dos seus 
produtos sem aviso prévio.

Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as Diretivas CE.
RoHS
compliant

Eliminação de equipamento elétricos e eletrónico. O produto não deve ser 
tratado como resíduo doméstico. Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro 
de tratamento de resíduos adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos.
Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine 
juntamente com outros resíduos domésticos. Reencaminhe-as para o centro de 
tratamento de resíduos apropriado para reciclagem.
A correta eliminação do produto e das pilhas previne potenciais consequências 
negativas para o ambiente e saúde pública. Para obter mais informações, contacte 
o centro de tratamento de resíduos da sua área ou o mais próximo.

Certificação
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