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Gerenciamento de Dados e Sensor Plug&Play p/ Memosens®

Sinopse de Funções
O “MemoSuite Advanced” é um software de PC para calibração e gerenciamento de sensores 
Memosens. Os sensores são conectados via MemoLinks e portas USB. 
Até 10 MemoLinks podem ser conectados. Pode-se usar hubs USB ativos. 
O MemoSuite possui uma base de dados, mostra os sinais medidos e os dados de ajuste e possi-
bilita uma variedade de tarefas de manutenção e diagnóstico.

Variáveis de Processo
O software aceita sensores Memosens para medição de pH, oxigênio, condutividade, ORP e 
temperatura.

Calibração
Diversos métodos de calibração estabelecidos podem ser usados para ajustar ou calibrar os sen-
sores. Para calibrar sensores de pH, o software possui tabelas dos seguintes grupos de tampões 
(catálogo de tampões): Ciba, DIN 19267, Hach, Hamilton, Knick, Mettler Toledo, NIST standard, 
NIST technical, Reagecon, WTW. Pode-se compilar grupos de tampões pegando-os do catálogo 
ou especificando tampões próprios. Se forem conectados vários sensores de pH via MemoLinks, 
eles poderão ser calibrados simultaneamente com o Multi-Calimatic.

Documentação
Todos os dados de calibração/ajuste e tempos de operação sob condições extremas, por exem-
plo, são registrados. Isso é feito de acordo com regulamentações como a “21 CFR Part 11” do FDA. 
Os dados podem ser mostrados em relatórios de calibração (vários modelos inclusos) ou arqui-
vos em formato Excel.

Base de Dados MemoSuite para Manutenção Preventiva
O registro de dados dos sensores ao longo de toda sua vida útil contribui para um planejamento 
de manutenção e substituição de sensores. 
Os parâmetros dos sensores são exibidos numa tabela totalmente configurável. A base de dados 
pode ser classificada (ordenada), filtrada ou agrupada para comparação ou para detectar diferen-
ças (desvios) entre certos parâmetros. Dados de estatística e calibração podem ser exibidos em 
gráfico. 
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Requisitos de Sistema (Mínimo)

Hardware
CPU: Processador Pentium de 1 GHz ou similar
RAM: 512 MB
Placa de vídeo: 1024 x 768 true color (32 bits)
USB 2.0
Disco rígido: 700 MB

Sistema operacional:
Windows 7*/8/10 (32 bits ou 64 bits)
Microsoft .Net Framework 4.6 (já incluído no Windows 10)

*) Se o seu sistema operacional for Windows 7, veja se o .Net Framework 4.6 está instalado (download gratuito de microsoft.com) antes de iniciar 
a instalação do MemoSuite.

Inicialização do Software

Instalação do Software
O MemoSuite Advanced pode ser instalado como sistema monousuário ou como sistema distri-
buído. 

Em ambos os casos, faça login como administrador Windows e conecte a unidade flash USB à 
porta USB no seu computador. Se o setup não começar automaticamente, execute  
MemoSuiteSetup.exe da unidade flash USB. Siga as instruções do programa de instalação até a 
etapa “Custom Setup” (Instalação Personalizada).  
Selecione 
1. “Interface MemoSuite com o Usuário” para instalação distribuída no computador
2. “Banco de Dados MemoSuite” para instalação distribuída no servidor de banco de dados
3. ambas as funções para instalação monousuário.
Termine a instalação.

Nota: Um visualizador de PDF (p. ex., Adobe Reader) é necessário para visualizar os relatórios de 
calibração.  
Se ainda não tiver instalado um visualizador de PDF, poderá fazê-lo a qualquer momento.

Computador  
com MemoSuite e  
banco de dados 
MemoSuite

MemoSuite como Sistema  
Monousuário

MemoSuite como Sistema Distribuído

Computadores  
com MemoSuite

Servidor de banco de 
dados com banco de 
dados MemoSuite
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Inicialização do Software

Chave de Licença
Após a instalação do MemoSuite, 
é-lhe solicitado que insira uma 
chave de licença. A chave de 
licença está incluída no guia de 
instalação da unidade flash USB.  
Se a chave inserida estiver 
errada, aparecerá um ponto de 
exclamação. 

Nota: Com um sistema MemoSuite distribuído, o MemoSuite verifica a compatibilidade com o 
modelo de dados do servidor de banco de dados quando o programa é iniciado. Ao atualizar o 
software, é preciso atualizar o MemoSuite nos computadores e no servidor de banco de dados. 
Se pretender atualizar o software, lembre-se de que não se pode trabalhar com o MemoSuite 
enquanto houver versões diferentes no servidor de banco de dados e nos computadores.

Partida Inicial do Software

Endereço do Banco de Dados 
Num sistema MemoSuite distribuído, é preciso especificar o endereço do servidor de banco de 
dados antes do primeiro login. Para isso execute o MemoSuite como administrador. A seguir, 
abra a configuração do banco de dados no diálogo de login e insira o nome da rede ou ende-
reço IP do servidor de banco de dados. Teste a conexão do banco de dados e clique em OK para 
confirmar a configuração.
Ver pág. 27 para mais informações sobre gerenciamento de bancos de dados.
Nota: 
Se quiser usar o endereço do banco de dados também em outro computador, os dados recém-
-configurados podem ser distribuídos copiando o arquivo MemoSuite.exe.config da pasta de 
programa do MemoSuite para o mesmo local no outro computador. A pasta de programa é 
criada durante a instalação do MemoSuite. Um exemplo típico é:
C:\Programs\Knick\MemoSuite\

Login
Use os dados seguintes para fazer login no MemoSuite pela primeira vez:
• Nome de usuário: admin
• Senha: Nenhuma senha necessária.
Por motivos de segurança, deve depois criar uma senha.

Use os dados seguintes para fazer login no MemoSuite após uma atualização:
• Nome de usuário: Seu nome de usuário ou admin
• Senha: Sua senha anterior
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MemoLink – a Interface do Sensor

Até 10 MemoLinks podem ser conectados ao computador via cabo USB. Recomendamos o uso de 
um hub USB ativo para um bom arranjo de cabos. Esse hub fornece energia suficiente aos Memo-
Links. Os sensores Memosens são conectados via cabos Memosens com plugues M12 (acessório).

Hub USB 
ativo

PC

Quaisquer sensores Memosens desejados podem ser conectados aos instrumentos MemoLink. 
Pode-se também usar sensores mistos para diferentes tarefas de medição (pH, condutividade, 
oxigênio, etc.)

pH pH Condutividade OxigêniopH

O MemoLink mede 97 x 78 x 38 mm. Como possui pés de borracha antiderrapante, ele pode ser 
colocado convenientemente numa bancada de laboratório. Com o acessório ZU 0881 o MemoLink 
pode ser montado em superfície ou tubo.

USB Memosens
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Funções do Software

StartCenter (Janela Inicial)
O software identifica automaticamente os sensores Memosens conectados através das interfaces 
MemoLink-USB. Os parâmetros fornecidos pelos sensores conectados são mostrados no “Start-
Center”. A tela seguinte aparece quando apenas um MemoLink está conectado.

Sensor conectado:  
Tipo de sensor, fabricante, código para 
pedido e número de série

Configuração e 
Especificações

Seleção de Funções
A função selecionada é 
destacada.

