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Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.
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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 contatar para 
assistencia@hanna.pt ou visite a nossa página www.hanna.pt

Estimado 
Cliente
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Retire o instrumento e acessórios da embalagem e examine-os cuidadosamente. Para obter assistência 
técnica, contate a Assistência Técnica Hanna Instruments ou envie um e-mail para assistencia@hanna.pt.
O HI981413 encontra-se disponível em configurações múltiplas: controlador e sonda - HI981413-00, 
kit para montagem em linha - HI981413-10, kit para montagem em célula de fluxo - HI981413-20.
Cada instrumento é fornecido numa embalagem de cartão que inclui:

HI981413-00,  
sem kit de 
montagem

• HI30033 Sonda para EC/TDS/Temperatura
• HI7031-012 Solução de calibração de condutividade 1413 μS/cm, 120 ml
• Copo plástico
• Cabo para ligação à energia
• Certificado de qualidade do instrumento e elétrodo
• Manual de instruções

HI981413-10,  
com kit de 
montagem em 
linha

• HI30033 Sonda para EC/TDS/Temperatura
• HI7031-012 Solução de calibração de condutividade 1413 μS/cm, 120 ml
• Filtro de aspiração do controlador
• Injetor do controlador, rosca 1/2”
• Suportes de tubo de Ø 50 mm (2 un.)
• Tubo de aspiração em PVC (flexíveis) (5 m)
• Tubos de dispensação rígidos em PE (da bomba ao injetor) (5 m)
• Copo plástico
• Cabo para ligação à energia
• Certificado de qualidade do instrumento e elétrodo
• Manual de instruções

HI981413-20,  
com kit de 
montagem 
célula de fluxo

• HI30033 Sonda para EC/TDS/Temperatura
• HI7031-012 Solução de calibração de condutividade 1413 μS/cm, 120 ml
• Célula de fluxo para HI981413
• Painel de montagem para HI981413
• Filtro de aspiração do controlador
• Injetor do controlador, rosca 1/2”
• Suportes de tubo de Ø 50 mm (3 un.)
• Tubo de aspiração em PVC (flexíveis) (5 m)
• Tubos de dispensação rígidos em PE (da bomba ao injetor) (15 m)
• Adaptador de tubo farpado (1/2” a 6 mm) (2 un.)
• Válvula para célula de fluxo (2 un.)
• Copo plástico
• Cabo para ligação à energia
• Certificado de qualidade do instrumento e elétrodo
• Manual de instruções

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.
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M
EDIDAS DE SEGURANÇA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA

• Quando realizar ligações elétricas, desligue sempre o controlador de bomba EC da 
corrente. 

• Não passe outros cabos com o cabo de energia.

• Não toque na parte metálica. Superfície quente.

3. ABREVIATURAS 
LED Díodo emissor de luz
PE Polietileno
PVC Cloreto de Polivinilo
SPDT Um polo acionamento duplo

ABREVIATURAS
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4.1. HI981413 SISTEMA DE DOSAGEM DE NUTRIENTES

Gama

EC 0.00 a 10.00 mS/cm

TDS
0 a 9900 ppm, depende do fator TDS 
ou seja com 0.5 de fator TDS, gama 50 a 5000 ppm  
      com 0.7 de fator TDS, gama 70 a 7000 ppm

Temperatura* -5.0 a 105.0 °C (23.0 a 221.0 °F)

Resolução
EC 0.01 mS/cm
TDS 1 ppm
Temperatura 0,1 °C (0,1 °F)

Precisão 
@ 25 °C/77 °F

EC ±0.10 mS/cm (0.00 a 5.00 mS/cm)
±0.20 mS/cm (5.00 a 10.00 mS/cm)

TDS
±2% G.C.
±50 (0 a 2500 ppm) com 0.5 de fator TDS 
±100 (0 a 5000 ppm) com 0.5 de fator TDS

Temperatura ±0,5 °C (± 0,9 °F)

Calibração

• Calibração pelo utilizador:  
Automática, a um ponto com solução padrão (1.41 a 5.00 mS/cm)

• Calibração de processo:  
num só ponto, ajustável (±0.50 mS/cm em torno do valor medido)

• O valor correspondente em TDS, depende do fator TDS
Compensação da temperatura Automática
Fator de conversão de EC para TDS Fator TDS selecionável de 0.45 a 0.99

Operação 
Modo máximo ou 
mínimo
Controlo da Bomba

• Controlo On/Off usando set point ajustáveis  
(0.10 a 10.00 mS/cm; 45 a 9900 ppm, depende do fator TDS) 
com histerese ajustável  
(0.05 a 0.50 mS/cm; 23 a 495 ppm, depende do fator TDS)

• Controlo proporcional usando set point ajustáveis  
(0.10 a 10.00 mS/cm; 45 a 9900 ppm, depende do fator TDS) 
com banda proporcional ajustável 
(0.05 a 1.00 mS/cm; 23 a 990 ppm, depende do fator TDS)

• Temporizador de atraso no arranque (0 a 600 seg.)
• Controlo do fluxo da bomba 0.5 a 3.5 litro/ hora (0.13 a 0.92 galão/

hora) e pressão de saída máxima 1 atm (14 psi)
• Controle manual para escorva da bomba (definido na configuração)
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ESPECIFICAÇÕES

Alarmes EC/TDS

• Máximo e Mínimo com opção ativar ou desativar
• Acionado após 5 segundos se o controlador registar leituras consecutivas 

acima ou abaixo dos valores limite
• Nível com opção ativar ou desativar
• Proteção de tempo limite (1 a 180 minutos ou off)

Sistema de alarme do 
Controlador

• Sistema de alarme intuitivo, usando luz de fundo codificada pelas cores 
vermelha, amarela e verde 

• Opções de configuração de alarme, selecionáveis   pelo utilizador
Saída de Relé de 
Alarme

• SPDT 2.5A/ 230 Vac
• Ativados por condições selecionáveis de alarme de EC/TDS

Entrada de Sonda • Sonda DIN Quick connect
• Isolamento galvânico

Entrada Digital  
• Os interruptores externos poderão ser conectados para parar a bomba e 

ativar o alarme (nível baixo de reagente) quando o interruptor estiver 
aberto e o alarme de nível for configurado nas Definições

• Isolamento galvânico
Fonte de energia 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de Energia 15 VA
Ambiente de 
utilização 0 a 50 °C; HR máx 95% sem condensação

Dimensões 90 x 142 x 80 mm 
Peso 908 g
Caixa do 
equipamento Bomba embutida, para montagem na parede, IP65

* A gama pode ser limitada pelos limites da sonda.