Sensor conectado:  
Tipo de sensor, fabricante, 
código para pedido, 
número de série, ponto de 
medição e número do tag

Último ajuste

Valores medidos

Valor de pH

Tensão de pH

Temperatura

7,09 pH

49,2 mV

25,1 °C

Dados do sensor
Tipo de sensor:

Fabricante:

Código para pedido:

Número de série:

pH (vidro)

KNICK

SE 533X/1-NMSN

1030550

Dados de ajuste
Data:

Rampa:

Zero:

27/06/2019  20:09:12

58,5 mV/pH

7,06 pH

StartCenter Calibração Tabela Histórico Estatística Tampões

Tipo de sensor:

Fabricante:

pH (vidro)

KNICK

Código p/ pedido:

Número de série:

SE 533X/1-NMSN

1030550

Valor de pH

7,09 pH

Ponto de medição:

Número do tag: 0 Modificar

Modificar

Exibir

Um clique no mouse 
amplia o valor medido. 

“Exibir” dados do sensor:
Mostra todos os dados armazenados no sensor.

Dados básicos

Dados de especificação

Dados de histórico

Número de série 1030550

Tipo de sensor pH (vidro)

Código para pedido SE 533X/1-NMSN

Fabricante Knick

Anotação sobre sensor

Data de fabricação [MM/DD/YYYY] 20/04/2019

Versão de SW 1.00.06

Versão de HW 502 Ex

pH mín. permitido 0,0

pH máx. permitido 14,0

Temp. mín. permitida [°C] -5,00

Temp. máx. permitida [°C] 80,00

Uso inicial [MM/DD/YYYY] 30/06/2019

Ponto de medição

Detalhes Relatório de medição

Hora:

Relatório de medição

12 de fev. 2019  11h25

7,09 pHValor de pH:

49,2 mVTensão de pH:

25,1 °CTemperatura:

Produto:

Lote:

Amostra:

Valores desejados:

Observação:

OK Cancelar

Água

B124Z5

12

pH 6,5 - 7,5

Relatório de medição 
Clique em “Relatório de medição” para guardar 
os valores medidos no momento. Abre-se o 
seguinte diálogo. Aqui pode inserir informações 
adicionais sobre a amostra atual.

Clique em “OK” para criar o relatório de 
medição (PDF) (consulte a página 43).

Relatório de medição
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Os parâmetros exibidos mudam de acordo com o MemoLink selecionado e o sensor conectado.

Sensor de condutividade Sensor de oxigênio

Valores medidos

Condutividade 

Resistência

22,70 µS/cm

4,2 kohms

Dados do sensor
Tipo de sensor:

Fabricante:

Código para pedido:

Número de série:

Condutividade 

KNICK

SE 615/1-MS

10557

Dados de ajuste
Data:

Constante de célula:

21/06/2019  07:30:24

1,04  1/cm

Temperatura 25,1 °C

Valores medidos

Corrente de oxigênio

Corrente de oxigênio (25°C)

Temperatura

-141 nA

-143 nA

24,5 °C

Dados do sensor
Tipo de sensor:

Fabricante:

Código para pedido:
Número de série:

Oxigênio

KNICK

SE 715/1-MS
1029852

Dados de ajuste
Data:

Rampa:

29/06/2019  11:22:56

-137 nA

Pressão parcial 214,3 hPa

Zero: 0,00 nA

Saturação percent. (água)

Concentração (água)

104,3 %ar

7,571 ppm

Teor de oxigênio (gás) 21,19 %vol

Funções do Software

Selecionar MemoLinks
Quando vários MemoLinks estão conectados, a tela mostra mais uma barra de botões. 
Cada botão é designado a um MemoLink. Essa designação pode ser mudada. 
(Ver “Gerenciamento de MemoLinks”, pág. 41.)

Valores medidos

Valor de pH

Tensão pH

Temperatura

7,09 pH

49,2 mV

25,1 °C

Dados do sensor

Tipo de sensor:

Fabricante:

Código para pedido:

Número de série:

pH (vidro)

KNICK

SE 533X/1-NMSN

1030550

Dados de ajuste

Data:

Rampa:

Ponto zero:

06/27/2019  20:09:12

58,5 mV/pH

7,06 pH

StartCenter Calibração Ver Tabelas Histórico Estatística Tampões de pH

Valor de pH

Tensão de pH

Temperatura

7,09 pH

49,2 mV

25,1 °C

Tipo de sensor:

Fabricante:

Código para pedido:

Número de série:

pH (vidro)

KNICK

SE 533X/1-NMSN

1030550

Dados de ajuste
Data:

Rampa:

Ponto zero:

27/06/2019  20:09:12

58,5 mV/pH

7,06 pH

pH (vidro)
1030550

pH (vidro)
1855256

Condutividade 
1846852Sem sensor Sem sensor

Coloque o ponteiro do 
mouse sobre o botão para 
exibir: tipo de sensor, fabri-
cante, código para pedido e 
número de série.

StartCenter Calibração Tabela Histórico Estatística Tampões pH

pH (vidro)
1030550

pH (vidro)
1855256

    Condutiv. 
1846852 Sem sensor Sem sensor pH (vidro)

1033550
pH (vidro)
1730560

   Condutiv.
1646351 Sem sensor Sem 

sensor Até 10 MemoLinks podem 
ser conectados.

Valores medidos Dados do sensor

Ponto de medição:

Número do tag: 0

Exibir

Modificar

Modificar

Ponto de medição:

Número do tag: 0 Modificar

Modificar

Exibir

Ponto de medição: Modificar

Número do tag: 2 Modificar

Exibir

Os parâmetros mostrados 
aqui aplicam-se ao sensor 
conectado ao MemoLink 
ativo (botão em destaque).

pH (vidro)
1855256

pH (vidro)Tipo de sensor:
1855256Número de série:
KnickFabricante:
SE 515/1-MSCódigo p/ pedido:

“Modificar” ponto de medição / número do tag:
As especificações serão mudadas no sensor e na base de dados.

StartCenter Calibração Tabela Histórico Estatística Tampões

Relatório de medição
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Parâmetros de Medição

O MemoSuite dá-lhe a opção de ajustar os parâmetros de medição. 

1

2

Abra o menu de configuração básica (triângulo abaixo do 
logo MemoSuite)

Aqui, selecione “Parâmetros de medição”  
para abrir a caixa de diálogo onde pode ajustar os parâ-
metros usados durante a aquisição do valor medido. 

Parâmetros de calibração
Parâmetros de medição

Calibrações
Modelos

Usuário
Senha
MemoLinks
Ajuda
Informações
Fim

Active Directory

Parâmetros de medição

Unidade de temperatura:

Parâmetros gerais

Compensação temperatura:

Parâmetros de condutividade

Temperatura de ref.:

CT da solução:

Pressão na medição:

Parâmetros de oxigênio

OK Cancelar

1005,0

Linear

25,0

5,00
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Variável 
de processo

Métodos de calibração disponíveis

pH BPF
Automática (“Calimatic”)
Introdução de dados
Calibração com referência
Calibração manual

Oxigênio Rampa BPF em ar
Introdução de dados
Rampa em ar
Ponto zero

Condutividade Introdução de dados
Calibração com referência
Automática em solução 

ORP Calibração de dados (introdução de um valor delta de ORP)
Calibração manual (corrigir/introduzir a tensão do eletrodo)

Após selecionar um método de calibração, o MemoSuite mostra passo a passo o processo de cal-
ibração. No fim de cada calibração, os valores resultantes (p. ex., zero, rampa, constante de célula) 
são avaliados e o ícone Sensoface correspondente é exibido (carinha alegre, séria ou triste). 
Se os valores de calibração estiverem dentro da faixa permitida, o botão “Ajuste” ficará habilitado. 
Clique nele para salvar os valores no sensor.

Suporte ao Usuário durante a Calibração com o MemoSuite.
Quando erros são reconhecidos durante a calibração, o software indica o parâmetro crítico (ponto 
de exclamação vermelho). Ele mostra o resultado e não permite ajuste.

Primeiro ponto de calibração

Ajuste

Com "Calibração", os dados são registrados mas não são salvos 
no sensor. Não é possível fazer um "Ajuste" porque os limites de 
calibração foram excedidos.

Rampa mV/pH59,0

Diferença de rampa mV/pH0,3

Ponto zero pH7,03

Diferença de zero pH0,07

Resultado

Segundo ponto de calibração

Terceiro ponto de calibração

Tampão de pH:  7,00 pH Tempo de resposta:  11 s

Tampão de pH:  9,21 pH Tempo de resposta:  42 s

Tampão de pH:  4,36 pH Tempo de resposta:  19 s

Descartar

Métodos de Calibração Disponíveis

Vários métodos de calibração estabelecidos podem ser usados para ajustar ou calibrar os 
sensores. 

Calibração

Calibração

Calibração:   Os dados são arquivados na base de dados MemoSuite,  
mas não são salvos no sensor. 

Ajuste:  Os dados são arquivados na base de dados MemoSuite e salvos no sensor.
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Modo de calibração Grupo de tampões

Calimatic

Mergulhe o sensor no primeiro tampão.

Primeiro ponto de calibração

Continuar

Exemplo: Calibração de um Sensor de pH com “Calimatic”

A calibração automática (“Calimatic”) retira automaticamente o valor de tampão com tempera-
tura corrigida das tabelas armazenadas após o respectivo grupo de tampões ter sido especifi-
cado. Ela pode ser usada para os seguintes tipos de calibração:
Calibração de 1 ponto
Com a calibração de 1 ponto, o zero do sensor de pH é checado e corrigido por um ajuste, se 
necessário. A solução de calibração pode ser um tampão se seu pH for conhecido com base 
numa medição de referência. Em muitos casos, esse tipo de calibração é suficiente, especial-
mente quando a rampa do sensor não muda ou muda só ligeiramente. 
Calibração de 2 pontos
A calibração de 2 pontos é recomendada quando se exige muita precisão. Neste caso é preciso 
usar duas soluções tampão diferentes que abranjam a faixa de pH do processo (agrupamento). 
Como resultado, os valores de zero e rampa do sensor são determinados e salvos no sensor se 
for necessário um ajuste.  
Calibração de 3 pontos
Se quiser medir valores de pH numa faixa muito ampla, o sensor poderá ser calibrado com 
3 soluções tampão diferentes que cubram uma faixa ampla de valores de pH. O zero e a rampa 
do sensor são calculados usando uma linha de melhor adaptação (regressão linear) e serão 
salvos no sensor se for preciso efetuar um ajuste.

Selecionar tampões para calibração automática: Ver pág. 28.

Selecione o grupo de tampões  2

Mergulhe o sensor no primeiro tampão. Selecione “Continuar” para iniciar a calibração.3

Exemplo de Calibração de 2 Pontos:

Selecione o modo de calibração1

pH:  2,00  4,00  7,00  9,00Knick CaliMat

pH:  1,09  4,65  6,79  9,23  12,75
pH:  4,01  7,00  10,01
pH:  2,00  4,01  7,00  10,01  12,00Hamilton Duracal

Hach

Ciba94
DIN 19267

pH:  2,06  4,00  7,00  10,00

pH:  2,00  4,00  7,00  9,00
pH:  2,00  4,01  7,00  9,21

Knick CaliMat
Mettler-Toledo

Primeiro ponto de calibração
O valor da solução tampão é medido automaticamente. 
Os parâmetros medidos no momento são exibidos durante a calibração:.

4

Modo de calibração

Calimatic (2 pontos)

Primeiro ponto de calibração

Continuar

Grupo de tampões

Cancelar

Tensão de pH mV179

Temperatura °C23,0

Tempo de resposta s21

Tampão de pH pH4,00

Segundo ponto de calibração

Knick CaliMat

Verificação de desvio

pH:  2,00  4,00  7,00  9,00

Tempo total decorrido 
(máx. 120 s)



14

Segundo ponto de calibração
Quando solicitado, mergulhe o sensor no segundo tampão.  
Clique em “Continuar” para prosseguir com a calibração.

5

Resultado da calibração
Os valores determinados para zero e rampa são exibidos. 

6

Modo de calibração

Calimatic (2 pontos)

Primeiro ponto de calibração

Continuar

Grupo de tampões

Tensão de pH mV-126

Temperatura °C23,1

Tempo de resposta s16

Tampão de pH pH9,00

Segundo ponto de calibração

Resultado

Knick CaliMat

Cancelar

Tampão de pH:  4,00 pH Tempo de resposta:  38 s

O valor medido está estável, 
a calibração está terminada

pH:  2,00  4,00  7,00  9,00

Terminar a calibração
Pode-se fazer comentários (p. ex., n.º do lote do tampão usado) no campo “Comentário”.

Clique em “Terminar” para concluir o processo de calibração. 
Pode-se gerar um relatório de calibração (ver detalhes na pág. 20). 

Terminar a calibração

Terminar Relatório de cal.
Comentário

7

Modo de calibração

Calimatic (2 pontos)

Primeiro ponto de calibração

Grupo de tampões

Rampa mV/pH58,8

Diferença de rampa mV/pH0,2

Zero pH7,07

Segundo ponto de calibração

Resultado

Knick CaliMat

Ajuste

Tampão de pH:  4,00 pH Tempo de resposta:  38 s

Tampão de pH:  9,00 pH Tempo de resposta:  16 s

Descartar

Com "Calibração", os dados são registrados, mas não são salvos no 
sensor. Com "Ajuste", os dados são registrados e salvos no sensor.

Avaliação do resultado 
de calibração com Sensoface

Calibração

Calibração: Os dados são arquivados na base de dados MemoSuite, mas não são salvos no sensor. 
Ajuste: Os dados são arquivados na base de dados MemoSuite e salvos no sensor.

pH:  2,00  4,00  7,00  9,00

Exemplo: Calibração de um Sensor de pH com “Calimatic”
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Calibração de Vários Sensores de pH

Quando vários MemoLinks com sensores de pH estão conectados, o Calimatic pode ser exe-
cutado simultaneamente para todos os sensores conectados. Clique na aba “Múltipla” para 
destacar todos os sensores de pH conectados.