4.2. SONDA HI30033

Gama 0-10 mS/cm
Pin Aço inoxidável
Sensor de temperatura Sim
Gama de temperatura -5 a 60 °C (23 a 140 °F)
Corpo PVDF (branco)
Linha superior 3/4” NPT
Fios montagem em linha 1/2” NPT
Comprimento do cabo 2 m
Conector Sonda DIN Quick connect
Pressão Máxima @25 °C 3 bar (43.5 psi)
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5.1. DESCRIÇÃO GERAL E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O HI981413 Sistema de Dosagem de Nutrientes faz parte da linha Groline da Hanna Instruments e 
apresenta um resistente controlador de EC com bomba doseadora peristáltica e um sensor de processo 
EC robusto. O HI981413 foi projetado para ser facilmente assimilado num sistema de nutrientes/ 
fertilizantes e fornecer monitoramento e ajuste contínuo de soluções nutritivas hidropónicas e assim 
garantir consistência operacional.

A gestão de nutrientes requer monitoramento e otimização dos níveis de nutrientes de forma eficiente 
antes de aplicá-los às plantas. Numa solução feita recentemente, o EC é a melhor maneira de verificar 
se o fertilizante resultante está de acordo com as recomendações do fabricante do fertilizante.

Os nutrientes necessários para o crescimento das plantas são fornecidos por soluções nutritivas 
líquidas que contêm sais dissolvidos que são condutores. As medições de condutividade detetam 
a quantidade de sais dissolvidos na água. Um EC elevado indica que mais sais foram dissolvidos, 
enquanto que um EC mais baixo indica uma concentração total de sal mais baixa. 

O HI981413 Sistema de Dosagem de Nutrientes monitoriza e exibe com precisão a condutividade 
medida pela Sonda de EC/ temperatura HI30033 e em simultâneo controla a adição de nutrientes 
usando a opção On/ Off ou o controlo proporcional. O utilizador pode definir o set point ideal em 
unidades de condutividade (mS/cm) ou TDS (ppm). O HI981413 é um pequeno controlador de 
doseamento e pode ser facilmente configurado para um reservatório autónomo de nutrientes ou fazer 
parte de um esquema de controlo modular com o controlador de pH Groline HI981412.

Para obter uma medição de condutividade representativa, a sonda deverá estar localizada num local 
com boa circulação mas livre de bolhas. A sonda pode ser usada em um “vaso de amostragem”, 
reservatório, instalada em uma célula de fluxo ou linha de recirculação; perfeitos para drenagem ou 
sistemas de recirculação.
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DESCRIÇÃO
Principais características

• Fácil leitura - LCD com luz de fundo intuitiva e codificado por cores

• Compensação Automática da Temperatura: todas as leituras são compensadas nas variações da 
temperatura. A temperatura é apresentada em °C or °F juntamente com a leitura de EC ou TDS. 
Para simplificar a instalação, a sonda de EC contém um sensor de temperatura integral.

• Fator de conversão configuráveis de EC para TDS/ppm. Mais usualmente um fator TDS de 0.5 é 
usado para 0 a 5000 (500 CF) ou um fator TDS de 0.7 é usado para 0 a 7000 ppm (700 CF).

• Alarmes alto e baixo: avisa o utilizador quando a solução nutritiva está fora da faixa desejada 
piscando a vermelho a luz de fundo do LCD, desativando a bomba e desativando o relé de alarme

• Bomba peristáltica integrada com opção On/Off ou Controlo Proporcional

• Controlo manual para escorva da bomba

• Proteção contra sobredoseamento utilizando o temporizador de segurança de prolongamento

• Retoma a dosagem na reinicialização em caso de falha de energia 

• Caixa com proteção IP65 concebida para ambientes adversos

• Nível de entrada para parar o controlo quando os níveis de nutrientes é baixo

• Concebida para montagem em parede

• Idioma selecionável pelo utilizador

• Uso e calibração extremamente fácil (padrões de calibração pré-embalados)

O HI981413 Sistema de Dosagem de Nutrientes, foi desenvolvido para garantir a gestão suave, 
segura e eficiente de nutrientes em operações de cultivo e para cultivar plantas saudáveis   de maneira 
econômica. 
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O 5.2. DESCRIÇÃO FUNCIONAL E DO MOSTRADOR
Painel frontal

CAL

MENU

Nutrient Dosing
System

1. Área do teclado
2. Tecla CAL – Prima a tecla de calibração para entrar em modo de calibração.
3. Tecla MENU – Prima a tecla menu para entrar em modo de definições e navegar pelo menu. 

Prima por um período mais longo a tecla menu para sair e voltar à medição.
4. Bomba de dosagem
5. Mostrador LCD
6. Tecla de setas – Quando em modo de medição, prima as duas teclas de setas juntas para 

preparar a bomba.
     – Quando no modo menu, ajuste as definições. 
     – Quando no modo menu (ecrã Controlo), prima as teclas de setas juntas e um 

teste de bomba de 10 segundos será iniciado.

Mostrador (LCD)

1

2

3
4

5

6

7

8

1. Indicador de estabilidade 5. Unidade de medição
2. Etiquetas de modo 6. Linha principal do LCD, linha de medição

3. Ícone da bomba de dosagem
7. Linha secundária do LCD, área de 
temperatura e mensagens

4. Indicador de estado 8. Unidades de temperatura
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DESCRIÇÃO
Painel Traseiro Interno

Utilize uma chave de fendas e remova os quatro parafusos, puxe a tampa e remova-o.

Para substituir o painel traseiro, insira as quatro pernas novamente no lugar e aperte os quatro 
parafusos que prendem o painel à estrutura.
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O Relé de Alarme, Alimentação e Sensor de Nível

SAÍDA DE RELÉ DE ALARME
SPDT 2.5 A/ 230 Vac

NO Normally Open - Geralmente 
Aberto

COM Comum

NC Normally Closed - Geralmente 
Fechado

NO COM NC

Controlo da Bomba sem potência
ou

Condição de alarme

NO COM NC

Condição de funcionamento sem alarme

ENTRADA DE ENERGIA
L Linha

PE Protective Earth - Ligação Terra
N Neutro

SENSOR DE NÍVEL
Sensor de nível baixo no 

tanque
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DESCRIÇÃO

4

5

6

7

Posição Descrição
1 Conexões de tubos
2 Entrada de Sensor
3 Bucim para entrada de nível
4 Abertura de drenagem
5 Bucim para relé de alarme
6 Bucim para cabo de alimentação
7 Tampa da estrutura

Medidas de segurança para cabos Apenas pessoal qualificado deve realizar a fiação.

• Um interruptor de desconexão deve ser instalado para interromper todos os condutores 
de transporte de corrente. Desligue a energia antes de trabalhar com os condutores.

• Quando realizar ligações elétricas, desligue sempre o controlador de bomba da corrente.

• Não passe outros cabos juntamente com o cabo de energia.

• Passe sempre todos os cabos através dos bucins para manter as classificações IP65.
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Diretrizes gerais
• Defina a localização do controlador de modo a protegê-lo da luz direta do sol, pingas de água e 

vibrações excessivas.
• Selecione o ponto de injeção de nutrientes distante do ponto de amostragem para impedir que 

disparem um alarme.
• Mantenha a taxa de fluxo o mais contante possível, para um funcionamento ótimo do sensor.
• Instale acessórios e bucins, para vedar adequadamente o controlador da bomba.
• A sonda é facilmente instalada utilizando anilhas de 1/2” NPT para instalação em linha ou célula 

de fluxo, e anilhas de 3/4” NPT para instalação de imersão em reservatório. 
• Assegure que todos os tubos, cabos, suportes e acessórios estão corretamente conectados.

Nota: O controlador de Nutrientes Groline HI981413 é fornecido com dois tipos de tubos para 
ambas as configurações, em linha ou célula de fluxo:
- tubagem rígida para saída (distribuição) – liga as saídas da bomba aos injetores
- tubagem flexível para entrada (aspiração) – liga os filtros às entradas da bomba

Diretrizes para os cabos

Passe sempre todos os cabos através dos bucins 
• Desaparafuse a porca e remova a tampa.
• Passe o cabo pela abertura externa da porca adequada, pela vedação e dentro da estrutura.
• Após a ligação ao terminal, volte a colocar a vedação e aperte a porca.

Ligação dos cabos aos terminais internos
• Utilizando uma chave de fendas, ligue os fios do cabo ao terminal apropriado.
• Seguindo as marcações impressas dos condutores (L, PE, N para fonte de alimentação; NO, COM, 

NC para relé; sensor de nível, se necessário) certifique-se de que os condutores estão conectados 
à posição correta.

Etapas de Instalação

1. Verifique o nível do tanque de nutrientes.
2. Calibre a sonda de EC antes a instalar no sistema.
3. Coloque a sonda no suporte ou numa célula de fluxo.
4. Conecte o tubo de aspiração entre o tanque de produtos químicos e a entrada da bomba.
5. Conecte o tubo de distribuição entre a bomba e o injetor.
6. Verifique a funcionalidade do sensor de nível (se necessário).
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INSTALAÇÃO
Possíveis Esquemas de Instalação para um Sistema de Recirculação

Instalação em linha, visão geral e tabela de peças
Uma representação detalhada de uma instalação em linha com componentes relevantes é encontrada 
abaixo.

Posição Descrição
1 Sonda de EC
2 Tubo em PVC flexível
3 Tubo em PE rígido
4 Filtro de aspiração
5 Injetor, rosca de 1/2”
6 Suporte para tubo Ø 50 mm, com rosca de 1/2”
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ÃO Instalação da Célula de Fluxo, Visão Geral e Tabela de Peças
Uma representação detalhada de uma instalação de célula de fluxo com componentes relevantes é 
encontrada abaixo. A pressão máxima da célula de fluxo é 3 atm (44 psi).

Posição Descrição
1 Sonda de EC
2 Célula de fluxo e adaptador
3 Painel de montagem
4 Tubos em PVC flexíveis
5 Tubos em PE rígidos
6 Filtro de aspiração

 

Posição Descrição
7 Adaptador para tubo 1/2” a 6 mm
8 Válvula para controlar célula de fluxo
9 Injetor, rosca de 1/2”

10 Casquilho 1/2” - 1/2”

11
Suportes de tubo de Ø 50 mm 
usando fio 1/2” 
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INSTALAÇÃO
Instalação de Imersão em Reservatório
Poderá ver uma representação de um esquema de instalação de imersão do reservatório, juntamente 
com os componentes relevantes e a Sonda de EC aparafusada na extremidade roscada de um tubo 
fornecido pelo utilizador e preso com um suporte.

Posição Descrição
1 Tubo do suporte para sonda
2 Suporte (fornecido pelo utilizador)
3 Reservatório
4 Elétrodo

Nota: Antes da instalação assegure-se de que a sonda está conectada e calibrada.  
Para evitar torcer o cabo, desconecte a sonda da ficha temporariamente enquanto a instala.
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ÃO Recomendações de Montagem para Suporte

• Selecione o tamanho de broca necessário. Consulte a tabela para detalhes de dimensão.

Pipe

Drill

  

• Coloque a parte superior do suporte (3) no topo do 
tubo (5) com a vedação (4) colocada sobre o orifício. 

• Pegue na parte inferior do suporte (6), juntamente com 
as porcas inseridas (7) e alinhe-o sob a parte superior.

• Insira os parafusos (1) com anilhas (2) através dos 
orifícios e aperte manualmente nas porcas montadas.

• Aperte cuidadosamente todos os parafusos 
utilizando uma chave de fendas.

Suporte para sonda 
e injetor

Tamanho da 
rosca

Tamanho da broca

Tubo de Ø 50 mm Rosca ½” 20 mm - 25,4 mm / 0.79” - 1.00”

Tubo de Ø 63 mm Rosca ½” 20 mm - 25,4 mm / 0.79” - 1.00”

Tubo de Ø 75 mm Rosca ½” 20 mm - 25,4 mm / 0.79” - 1.00”

Ligação da Sonda ao Controlador da Bomba (configuração em linha)
• A sonda deve ser conectada ao controlador e calibrada antes da instalação.
• Para evitar torcer o cabo, desconecte a sonda da ficha temporariamente 

enquanto a instala.
• Insira a sonda e aparafuse-a cuidadosamente ao suporte, de modo a não 

danificar o O-ring. Aperte a sonda o suficiente para garantir uma vedação 
firme.
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INSTALAÇÃO
Instalação do Filtro de Aspiração
Os filtros de aspiração são utilizados nos tanques de 
reagente para filtrar e prevenir a entrada de resíduos 
nos tubos.
• Corte o comprimento necessário do tubo de 

aspiração (flexível) para alcançar a entrada da 
bomba peristáltica e o filtro de aspiração.

• Coloque a extremidade do tubo no filtro.
• O encaixe de compressão deve ser enroscado até 

fixar no filtro.
• Deslize o encaixe de compressão do tubo da entrada 

da bomba peristáltica até ao tubo.
• Deslize a extremidade do tubo pelo encaixe do tubo 

da bomba peristáltica.
• Deslize o encaixe de compressão pelo tubo.
• Aperte o encaixe.