Modo de calibração

Única Múltipla

Grupo de tampões

pH (vidro)
1855256

pH (vidro)
103050

Primeiro ponto de calibração

Checagem de desvio (pH 7,00) Tensão pH [mV] Temperatura [°C] Tempo de resposta [s]

Modo de calibração

Multi Calimatic

Única Múltipla

Continuar Cancelar

Grupo de tampões

Knick CaliMat pH:  2,00  4,00  7,00  9,00

Condutividade 
1848852

Após cada passo de cali-
bração, espere os valores 
de todos os sensores se 
estabilizarem. 

pH:  2,00  4,00  7,00  9,00Knick CaliMatCalimatic

Continuar

Mergulhe os sensores no primeiro tampão

pH (vidro)
1855265

pH (vidro)
1030550

Estes ícones indicam que a calibração está sendo efet-
uada. Um ícone piscante significa que o usuário precisa 
intervir. Os ícones ficam visíveis também ao selecionar 
uma outra área funcional.

Selecione o grupo de tampões  2

Mergulhe todos os sensores simultaneamente no 
primeiro tampão. Clique em “Continuar” para iniciar a 
calibração.

3

Selecione o modo de calibração1

Primeiro ponto de calibração
O valor da solução tampão é medido automaticamente. 
Os parâmetros medidos no momento são exibidos 
durante a calibração.

4

Exemplo para uma Calibração de 2 Pontos:

Segundo ponto de calibração
Quando solicitado, mergulhe os sensores no segundo tampão.  
Clique em “Continuar” para prosseguir com a calibração.

5

Tempo total decorrido   
(máx. 120 s)

Sem sensor Sem sensor Sem sensor Sem sensor Sem sensor Sem sensor Sem sensor Sem sen

Sensor removido durante a calibração

Quando um sensor tiver sido removido ou identificado como defeituoso (detecção de 
desvio, por exemplo), o sensor será excluído da calibração. A calibração continua para os 
sensores restantes.
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pH (vidro)
1855265

Rampa [mV/pH]

Única

Primeiro ponto de calibração Tampão de pH: 7,00

Tampão de pH: 9,00

Quando todos os passos de calibração tiverem sido executados, os resultados serão apresen-
tados claramente em tabela e gráfico. Ao mover o ponteiro do mouse sobre um valor, todos os 
valores correspondentes são destacados em cinza. 

Avaliação do resultado de 
calibração com Sensoface

Calibração: Os dados são arquivados na base de dados MemoSuite, mas não são salvos no sensor. 
Ajuste: Os dados são arquivados na base de dados MemoSuite e salvos no sensor.

Ajuste DescartarCalibração

pH (vidro)
1030550

Condutividade 
1846852

Múltipla

Multi Calimatic

Segundo ponto de calibração

Tempo de resposta:  24 s

Tempo de resposta:  101 s

Zero [pH] Rampa [mV/pH] Zero [pH]

Calibração de Vários Sensores de pH

Resultado de calibração
Os valores da tabela mostrados em negrito são valores absolutos.  
São mostrados na seção superior do gráfico correspondente.
Os valores da tabela precedidos por ∆ são as diferenças em relação à calibração anterior.  
São mostrados na seção inferior do gráfico correspondente.

6

Terminar a calibração
Pode-se fazer comentários (p. ex., n.º do lote do tampão usado) no campo “Comentário”.

Clique em “Terminar” para concluir o processo de calibração. 
Pode-se gerar um relatório de calibração (ver detalhes na pág. 20)

Terminar a calibração

Terminar Relatório de cal.
Comentário

7
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Modo Tabela: A Base de Dados do MemoSuite

O MemoSuite possui uma base de dados para arquivar os parâmetros mais importantes do 
sensor.  Os parâmetros são registrados ao:
 • conectar sensores ao MemoSuite,
 • calibrar,
 • importar MemoLogs de instrumentos Portavo com função MemoLog.

Os dados do sensor arquivados são mostrados no modo tabela. O modo tabela oferece possibili-
dades de adaptação e gerenciamento.

Classificação
 • Ao clicar num cabeçalho de coluna a ordem das linhas da tabela é invertida (crescente ou 

decrescente).
 • Clicando com a tecla Ctrl pressionada pode-se selecionar múltiplas colunas para classificação.

Clicando neste ícone pode-se filtrar com 
operadores de comparação conforme o  
campo. Aqui, por exemplo: 

Filtragem
A barra de filtros fica embaixo dos cabeçalhos de colunas. Ai cada coluna pode ser filtrada com 
valores individuais. Pode-se também ocultar linhas da tabela.

Um ícone indica se o filtro está habilitado  
ou desabilitado:
- Pequena seta para direita:  
  Ao clicar nela os filtros são habilitados
- Pequena cruz:  
   Ao clicar nela os filtros são desabilitados.

Clicando neste ícone 
pode-se selecionar o valor de 
comparação:

Exportar (XLS)Detalhes Relatório de cal. Imp. MemoLog

Sensores pH Sensores ORP Sensores de oxigênio Sensores condutividade

Lista de sensoresModo:

Número de série Tipo sensor Código p/ pedido Fabricante

Código / pedido

(Definido p/ usuário )
(Vazio)
(Não vazio)
SE 533X/1-NMSM

Diferente de
Menor que
Menor que ou igual a
Maior que
Maior que ou igual a 

O sinal de sigma permite deter-
minar o número de parâmetros, 
máximo ou mínimo. 
O resultado é mostrado no fim 
da coluna:

Número

Máximo 

Mínimo

Uso inicial

Número = 5

Como desejado

Sugestões do 
MemoSuite

Igual a

∑
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Modo Tabela: Agrupamento

Agrupamento
Arraste o cabeçalho da coluna pelo qual deseja efetuar o agrupamento e solte no painel de 
agrupamento aberto. Para desagrupar, abra o painel de agrupamento e arraste o cabeçalho da 
coluna para fora do painel. 

1

2

Ao usar sensores de pH ISFET, observe o seguinte:
As colunas seguintes ficam escondidas no modo tabela para sensores de pH (Calibrações):
 • Zero ISFET
 • Delta zero ISFET
 • Avaliação de zero ISFET
 • Zero admissível ISFET

Ao usar sensores de pH ISFET, essas colunas podem ser reexibidas usando “Seleção de colunas”. 

Sensores pH Sensores ORP Sensores de oxigênio 

Código para pedido

Lista de sensoresModo:

Número de série Tipo de sensor Código para pedido

SE 515/1-MS (4 elementos)

SE 533/1-NMSN (3 elementos)

SE 553/1-NMSN (2 elementos)

SE 554/1-NMSN (1 elemento)

Para abrir/fechar o painel de 
agrupamento, clique na barra 
de agrupamento.

Para agrupar: 
arraste o cabeçalho da coluna 
para o painel de agrupamento.

3

Para desagrupar: 
arraste o símbolo de grupo 
para dentro da área de repre-
sentação da tabela.

Sensores de 
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Modo Tabela: Arranjo de Colunas, Impressão e Salvamento

Arranjo de Colunas
Arraste e solte o cabeçalho de 
coluna na posição desejada.

Sensores pH Sensores ORP Sensores de oxigênio Sensores de condutividade

Modo: Lista de sensores

Número de série Código p/ pedidoTipo sensor Fabricante

1052031

1052032

1052033

1052047

1052048

Impressão da Tabela
As tabelas do MemoSuite podem 
ser impressas. A impressão contém 
todos os valores da tabela exata-
mente como vistos no MemoSuite.
As opções selecionadas por filtra-
gem, classificação, agrupamento, 
etc. também afetam a impressão. 

Note o seguinte: 
A impressora com nome “Memo-
SuitePrinter” só serve para gerar 
relatórios de calibração em formato 
PDF. Ela não pode ser usada para 
impressão física das tabelas.