Instalação do Injetor
• Corte o comprimento necessário da tubagem de distribuição (rígida) entre a suporte do injetor e a 

saída da bomba peristáltica.
• Coloque a porca de encaixe de compressão no tubo.
• Coloque a extremidade do tubo no injetor.
• O acessório de compressão deve ser enroscado até fixar no injetor.
• Enrosque o injetor no suporte.
• Deslize o encaixe de compressão do tubo da bomba até ao tubo.
• Deslize a extremidade do tubo pelo encaixe do tubo da bomba.
• Deslize o encaixe de compressão pelo tubo.
• Prenda e aperte o acessório.
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Numa configuração de célula de fluxo, a água flui da válvula de entrada para a célula de fluxo e volta 
na linha através da válvula de saída.
Prepare os conjuntos de válvulas de entrada e saída, conforme ilustrado no desenho:
• Para montar o suporte da válvula de entrada e saída da célula de fluxo, siga as recomendações de 

montagem do suporte.
• Oleie moderadamente os dois O-rings (2) com uma fina camada de gordura e monte-os na união 

(1) em ambos os lados.
• Enrosque a ponteira no suporte (3).
• Aperte a válvula (4) na extremidade aberta do casquilho montado no suporte. Assegure-se que está 

bem apertado e a alavanca está voltada para a frente, para que possa ser utilizada.
• Aparafusar cuidadosamente o acessório no tubo (5) na válvula, de modo a não danificar o O-ring.
• Insira o tubo (6) no encaixe do tubo (5).

Posição Descrição

1 União

2 O-rings

3 Suporte

4 Válvula

5 Encaixe dos tubos

6 Tubos

6

5

4

2

2
3

1



21

INSTALAÇÃO
Ligação da Sonda ao Controlador da Bomba (Configuração da Célula de Fluxo)
• Retire a tampa de proteção e verifique se o O-ring (2) está na sua posição. 
• A sonda deve ser conectada ao controlador e calibrada antes da instalação. 
• Para evitar torcer o cabo, desconecte a sonda da ficha temporariamente enquanto a instala na 

célula de fluxo.
• Insira cuidadosamente a sonda (1) no adaptador da célula de fluxo, de modo a não danificar o 

O-ring. Aperte a sonda o suficiente para vedar.
• Corte o tubo (7) com o comprimento entre a válvula de entrada montada no tubo e a entrada 

da célula de fluxo. Empurre a extremidade do tubo (7) no encaixe do tubo de joelho. Empurre a 
extremidade do tubo (7) no encaixe do tubo de joelho.

• Repita a etapa anterior para a saída da célula de fluxo empurrando a tubagem (5) para o encaixe 
da tubagem de joelho (4).

Posição Descrição

1 Sonda

2 O-rings

3 Adaptador para célula de fluxo

4 Conexão para tubo de joelho

5 Tubos

6 Conexão para tubo de joelho

7 Tubos

Nota: Antes da instalação da célula de fluxo é necessário preparar e calibrar a sonda.

1

2

3

4

5

6

7

OUT

IN
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• Prima brevemente a tecla MENU para passar ao próximo item no menu.
• Prima e mantenha premida a tecla MENU para sair.
• Utilize as teclas de SETAS para alterar o valor.
• Prima brevemente a tecla MENU para salvar automaticamente os valores modificados.

A tabela abaixo apresenta uma visão geral do menu com gamas e padrões de fábrica.

Parâmetro
(Mensagem em scroll) Gama/ Opção Configurações 

predefinidas
Controlo Auto ou Off Auto
Tipo de controlo on/oFF ou ProP (Proporcional) on/Off
Modo de Controlo Hi (Alto) ou Lo (Baixo) Lo (Baixo)
Modo de medição EC ou tdS EC

Set Point 0.10 a 10.00 mS/cm
45 a 9900 ppm (depende do fator TDS)

2.50 mS/cm
1250 ppm

Histerese (apenas ON/OFF) 0.05 a 0.50 mS/cm
23 a 495 ppm (depende do fator TDS)

0.10 mS/cm
50 ppm

Banda (apenas 
proporcional)

0.05 a 1.00 mS/cm
23 a 990 ppm (depende do fator TDS)

0.10 mS/cm
50 ppm

Atraso no Inicio (segundos) 0 a 600 60
Alarme de tempo min 
(minutos) OFF, 1 a 180 30

Caudal (Litro/hora)
Caudal (galão/hora)

0,5 a 3,5
0,13 a 0,92

1,0
0,26

Alarme de nível dES (desligado) ou LiG (ligado) dES (desligado)
High alarm (alarme alto) dES (desligado) ou LiG (ligado) dES (desligado)

Alarme de Valor Alto 0.10 a 10.00 mS/cm*
10 a 9900 ppm (depende do fator TDS)*

9.50 mS/cm
4750 ppm

LO ALARM dES (desligado) ou LiG (ligado) LiG (ligado)

Alarme de Valor Baixo 0,00 a 9,90 mS/cm*
0 a 9890 ppm (depende do fator TDS)*

0.50 mS/cm
250 ppm

Fator TDS (apenas em 
modo TDS) 0.45 a 0.99 0,50

Coeficiente de temperatura 0 a 2.4%/ °C 1.9% / °C
Unidade de temperatura °C ou °F °C 
Unidade de caudal L.H (Litro/hora) ou GAL.H (Galão/hora) L.H (Litro/hora)



23

DEFINIÇÕES

Parâmetro
(Mensagem em scroll) Gama/ Opção Configurações 

predefinidas

Idioma
En (inglês), ES (espanhol) 
Fr (francês), Pt (português) 
nL (holandês), dE (alemão)

En (inglês)

*Mudanças de gama disponíveis, com base em outras configurações. 
O alarme alto deve ser definido como mais alto que o alarme baixo. Se o alarme baixo for definido como 5.00 mS/
cm (2500 ppm para 0.5 TDS fator) então o intervalo do alarme alto é 5.10 a 10.00 mS/cm (2510 a 9900 ppm, 
respetivamente).

Controlo
Opção: Auto para ativar ou Off (oFF) para desativar o controlo
Prima uma das teclas direcionais para que as configurações do controlador mudem de Auto para OFF e vice-versa.
Para executar um teste à bomba de dez segundos, pressione e segure as teclas direcionais até que a 
bomba comece a funcionar.
A mensagem "CONTROLO" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

   
Tipo de controlo
Opção: On Off (on/oFF) ou Proporcional (ProP)
Prima as teclas de setas para navegar entre as opções de on/off e proporcional.
A mensagem “TIPO DE CONTROLO” é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

        

Nota: Para entrar no ecrã Tipo de controlo, o modo de controlo da bomba deve ser definido como Automático.