Seleção de colunas

Dados básicos

Número de série

Tipo de sensor

Código para pedido

Fabricante

Dados de especificação

Evento

Data  Hora [DD/MM/AAAA  hh:mm]

Ação

Data de fabricação [DD/MM/AAAA] 

Versão do software

Exibir e Ocultar Colunas da Tabela
Use o diálogo “seleção de colunas” 
para exibir ou ocultar colunas.

Salvar como
Abre uma nova exibição na lista 
e a adiciona como “específica do 
usuário” (o destaque em vermelho é 
apenas para melhor visualização).

Salvar a Tabela
Salve a tabela gerada com o nome desejado para que possa ser usada novamente a qualquer 
momento. A tabela pode ser salva como arquivo Excel ou impressa diretamente.

Sensores pH Sensores ORP Sensores de oxigênio Sensores condutividad

Lista de sensores Apenas último registro de dados do sModo:

Número de série

0008790

1205217

1205218

3274312
3274314

Código p/pedido Data de fabricação

Salvar como

Maio_2019

OK Cancelar

Uso inicial

pH (vidro)

pH (vidro)

pH (vidro)

pH (vidro)
pH (vidro)

SE554/1-NMSN

SE554/1-NMSN

SE554/1-NMSN

SE515/1-MS
SE515/1-MS

Knick

Knick

Knick

Knick
Knick

22/02/2019

10/05/2019

28/05/2019

04/08/2019
24/08/2019

04/04/2019

17/06/2019

17/06/2019

04/09/2019
12/09/2019

Lista de sensores

Calibrações

Horas de operação
Especificação

Registros sensor

Salvar

Salvar como

Deletar
Reinicializar

Maio_2019 (espec. usuário)
Janeiro_2019 (espec. usuário)

Anotação
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Modo Tabela: Comparar Valores, Importar MemoLogs 

“Detalhes” abre uma janela com 
as especificações completas de 
um ou mais sensores (linhas) que 
foram marcados na tabela. Se tiver 
selecionado vários sensores, os 
dados poderão ser comparados. As 
diferenças são destacadas em azul. 
O registro de dados do sensor que 
tiver sido selecionado primeiro é 
mostrado na primeira coluna. Ele é a 
base da comparação.

Sensores pH Sensores ORP Sensores oxigênio Sensores condutiv.

Lista de sensoresModo:

Número de série

0008790

1205217

1855256

1855257
3274314

Tipo sensor Código p/ pedido Fabricante Data de fabricação Uso inicial

pH (vidro)

pH (vidro)

pH (vidro)

pH (vidro)
pH (vidro)

SE554/1-NMSN

SE554/1-NMSN

SE515/1-MS

SE515/1-MS
SE515/1-MS

Knick

Knick

Knick

Knick
Knick

22/02/2019

10/05/2019

10/04/2019

20/04/2019
24/08/2019

04/05/2019

17/06/2019

30/06/2019

30/06/2019
12/09/2019

Detalhes

Número de série 1855256 1855257

Tipo de sensor pH (vidro) pH (vidro)

Código para pedido SE 515/1-MS SE 515/1-MS

Fabricante Knick Knick

Data de fabricação 20/04/2019 20/04/2019

Versão do software 1.00.06 1.00.06

Versão do hardware 502 Ex 502 Ex

pH mín. permitido 0,0 0,0

pH máx. permitido 14,0 14,0

Temp. mín. permitida [°C] -5,00 -5,00

Temp. máx.. permitida [°C] 80,00 80,00

Uso inicial 30/06/2019 30/06/2019

Ponto de medição

Número do tag 0 0
Número de esterilizações 0 0
Horas de operação 0,0 4,0

Horas > 80°C 0,0 0,0

Horas > 100°C 0,0 0,0

Anotação

Dados básicos

Dados de especificação

Dados de histórico

Fechar

Exportar (XLS)Detalhes Relatório de cal. Imp. MemoLog

Importar MemoLog
Importar MemoLog permite importar dados registrados 
(MemoLogs) de medidores portáteis Portavo com função 
MemoLog (ver manual do Portavo). Essa função precisa 
ter sido ativada no instrumento.
Os MemoLogs contêm dados armazenados nos sensores 
Memosens como, por exemplo, dados de calibração e 
carga. 

Ver Detalhes: Comparação de Dados

Só sensores conectados

Proceda como segue:
1. Conecte o instrumento ao computador via USB.
2. Clique no botão “Imp. MemoLog” para iniciar a transferência de dados.
3. Se houver vários instrumentos conectados, selecione o instrumento desejado (identificado 

pelo número de série).
4. Confirme que deseja importar os dados. O MemoSuite certifica-se de que não sejam criadas 

introduções em duplicada como, por exemplo, devido à repetição de importação.
5. Finalmente pode-se deletar MemoLogs no Portavo.

Note o seguinte: Calibrações importadas do MemoLog NÃO contêm informações adicionais 
que são gravadas quando o instrumento é calibrado com o MemoSuite, como grupos de 
tampões usados e informações sobre o operador que efetuou a calibração.

Relatório de Calibração 
Pode-se criar um relatório de calibração em formato PDF no fim de uma calibração, mas isso 

StartCenter Calibração Modo Tabela

Detalhes Exportar (XLS)

pode ser feito posteriormente, a 
qualquer momento, usando o “Modo 
Tabela”. 
A forma e o conteúdo dos relatórios 
de calibração gerados são determina-
dos por modelos salvos como docu-
mentos RTF (rich text do MS Word) em 
Gerenciamento de Modelos. 
Ver pág. 36 para mais informações 
sobre como criar relatórios de cali-
bração individuais.

Exportar (XLS)Detalhes Relatório de cal. Imp. MemoLog
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Modo Tabela: (Des)ativação de Sensor, Anotação

O MemoSuite armazena (na base de dados) os dados de todos os sensores que já foram/
estiveram conectados via MemoLink. 

Sensores pH Sensores ORP Sensores oxigênio Sensores condutividad

Lista de sensores Só sensores conectadosModo:

Número de série

0008790

1205217

Tipo sensor Código p/ pedido Fabricante
Data de fabricação

[MM/DD/YYYY]
Uso inicial

[MM/DD/YYYY]

pH (vidro)

pH (vidro)

SE554/1-NMSN

SE554/1-NMSN

Knick

Knick

22/02/2019

10/05/2019

04/05/2019

17/06/2019

Exportar (XLS)Detalhes Relatório de cal. Imp. MemoLog

Anotação

Exibir sensores desativados

Imprimir Anotação Desativar

Desativar/Ativar Sensores
O MemoSuite permite esconder os dados de 
sensores que não são mais necessários. 
Para isso selecione os respectivos sensores no 
modo tabela e clique em “Desativar”. 

Note o seguinte: Ao desativar um sensor, os 
dados do sensor permanecem na base de 
dados e podem ser reativados a qualquer 
momento. Para isso marque a caixa “Exibir 
sensores desativados”, selecione os respecti-
vos sensores e clique no botão “Ativar.

Anotação
Esta função permite adicionar informações 
sobre um sensor.

Anotação

Anotação

OK Cancelar

Com a caixa marcada, somente os dados dos sensores 
conectados no momento serão mostrados na tabela.
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Histórico (no Exemplo de Sensores de pH)

O menu “Histórico” mostra (conforme a seleção) os parâmetros dos sensores conectados no 
momento ou dos sensores selecionados no menu “Modo Tabela”. Os sensores são agrupados de 

Legenda
Apresentações difer-
entes para calibração e 
ajuste. (Neste exemplo, 
os parâmetros determi-
nados pela calibração 
foram salvos no sensor 
como ajuste.)

StartCenter Calibração Modo Tabela Histórico Estatística Tampões pH

Tempo absoluto Tempo relativo

SE 533X/1-NMSN
1030550

27/04/2019 02/05/2019 07/05/2019 12/05/2019 17/05/2019 22/05/2019

Ra
m

pa
 

27/04/2019 02/05/2019 07/05/2019 12/05/2019 17/05/2019 22/05/2019

Ze
ro

Ajuste Calibração

SE 515/1-MS
1855258

e canal ativado
Tipo de sensor: pH (vidro)

Sensores selecionados

Nenhum

Modo Tabela

Conectado

pH (vidro)
1030550

pH (vidro)
1855256

Condutividade 
1846852Sem sensor Sem sensor

Tempo absoluto / Tempo relativo 
Pode-se escolher como os parâmetros serão mostrados: em relação ao momento atual (tempo 
absoluto) ou em relação ao tempo transcorrido desde o primeiro uso (tempo relativo).

Estatística (no Exemplo de Sensores de pH)
O menu “Estatística” mostra – conforme a seleção – os parâmetros do sensor conectado no 
momento ou de sensores selecionados no menu “Modo Tabela”. 

StartCenter Calibração Modo Tabela Histórico Estatística Tampões pH

Sensor conectado (pH (vidro))
Sensor selecionado no modo tabela (nenhum)

3,2 dias

Número de série: 1030550 Duração de operação: 2 dias
Uso inicial: 05/02/2019  18:04 Temperatura de operação: ≤ 64 °C
Faixa de pH: 0 a 14 pH Calibrações: 4
Faixa de temperatura: 0 a 130 °C Esterilizações: 0

Características Dados de carga

Carga de temperatura Carga de pH

2,4 dias

1,6 dias

0,8 dias

0 dias

3,2 dias

2,4 dias

1,6 dias

0,8 dias

0 dias
≤80°C >80°C >100°C ±300 mV<-300 mV > 300 mV

pH (vidro)
1030550

pH (vidro)
1855256

Condutividade 
1846852Sem sensor Sem sensor

(a partir de:  16 Fev, 2014 11:40

acordo com os Memo-
Links e sensores seleciona-
dos (à direita do gráfico de 
histórico).

70,0 mV/pH

60,0 mV/pH

50,0 mV/pH

40,0 mV/pH

30,0 mV/pH

20,0 mV/pH

8,0 pH

7,0 pH

6,0 pH

5,0 pH

4,0 pH

3,0 pH
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Parâm. de calibração
Parâm. de medição

Calibrações
Modelos
Usuário

Parâmetros de Calibração

Algumas aplicações exigem a máxima precisão na aquisição de valores medidos.  
A realização de calibrações/ajustes usando parâmetros adequados pode ajudar a conseguir isso.  

Procedimento
Você pode especificar limites (tolerância) para os parâmetros determinados durante a calibração.  
Se, após várias calibrações, os valores de zero ou rampa saírem das tolerâncias especificadas, isso 
indica que o desvio do sensor está inadmissivelmente alto. Uma mensagem é gerada e o sensor 
deve ser substituído.

Abra o menu das configurações básicas (triângulo abaixo do logo MemoSuite). 
Selecione “Parâmetros de calibração” e insira os parâmetros necessários. 

BPF pH

Limite de ajuste:

Tolerância de rampa:

Tolerância de zero (vidro):

Tolerância de zero (ISFET):

BPF oxigênio
Limite de ajuste:

Tolerância de rampa:

pH

mV/pH

pH

mV

%Ar

nA

0,1

2

0,2

10

8

2

OK Cancelar

Limites válidos para os modos de calibração BPF.

Limites de calibração pH BPF

Parâmetros de calibração

Rampa

Ponto zero

Máx:52,0

OK Cancelar

Limites válidos para todos os modos de calibração de pH exceto BPF.

Limites de calibração pH BPF

Parâmetros de calibração

Limites individuais de rampa

Mín: 59,2 mV/pH

Limites individuais de zero (vidro)

Mín: Máx:6 8 pH

Ponto zero ISFET

Limites individuais de zero (ISFET)

Mín: Máx:-750 750 mV

Nota: Quando os limites especificados são muito estreitos, a sinalização do Sensoface poderá 
estar afetada. Ver também as páginas 12 e seguintes.

Alternativamente e independen-
temente dos modos de calibração 
de pH, você pode configurar os 
modos de calibração de BPF: 
Quando os parâmetros perman-
ecerem dentro das tolerâncias 
especificadas, nenhum ajuste será 
efetuado.
Isso permite rastrear os parâmetros 
do sensor antes e após um lote e, 
deste modo, assegurar uma doc-
umentação de Gestão da Quali-
dade consistente do processo de 
produção.

Quando não é especificado 
qualquer limite individual (caixa 
desmarcada), serão aplicados 
os limites de calibração padrão 
(Calimatic).
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Calibração BPF: Arquivo de Relatório de Calibração

Ao terminar uma calibração, um relatório de calibração é salvo automaticamente em formato 
CSV para que possa ser transmitido para um sistema de nível superior.

Caminho e Nome do Arquivo
Dependendo do idioma configurado para o sistema operacional Windows, o arquivo de relatório 
de calibração será salvo numa das seguintes pastas:

Windows XP: 
Inglês/Português: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MemoSuite 

Windows 7/8: 
Todos os idiomas: C:\ProgramData\MemoSuite
Note que essas pastas dos Windows são ocultas e são exibidas no Windows Explorer somente 
com “Ocultar arquivos protegidos do sistema operacional” (em Ferramentas > Opções de pasta) 
desabilitado.

O nome do arquivo de relatório de calibração é composto de:
<nome do sensor>_<número de série>.csv
Se o nome do sensor contiver caracteres não aceitos para nome de arquivo (como, por exemplo: 
/:*?<>), estes serão omitidos.

Exemplo:
Após uma calibração BPF de um sensor com o nome SE 554/1-NMSN e número de série 9380116, 
será gerado o arquivo de relatório com o nome “SE 5541-NMSN_9380116.csv”.

AVISO
Cada vez que um sensor é calibrado, o arquivo de relatório de calibração anterior é apagado 
(sobrescrito). Portanto deve-se transferir o relatório de calibração para o sistema de nível superior 
logo após a calibração.

Arquivo de Relatório de Calibração
Cada linha no arquivo CSV corresponde exatamente a uma entrada no relatório de calibração.
Ela contém dois valores separados por ponto e vírgula: o identificador (Id.) da entrada e seu 
conteúdo. 