Modo de Controlo
Opção: Modo Baixo (inF) ou modo Alto (SuP) 
Prima as teclas de setas para navegar entre as opções. 
A mensagem “MODO DO CONTROLO” é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

   
Nota: Para entrar no ecrã Modo de Controlo, o modo de controlo da bomba deve ser definido como Automático.

Para mais informações veja TIPOS AUTOMÁTICOS DE CONTROLO, na secção CONTROLO DA BOMBA.
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Opção: Condutividade Eletrolítica (EC) ou Sólidos Totais Dissolvidos (tdS)
As unidades de medição serão mS / cm para EC e ppm para medições TDS.
Prima as teclas de setas para navegar entre as opções.
A mensagem "MODO DE MEDIÇÃO" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

   

Set Point
Geral: um set point ou ponto de ajuste é um valor limite que acionará o controlo se o valor da medição 
ultrapassar esse valor. 
Com um modo de controlo SUP, a medição aproxima-se do ponto de ajuste a partir de um valor de 
medição mais baixo. Com um modo de controlo SUP, a medição aproxima-se do ponto de ajuste a 
partir de um valor de medição mais alto.
Opção: selecionável pelo utilizador 
Prima as teclas de setas para definir o valor do Set Point. 
A mensagem "SET POINT" é exibida na parte inferior do ecrã LCD.

   

Nota: Para entrar no ecrã do ponto de ajuste, o modo de controlo da bomba deve ser definido como automático.

Histerese/Banda Proporcional
Histerese (apenas Controlo ON/OFF)
A ação de controlo On/Off ativa ou desativa a dosagem com base num set point ou ponto de ajuste 
atribuído anteriormente. O estado da bomba (Ligada / Desligada) altera dependendo das alterações 
de EC. Para impedir a oscilação, uma banda de EC, chamada histerese, é criada entre as operações 
liga e desliga.
A bomba inicia a dosagem quando a medição cruza o valor do set point ou ponto de ajuste. A bomba 
pára de dosear quando a medição cruza o valor do set point ou ponto de ajuste ± banda de histerese.
Para definir o valor da histerese, o controlo automático deve estar ativado, com o controlo On/Off em 
On. Prima as teclas de setas para definir o valor.
Banda proporcional (apenas Controlo Proporcional)
A banda proporcional é uma variável de controlo e é definida como a diferença ao valor de set point 
necessário para fazer com que o doseamento passe para 100% da gama operacional.
Para definir o valor da banda proporcional, o controlo automático deve estar ativado, com o tipo de 
controlo proporcional ativado. A bomba estará ligada continuamente se o valor lido, estiver além da 
soma do valor de set point ou ponto de ajuste com o valor da banda.
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Opção: selecionável pelo utilizador
Prima as teclas de setas para definir o valor.
A mensagem "HISTERESE" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

   

   

Nota: Para entrar no ecrã Histerese/Banda, o modo de controlo da bomba deve ser definido 
como Automático.

Atraso no Arranque (apenas Controlo Automático)
Opção: selecionável pelo utilizador (0 to 600s)
Atraso no arranque representa o atraso para iniciar a dosagem na inicialização.
Prima as teclas de setas para alterar os valores de tempo.
A mensagem "ATRASO" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

Nota: Para entrar no ecrã “ATRASO” no arranque, o modo de controlo da bomba deve ser 
definido como Automático.

Alarme por Tempo Excedido
Opção: selecionável pelo utilizador (off, 1 a 180 minutos)
Prima as teclas de setas para alterar os valores de tempo.
Para desativar o alarme, selecione Desligado.
A mensagem "ALARME DE TEMPO MIN" é exibida na parte inferior do ecrã LCD.

Nota: Para entrar no ecrã de ALARME DE TEMPO MIN, o modo de controlo da bomba deve ser 
definido como Automático.
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Opção: selecionável (0.5 a 3.5 L/ hora, 0.13 a 0.92 G/ hora)
Prima as teclas de setas para alterar os valores.
Quando em modo de controlo automático On/Off, o valor exibido representa o caudal real. 
Quando em modo de controlo automático proporcional, o valor exibido representa um caudal de 100%.
A mensagem "CAUDAL L /H" ou " CAUDAL G/H" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

   

Alarme de nível
Opção: Ligado (LiG) ou desligado (dES)
Prima as teclas de setas para navegar entre as opções. 
A mensagem "ALARME DE NIVEL" é exibida na parte inferior do ecrã LCD.

   

Nota: A opção pode ser usada apenas com sensor de nível adequado.

Alarme alto
Opção: Ligado (LiG) ou desligado (dES)
Prima as teclas de setas para navegar entre as opções.
A mensagem "ALARME ALTO" é exibida na parte inferior do ecrã LCD.

   

Alarme de Valor Alto
Opção: selecionável pelo utilizador
A gama é influenciada pelo valor de alarme baixo definido (por exemplo, se o valor de alarme baixo é 
definido como 5,00 mS/cm, o valor de alarme alto pode ser definido de 5,10 mS/cm até 10,00 mS/cm).
A mensagem "VALOR ALARME ALTO" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

   

Nota: O utilizador pode definir o valor de alarme alto apenas com a opção de alarme alto ativada. 
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DEFINIÇÕES
Alarme Baixo
Opção: Ligado (LiG) ou desligado (dES)
Prima as teclas de setas para navegar entre as opções.
A mensagem "ALARME BAIXO" é exibida na parte inferior do ecrã LCD.

   

Alarme de Valor Baixo
Opção: selecionável pelo utilizador
A gama é influenciada pelo valor de alarme alto definido (por exemplo, se o valor de alarme alto 
é definido como 8,00 mS/cm, o valor de alarme baixo pode ser definido de 0,10 mS/cm até 7,90 
mS/cm).
A mensagem "VALOR ALARME ALTO" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

   

Nota: O utilizador pode definir o valor de alarme baixo apenas com a opção de alarme baixo 
ativada.

Fator TDS
Opção: O fator de TDS pode ser definido entre 0.45 e 0.99.
Quando em modo de medição TDS, o fator TDS pode ser definido de 0.45 a 0.99. 
Prima as teclas de setas para alterar os valores.
O fator TDS é um fator de conversão usado para alterar uma medição EC numa medição ppm.  
Os fatores usualmente utilizados na industria hidropónica são 0.5 e 0.7. Consulte os manuais do 
fabricante de nutrientes para determinar a configuração deste fator. O fator 0.5 é baseado numa 
solução de cloreto de Sódio. O fator 0.7 é baseado numa solução de cloreto de Potássio.
A mensagem "TDS FACTOR" é exibida na parte inferior do ecrã LCD.