Exemplo:

Relatório de calibração 
(arquivo CSV)

Significado

Nome do sensor = SE 554/1-NMSN
Número de série = 9380116
Tampão 1, Tensão do eletrodo = -114 mV
Tampão 1, Temperatura = 22,95... °C
Tampão 1, Tempo de resposta = 43 s
...
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Entradas do Arquivo de Relatório de Calibração p/ Calibração BPF

Nas tabelas seguintes constam as definições dos Identificadores (Id.) do relatório de calibração. 
O identificador indica a qual entrada do relatório de calibração a linha no arquivo CSV se refere. 
A coluna tipo de arquivo mostra o tipo de dados da entrada. A coluna deve ser interpretada como 
segue:
ASCII: Texto ASCII
Flutuante: Número que pode ter casas decimais
Inteiro: Número que não tem casas decimais

Variável de Processo: pH

As entradas seguintes podem aparecer no relatório de calibração após uma calibração BPF* de 
2 pontos:
Id. Tipo Conteúdo (dados de calibração e ajuste)
1 ASCII Data de fabricação do sensor
105 ASCII Nome do sensor
106 ASCII Número de série
117 Flutuante Tampão 1:  Potencial do eletrodo [mV]
118 Flutuante Temperatura [°C]
119 Flutuante Tempo de resposta [s]
120 Flutuante Valor desejado (temperatura corrigida) [pH] 
121 Flutuante Valor real [pH] 
124 Inteiro Mensagem: Limite excedido (0=não, 1=sim)
126 Flutuante Tampão 2: Potencial do eletrodo [mV]
127 Flutuante Temperatura [°C]
128 Flutuante Tempo de resposta [s]
129 Flutuante Valor desejado (temperatura corrigida) [pH]
130 Flutuante Valor real [pH]
133 Inteiro Mensagem: Limite excedido (0=não, 1=sim)
144 Flutuante Novo ponto zero: Valor [pH]
145 Flutuante Desvio zero velho - zero novo [pH]
146 Inteiro Mensagem: Limite toler. de desvio de zero excedido (0=não, 1=sim)
147 Inteiro Mensagem: Limite absoluto de zero excedido (0=não, 1=sim)
149 Flutuante Nova rampa: Valor [mV/pH]
150 Flutuante Desvio rampa velha - rampa nova [mV/pH]
151 Inteiro Mensagem: Limite toler. de desvio da rampa excedido (0=não, 1=sim)
152 Inteiro Mensagem: Limite absoluto da rampa excedido (0=não, 1=sim)
153 Inteiro Calibração bem sucedida (0=não, 1=sim)
154 Inteiro Ajuste bem sucedido (0=não, 1=sim) 
263 Inteiro Calibração BPF bem sucedida (0=não, 1=sim)
156 Flutuante Ponto zero (valor ativo) [pH]
157 Flutuante Rampa (valor ativo) [mV/pH]

* BPF = boas práticas de fabricação
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Entradas do Arquivo de Relatório de Calibração p/ Calibração BPF

As entradas seguintes podem aparecer adicionalmente no relatório de calibração após uma 
calibração BPF de 3 pontos: 

Id. Tipo Conteúdo (dados de calibração e ajuste)
135 Flutuante Tampão 3:  Potencial do eletrodo [mV]
136 Flutuante Temperatura [°C]
137 Flutuante Tempo de resposta [s]
138 Flutuante Valor desejado (temperatura corrigida) [pH]
139 Flutuante Valor real [pH]
142 Inteiro Mensagem: Limite excedido (0=não, 1=sim)

Variável de Processo: O2

Conteúdo possível de um relatórios de calibração BPF de O2:

Id. Tipo Conteúdo (dados de calibração e ajuste)
1 ASCII Data de fabricação do sensor
405 ASCII Nome do sensor
406 ASCII Número de série
417 Flutuante Ponto de calibração:  Corrente do sensor [nA]
416 Flutuante Pressão [mbar]
418 Flutuante Temperatura [°C]
419 Flutuante Tempo de resposta [s]
420 Flutuante Valor desejado (temperatura corrigida) [%ar] 
421 Flutuante Valor real [%ar] 
424 Inteiro Mensagem: Limite excedido (0=não, 1=sim)
449 Flutuante Nova rampa: Valor [nA]
450 Flutuante Desvio rampa velha - rampa nova [nA]
451 Inteiro Mensagem: Limite de toler. de desvio da rampa excedido (0=no, 1=sim)
452 Inteiro Mensagem: Limite absoluto da rampa excedido (0=não, 1=sim)
453 Inteiro Calibração bem sucedida (0=não, 1=sim)
454 Inteiro Ajuste bem sucedido (0=não, 1=sim) 
563 Inteiro Calibração BPF bem sucedida (0=não, 1=sim)
544 Flutuante Ponto zero (valor ativo) [nA]
547 Flutuante Rampa (valor ativo) [nA]
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Gerenciamento da Base de Dados

A interface do usuário para gerenciamento da base de dados do MemoSuite encontra-se no 
menu Iniciar do Windows. Note que é preciso ter direitos de administrador do Windows para 
executar o programa.

MemoSuite
Manual do Usuário

Gerenciamento da BD
MemoSuite

O gerenciamento da bases de dados permite:
 • criar um backup da base de dados e, se necessário, usá-lo para restaurar a base de dados
 • criar, atualizar ou deletar outras bases de dados para o MemoSuite

Selecione uma base de dados e inicie uma das atividades

Base de dados

Atualização da versão da  base de dados

Criação de um arquivo de backup

Restauração da base de dados selecionada

Criação de uma nova base de dados vazia

Remoção da base de dados selecionada

Atualizar

Backup

Restaurar

Nova

Deletar

Sair

Criação de backup:
1. Selecione a base de dados. 
2. Clique em “Backup” para salvar um arquivo de 

backup. 

Restaurar a base de dados de um arquivo de backup:
3. Selecione a base de dados que precisa ser 

restaurada.
4. Clique em “Restaurar” para selecionar um arquivo 

de backup.
NOTA: Ao restaurar uma base de dados, todos os 
dados são sobrescritos. Confirme quando solicitado.

1

2

Note o seguinte: Pode-se também criar uma base de dados vazia e preenchê-la com os dados 
do arquivo de backup.

4

3

Versão da  
base de dados
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Tampões de pH: Gerenciamento de Tampões

A calibração automática (Calimatic, Multi Calimatic) detecta automaticamente o respectivo 
tampão usado no grupo de tampões de calibração especificado. Não importa qual solução 
tampão seja usada primeiro para calibração. 

Seleção de Grupos de Tampões para Uso com “Calimatic” 

Catálogo de tampões

Soluções tampão 
de um grupo de 
tampões de calibração 
selecionado

DIN 19267

StartCenter Calibração Modo Tabela Histórico Estatística Tampões

Ciba
DIN 19267
Hach

Hamilton
Knick

Knick CaliMat

Knick CaliMat

Knick CaliMat

Knick CaliMat

Ciba94

Ciba94

Ciba94

Ciba94

2,00

4,00

7,00

9,00

20,00

20,00

20,00

20,00

2,08

4,02

6,98

9,95

25,00

25,00

25,00

25,00

DescartarSalvar

Novo Renomear Deletar Abrir Deletar

Novo Renomear Deletar Transmitir

Nome do tampão Valor nominal [pH] Temperatura nominal [ºC]

Nome do tampão Valor nominal [pH] Temperatura nominal [ºC]

Novo Abrir Deletar TransmitirCopiar Colar

Lista de tampões sele-
cionados no catálogo 
de tampões
(Estes são todos os 
tampões deste con-
junto – em alguns casos 
muitos mais são usados 
num grupo de tampões 
de calibração.)