Nota: O utilizador pode definir o valor do fator TDS apenas com a opção Modo de Medição 
definida.
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Opção: O coeficiente pode ser definido entre 0 a 2.4%/ °C. 
Um coeficiente de 0.0%/ °C sugere condutividade absoluta.
Prima as teclas de setas para alterar os valores. 
A mensagem "COEFICIENTE DE TEMPERATURA” juntamente com a unidade de temperatura definida 
é exibida na parte inferior do ecrã LCD.

Unidade de temperatura
Opção: °C ou °F
Prima as teclas de setas para alterar a unidade.
A mensagem "UNIDADE DE TEMPERATURA" é exibida na parte inferior do ecrã LCD.

   
Unidade do caudal
Opção: Litro/hora (L.H) ou Galão/hora (GAL.H)
Prima as teclas de setas para navegar entre as opções.
A mensagem "UNIDADE DO CAUDAL" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

   
Idiomas
Opção: Selecione de: En (inglês), ES (espanhol), franco (francês), Pt (português), nL (holandês), dE 
(alemão)
Prima as teclas de setas para alterar o idioma.
A mensagem "IDIOMA" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

Nota: A mensagem "IDIOMA" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.
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8. CONTROLO DA BOMBA
O controlo da bomba pode ser ativado, controlo automático (AUTO) ou desativado (desligado).
Consulte a secção DEFINIÇÕES para obter mais detalhes sobre como ativar ou desativar o controlo da bomba.
A cor da luz de fundo do LCD indica o status do controlo da bomba: 
• verde - controlo automático ou no modo de menu Visualizar
• amarelo - desativado ou no modo de menu Editar
No ecrã LCD, o estado da bomba é exibido como abaixo: 

Off, sem dosagem 

AUTO, dosagem

Atraso no Arranque (apenas Controlo Automático)
Quando a opção Atraso no Arranque está ativada, o medidor fica no modo Controlo Off pelo tempo 
definido; e a cor da luz de fundo do LCD é amarelo. A contagem regressiva do atraso começará ao 
ligar o controlador. No final do tempo, a luz de fundo do LCD fica verde e o modo de controlo é 
automático (Auto). 

   

8.1. TIPOS DE CONTROLO AUTOMÁTICOS
Existem dois tipos de controlo automático: Controlo On/Off (constante) e controlo Proporcional.

Controlo On/Off
Quando o tipo de controlo On/Off está ativado nas DEFINIÇÕES, o algoritmo usa apenas o setpoint e 
"histerese", ambos com valores selecionáveis pelo utilizador. Veja a secção DEFINIÇÕES para mais detalhes.
Modo de controlo baixo: Quando o EC do processo desce e atinge um set point baixo, aciona a 
bomba de dosagem para ligar e a solução de fertilizante pode ser adicionada para aumentar o EC. A 
bomba permanecerá ligada até que o EC aumente para o valor do set point mais o valor da histerese. 
Então a bomba será desligada.
Modo de controlo alto: Por outro lado, no modo de controlo Alto, o EC do processo diminui até 
atingir um set point alto. Isso aciona a bomba de dosagem para ligar e a solução (água purificada) 
pode ser adicionada para diminuir a condutividade. A bomba permanecerá ligada até que o EC 
diminua para o valor do set point menos o valor da histerese. Então a bomba será desligada.
A aplicação típica usa um ponto de controlo baixo com a adição de uma solução de fertilizante para 
aumentar o valor de EC.
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Hi control mode on the HI981413

Set
point

Pump status

Hysteresis

Measured
value

RUNNING

NOT RUNNING

Pump running continuously 
at the con�gured �ow rate

Set
point

Pump status

Hysteresis

Measured
value

 

RUNNING

NOT RUNNING

Pump running continuously 
at the con�gured �ow rate

Lo control mode on the HI981413

On/O� Control

Controlo proporcional
Com o controlo proporcional ativado em DEFINIÇÕES, o tempo de dosagem depende da diferença 
entre o valor de EC medido e o set point atribuído.

Set
point

Regulator
output

100%
time 

proportional mode
with 0.25L/h Band

speed proportional 

0.25L/h
�ow rate

SETUP
0.5÷3.5L/h

Measured
value

Flow rate 
Set value

0.25L/h
90%50%15%

Proportional Control 
with Hi Control Mode and Band as illustrated

Set
point

Regulator
output

100%

Band

time 
proportional mode

with 0.25L/h

Flow rate 
Set value

Measured
value

speed proportional 

0.25L/h
�ow rate

SETUP
3.5÷0.5L/h

0.25L/h
90% 50% 15%

Proportional Control 
with Lo Control Mode and Band as illustrated

8.2. PREPARAÇÃO DA BOMBA
• No modo de medição, prima e mantenha premidas as teclas direcionais para ativar manualmente 

a bomba.
• Para sair, solte as duas teclas.
• Quando não existem erros ou alarmes ativos, a luz de fundo do LCD é amarela.
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GESTÃO DE EVENTOS
9. GESTÃO DE EVENTOS

9.1. ALARMES
Os alarmes podem ser ativados ou desativados independentemente em DEFINIÇÕES.
Qualquer evento que ativa o alarme desliga o controlo automático, o relé de alarme é desativado e a 
luz de fundo do LCD fica a intermitente a vermelho. 
A tabela abaixo ilustra as condições que ativam o alarme e desativam a bomba de controlo.

Alarme Descrição Condição de alarme Solução

Tempo 
Excedido

A bomba permanece 
ligada continuamente 
durante o tempo definido 
no menu Configuração 
de alarme de tempo 
excedido

O controlo pode ser 
desligado.
A bomba é ativada no 
modo manual.

Alarme de 
nível em 
espera

Sensor de nível baixo 
ativo

Reabasteça o depósito de 
solução de fertilizante. 

Low alarm 
(alarme 
baixo)

O EC/ TDS medido é 
inferior ao valor do limite 
do alarme baixo, por 
mais de 5 segundos

Aumente o conteúdo de 
fertilizante do processo 
para valores aceitáveis.

High 
alarm 
(alarme 
alto)

O EC/ TDS medido é 
superior ao valor do 
limite do alarme alto 
definido, por mais de 5 
segundos

Diminua o conteúdo de 
fertilizante para valores 
aceitáveis.
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Dois tipos de avisos podem ser ativados ou desativados independentemente em DEFINIÇÕES. Se 
algum dos avisos estiver ativo, a luz de fundo do LCD ficará amarelo. 

AVISOS Descrição Ecrã visualizado Solução

Atraso no 
arranque

A opção atraso no 
arranque está ativa

Prima as setas para 
cima/baixo ao mesmo 
tempo para reiniciar a 
bomba.

Controlo Off
O controlo está 
desligado

Defina a configuração de 
Controlo como Auto.

9.3. RESUMO DO COMPORTAMENTO GERAL

Comportamento Controlo Luz de fundo
Relé de saída de 

alarme

Controlo - auto Auto
verde

Off

Aviso ativo Off
amarelo

Off

Erro ativo Off
vermelho

On

Alarme ativo Off
Vermelho 

(intermitente) On
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10. CALIBRAÇÃO

10.1. CALIBRAÇÃO DE EC
O HI981413 permite uma calibração digital apenas premindo um botão.  
Calibre a sonda com frequência para melhorar a precisão. Também:
• antes da instalação em linha ou célula de fluxo
• sempre que se substitua a sonda
• após a manutenção periódica
Antes da calibração utilize sempre soluções frescas e proceda à manutenção do elétrodo (consulte a 
secção MANUTENÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO ELÉTRODO).

Preparação
Despeje a solução padrão em copos limpos, o suficiente para cobrir a porção de deteção da sonda (1 
1/2 ”). 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 outro para a calibração. 

1 
1/

2 
“ 

Procedimento 
• Levante e baixe a sonda no padrão para garantir que toda a área da célula seja preenchida com 

o padrão. 
• Agite qualquer bolha dos dois elétrodos (pinos),
• Insira a sonda no centro do copo, afastada das paredes do copo.

Calibração automática a um ponto
A calibração a um ponto pode ser realizada usando uma das soluções: 1.41 ou 5.00 mS/cm.
• Prima a tecla CAL para entrar no modo de calibração. A mensagem "mS/cm 1.41 USAR" é exibida 

como o ponto de calibração.
• Caso o padrão seja usado o valor altera-se para 5.00. O controlador reconhece automaticamente 

o valor do padrão.
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ÃO • Quando o padrão é reconhecido, “RECONHECIDO” é visualizado na parte inferior do visor LCD. 
“ESPERAR” é indicado até que a leitura esteja estável e a calibração é aceite.

  
ou

 
• Se a solução padrão não for reconhecido (porque a sonda não foi colocada em solução ou a leitura 

está fora da gama aceite), a mensagem "ERRAD" será exibida junto com a tag CAL a intermitente.

• Depois que a solução padrão for aceite, a mensagem "GUARDADO" será exibida e o controlador 
volta ao modo de medição.

• A tag "CAL" é exibida automaticamente no modo de medição após a realização da calibração.

10.2. CALIBRAÇÃO DE PROCESSO E TDS

CALIBRAÇÃO DE PROCESSO
Antes de realizar uma calibração de processo, use um medidor de referência para determinar o valor 
correto. Anote o valor.

Nota: A tag "CAL" deve estar exibida para entrar na calibração de processo. O controlador e 
sonda têm de ser previamente calibrados no padrão mS/cm.
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A calibração de processo de EC é uma calibração de ponto único realizada enquanto a sonda permanece 
instalada no processo. O valor pode ser configurado ± 0,50 mS/cm em torno do EC medido.
• Prima a tecla CAL para entrar no modo de calibração. Quando for exibido o primeiro valor da 

solução padrão, prima uma das teclas de setas para entrar na calibração de processo. 

    

• Prima novamente as teclas de setas para ajustar o valor de calibração do processo ao que foi 
determinado com a medição de referência. A mensagem "PROCESSO" é visualizada na parte 
inferior do ecrã LCD.

 

• Prima a tecla CAL para confirmar o valor (a mensagem ”GUARDADO” aparece por alguns segundos). 
• Prima a tecla MENU para sair sem guardar e voltar ao modo de medição. A mensagem “ESC” 

aparecerá durante uns segundos.

  
CALIBRAÇÃO DE TDS
A sonda pode ser calibrada em modo TDS (ppm) antes da instalação (em um padrão) ou também 
pode ser calibrada enquanto instalada no processo, ajustando o valor para aquele de um medidor e 
sonda calibrada de referência.
• Se proceder á calibração em um copo de padrão, siga as Técnicas de Preparação na secção 10.1 

CALIBRAÇÃO DE EC.
• Para calibrar a sonda e o controlador, por favor siga as indicações de processo TDS abaixo apresentadas.
• Antes de manusear e instalar, lave os canos com água purificada.
• Descarte o padrão com segurança.
Antes de proceder à calibração assegure-se de que a sonda está numa solução ou padrão livre de bolhas. 
CALIBRAÇÃO DE PROCESSO TDS

Nota: Antes de proceder a esta calibração a tag Cal terá de estar exibida e o medidor em modo TDS. 
• Prima a tecla CAL para entrar no modo de calibração. Utilize uma das teclas de setas para entrar 

em calibração de processo TDS.
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ÃO • Prima as teclas de setas para ajustar o valor de calibração do processo ao valor determinado com 
o medidor de referência. A mensagem "PROCESSO" é visualizada na parte inferior do ecrã LCD.

 

• Prima a tecla CAL para confirmar a valor. A mensagem “ESPERE” é seguida pela mensagem 
“GUARDAR”.

• Prima a tecla MENU para sair sem guardar e voltar ao modo de medição. A mensagem “ESC” 
aparecerá durante uns segundos.

  

10.3. APAGAR A CALIBRAÇÃO
• Prima a tecla CAL e o controlador entra no modo de calibração.

   

   

• Prima e mantenha premida a tecla MENU e a mensagem “APAGAR“.é exibida.
• A etiqueta “CAL“ não será exibida no modo de medição, indicando que a sonda já não se encontra 

calibrada.

LONG

  

LONG
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11. MEDIÇÃO
• Ligue o controlador. Todos os segmentos do LCD serão exibidos por alguns segundos. Após a 

inicialização estar completa, o controlador indica o ecrã de medição.
• Conecte a sonda na ligação dedicada. Use o alinhamento da ficha para instalar corretamente.
• O elétrodo de EC é automaticamente reconhecido. Se a sonda errada for usada, o medidor indicará 

um erro.
• Após configurar o menu do controlador, a sonda e todos os acessórios necessários, o controlador 

está pronto para a medição.
• No modo de medição, prima ambas as teclas de setas simultaneamente para iniciar a bomba e 

verificar se a célula de fluxo é preenchida corretamente (se usada).
• Se a energia for perdida, e depois restaurada, o controlador manterá as últimas configurações e 

calibração utilizada.  
• Se o modo de controlo estiver ativado (Auto), o tag da bomba é exibido. Se o controlo estiver 

desativado (oFF), o tag da bomba é rasurado.

controlo ativado
  

controlo desativado
 

A primeira linha do LCD exibe o valor de EC/ TDS medido, a segunda linha do LCD exibe a temperatura.
Se uma calibração foi realizada, a ecrã exibe a tag CAL.

As medições são atualizadas a cada segundo e as condições são atualizadas automaticamente. A 
bomba inicia ou pára dependendo das configurações definidas (modo e tipo de controlo, ponto de 
ajuste, histerese ou banda proporcional, temporizador de atraso de arranque, alarmes de tempo 
excedido).
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O controlador da bomba mostra mensagens de erro claras quando condições incorretas aparecem e 
quando os valores medidos estão fora da gama esperada.
A informação abaixo apresentada, descreve os erros e as ações recomendadas.
As mensagens de erro são exibidas com luz de fundo vermelha do LED.

 

A sonda não está conectada. 
Ligue a sonda

 

Conectada a sonda errada. 
Desconecte o controlador e verifique se a sonda 
correta será conectada.

 

Sensor de temperatura partido
Substitua a sonda.

A temperatura está fora da gama. 

O valor medido de EC ou TDS está fora da gama.

Erro no motor: é detetado excesso de temperatura 
ou sobrecorrente. 
Quando o erro cessar, o motor retoma a função 
normal.
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13. MANUTENÇÃO

13.1. MANUTENÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO ELÉTRODO
Uma manutenção e acondicionamento adequado da sonda de condutividade é essencial para leituras 
precisas. A limpeza, calibração e armazenamento adequado proporcionam uma longa vida útil da 
sonda.

1. Semanalmente, enxague a sonda com água da torneira, como manutenção preventiva. 
Mensalmente, recomenda-se uma limpeza mais profunda. Limpe o sensor de EC com um 
detergente não abrasivo ou, em alternativa, consulte o passo 4 apresentado abaixo.

2. Inspecione a parte interna da sonda onde os dois elétrodos (pinos) estão. Deve encontrar-se 
sem matérias estranhas.

3. Se detetar quaisquer sólidos nesta área utilize um material suave, como um cotonete, para 
retirar o material. Passe repetidamente o cotonete entre os dois pinos e a superfície interna. 
NÃO DOBRE OS PINOS!

4. Pode eliminar um revestimento de sal ou mineral enxaguando com um jato de água da torneira, 
enxaguando bem na ranhura. 

5. Sacuda o excesso de água da sonda.

6. Volte a calibrar: coloque a sonda no padrão de calibração de EC Consulte a secção 10 
MANUTENÇÃO.

7. A sonda deve ser limpa antes de ser armazenada por qualquer período de tempo. Limpe a sonda 
e coloque-a na sua caixa para armazenamento.
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Por favor siga os seguintes passos e utilize luvas e proteção ocular, sempre que substituir o tubo da 
bomba:

1. Desligue o controlador.
2. Desconecte o tubo da bomba.
3. Remova a tampa plástica das bombas, que é fixada com um parafuso. 

    

4. Começando do lado esquerdo da bomba, agarre o tubo das bombas peristálticas e rode o rotor 
da bomba manualmente para a direita, até que o tubo seja removido.

5. Lubrifique o novo tubo das bombas peristálticas e coloque-o no lado esquerdo da bomba. Gire 
manualmente o rotor da bomba para a direita até que o tubo esteja na bomba.
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6. Coloque o suporte de plástico, fixando-o no lado direito e esquerdo.

     

7. Volte a colocar a tampa plástica. Reconecte o tubo às bombas.
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HI30033 sonda 
de EC/ TDS/ 
temperatura, 
Conector DIN Quick, 
com cabo de 2 m

BL100-302
Tampas das bombas 
com parafuso

BL100-410
Célula de fluxo para
HI981413

BL100-411
Painel de célula de 
fluxo

10 m

× 2

× 2

BL100-450
Kit de célula de 
fluxo para cabo de Ø 
50 mm

10 m

× 2

× 2

BL100-463
Kit de célula de 
fluxo para cabo de Ø 
63 mm

10 m

× 2

× 2

BL100-475
Kit de célula de 
fluxo para cabo de Ø 
75 mm

BL120-200
Filtro de aspiração do 
Controlador
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ACESSÓRIOSBL120-201
Injetor do 
Controlador, rosca 
1/2”

BL120-202
Tubos de aspiração e 
distribuição 
(5 + 5 m)

BL120-250
Suporte para injetor 
para tubo de Ø 50 
mm, rosca de 1/2”

BL120-263
Suporte para injetor 
para tubo de Ø 63 
mm, rosca de 1/2”

BL120-275
Suporte para injetor 
para tubo de Ø 75 
mm, rosca de 1/2”

BL100-300
Kit de tubos para 
bomba peristáltica

BL120-301
Rotor para bomba 
peristáltica

BL120-401
Válvula para célula 
de fluxo
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HI7031-012 Solução 1413 μS/cm (1.41 mS/cm) (Groline), 120 ml

HI7031-023 Solução 1413 μS/cm (1.41 mS/cm) (Groline), 230 ml

HI7039-023 Solução 5000 μS/cm (5.00 mS/cm) (Groline), 230 ml

HI7031-050 Solução 1413 μS/cm (1.41 mS/cm) (Groline), 500 ml

HI7039-050 Solução 5000 μS/cm (5.00 mS/cm) (Groline), 500 ml

HI740036P Conjunto de copos em plástico, 100 ml (10 un.)
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CERTIFICAÇÃO
Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as Diretivas CE.

Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos. 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.
A correta eliminação do produto previne potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde 
pública. Para obter mais informações, contate o centro de tratamento de resíduos da sua área, o local 
de compra ou vá até www.hanna.pt.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no 
ambiente em o vai utilizar. Qualquer alteração realizada pelo utilizador pode resultar na degradação 
do desempenho do controlador. Para a sua segurança e a do controlador, não utilize nem armazene 
o controlador em ambientes perigosos.
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GARANTIA
O HI981413 possui dois anos de garantia contra defeitos de fabrico na manufatura e em materiais 
quando utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as suas instruções. Esta 
garantia é limitada à reparação ou substituição gratuita do instrumento. Os danos resultantes de 
acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela 
garantia.
Caso seja necessária assistência técnica, contate a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o 
número do modelo, data de aquisição, número de série (inscrito na parte de baixo do medidor) 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.



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



Contatos
Hanna Instruments Portugal Lda.
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração I
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim 
www.hanna.pt

MAN981413 Impresso em PORTUGAL