Lista de grupos de tampões de calibração (editáveis)

Catálogo de tampões

Grupos de tampões de calibração

Hamilton Duracal

Knick CaliMat

DIN 19267

Hach

Ciba94

Calibração Automática (Calimatic) 
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Tampões de pH: Gerenciamento de Tampões

Na ilustração seguinte vemos os ícones usados e as opções disponíveis para personalizar a 
janela.

A calibração precisa de soluções tampão que podem ser prontas para uso ou personalizadas.  
O menu “Tampões” é usado para exibir, gerenciar e configurar soluções tampão, conjuntos de 
tampões e grupos de tampões para calibração de sensores de pH. 

Conteúdo do conjunto 
de tampões marcado

O número consecu-
tivo entre parênteses 
mostrado após o 
nome de um grupo 
de tampões (aqui 
“1”) indica que a lista 
contém vários grupos 
de tampões com o 
mesmo nome. 

Pontos de exclamação vermelhos próximos ao nome de um 
grupo de tampões e várias soluções tampão indica que o grupo 
de tampões contém soluções que diferem em ≤ 1,5 unidades de 
pH.

StartCenter Calibração Modo Tabela Histórico Estatística Tampões pH

DescartarSalvar

Novo Renomear Deletar Transmitir

Nome do tampão Valor nominal [pH] Temperatura nominal [ºC]

Novo Abrir Deletar TransmitirCopiar Colar

Nome do tampão Valor nominal [pH] Temperatura nominal [ºC]

Catálogo de tampões

Grupos de tampões de calibração

Ciba

DIN 19267

HACH

Hamilton

Knick

Mettler-Toledo

NIST standard

NIST técnico

Reagecon

WTW

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

2,00

4,01

6,00

7,00

9,00

10,01

11,00

12,00

2,00

4,.01

6,00

7,00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00
Ciba 94

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Novo Renomear Deletar DeletarAbrir

NIST standard

9,00

10,01

11,00

12,00

Tampão marcado

Tampão de calibração 
marcado

Conteúdo do grupo de 
tampões de calibração 
marcado (ticado)

Um triângulo à esquerda do nome do tampão indica  um grupo de 
tampões que contém uma solução tampão selecionada no catálogo 
de tampões.

Um “tique” indica 
que este grupo 
de tampões 
pode ser sele-
cionado para 
calibração.

Significado dos ícones à esquerda dos nomes dos tampões:

 Tampão protegido – não pode ser mudado

Tampão editável

Tampão do catálogo de tampões que é usado no 
grupo de tampões (link) 

Note o seguinte: Os valores dos tampões editáveis só podem ser 
editados antes de serem usados na calibração. Daí em diante os 
valores e o próprio tampão não podem ser deletados.

Hamilton Duracal (1)

Hamilton Duracal

DIN 19267

Knick CaliMat

Mettler-Toledo

 

Tampões de pH: Gerenciamento de Tampões

Seleção de Grupos de Tampões para Uso com “Calimatic” 
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Tampões de pH: Gerenciamento de Tampões

Seleção de um Grupo de Tampões para Calibração

O “tique” indica 
que este grupo 
de tampões está 
disponível para 
calibração.

StartCenter Calibração Modo Tabela Histórico Estatística Tampões pH

DescartarSalvar

Novo Renomear Deletar Transmitir

Nome do tampão Valor nominal [pH] Temperatura nominal [ºC]

Novo Abrir Deletar TransmitirCopiar Colar

Nome do tampão Valor nominal [pH] Temperatura nominal [ºC]

Catálogo de tampões

Grupos de tampão de calibração

Ciba

DIN 19267

HACH

Hamilton

Knick

Mettler-Toledo

NIST standard

NIST técnico

Reagecon

WTW

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

2,00

4,.01

6,00

7,00

9,00

10,01

11,00

12,00

2,00

4,.01

6,00

7,00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00DIN 19267

Ciba 94

Knick CaliMat
Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Novo Renomear Deletar DeletarAbrir

Mettler-Toledo

NIST standard

9,00

10,01

11,00

12,00

Na maioria das aplicações práticas, os grupos de tampões de calibração predefinidos são sufici-
entes para realizar as tarefas diárias. Marque ou desmarque a caixa à esquerda de um grupo de 
tampões de calibração para selecionar um ou mais grupos de tampões para calibração como 
desejado.

Somente os grupos de tampão de calibração selecionados aqui são disponíveis para calibração 
e aparecem na seção “Grupo de tampões” do menu “Calibração” (ver também a pág. 12 e 
seguintes).

Modo de calibração Grupo de tampões

Calimatic

Mergulhe o sensor no primeiro tampão.

Primeiro ponto de calibração

Continuar

pH:  2,06  4,00  7,00  10,00
pH:  2,00  4,01  7,00  10,01  12,00
pH:  2,00  4,00  7,00  9,00

pH:  2,06  4,00  7,00  10,00

Hamilton Duracal (1)

Hamilton Duracal

Hamilton Duracal
Knick CaliMat
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Tampões de pH: Gerenciamento de Tampões

Selecione um 
conjunto de 
tampões no 
catálogo

Tampões do conjunto 
de tampões selecio-
nado no catálogo de 
tampões  
(Todos os tampões 
deste conjunto são 
mostrados – em 
alguns casos muito 
mais do que pode 
ser usado num grupo 
de tampões de 
calibração.)

1 2 Clique na seta Transmitir abaixo do catálogo de 
tampões para pegar o grupo de tampões selecionado 
com todas as soluções tampão fornecidas por este 
fabricante. Se a janela “Grupos de soluções tampão” já 
contiver um grupo de tampões com o mesmo nome, 
o grupo de tampões adicionado receberá um número 
sequencial (neste caso aqui “(1)” ).

StartCenter Calibração Modo Tabela Histórico Estatística Tampões

DescartarSalvar

Novo Renomear Deletar Transmitir

Nome do tampão Valor nominal [pH] Temperatura nominal [ºC]

Novo Abrir Deletar TransmitirCopiar Colar

Nome do tampão Valor nominal [pH] Temperatura nominal [ºC]

Catálogo de tampões

Grupos de tampões de calibração

Ciba

DIN 19267

HACH

Hamilton

Knick

Mettler-Toledo

NIST standard

NIST technical

Reagecon

WTW

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

2,00

4,01

6,00

7,00

9,00

10,01

11,00

12,00

2,00

4,01

6,00

7,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00DIN 19267

Ciba 94

Knick CaliMat

Configurar um Conjunto de Tampões como Grupo de Tampões de Calibração

Duracal

Duracal

Duracal

Duracal

Novo Renomear Deletar DeletarAbrir

Mettler-Toledo

NIST standard

Um ponto de exclamação indica que o 
grupo de tampões está imperfeito  
( Δ pH ≤ 1,5). Para consertar isso, 
pode-se remover o conjunto de 
tampões inteiro ou soluções tampão 
individuais clicando no botão Deletar.

9,00

10,01

11,00

12,00

Clicar Abrir para exibir os 
parâmetros do tampão 
selecionado 
Nome do tampão
Valor nominal [pH]
Temperatura nominal [ºC]
Código para pedido
Cor do tampão
Valores do tampão de pH 
conforme a temperatura  
(Δ T= 5 °C) 
Clicar em Deletar para 
remover um tampão sele-
cionado (não estará mais 
disponível neste grupo de 
tampões).

Características do tampão
O círculo vermelho indica o valor onde 
o cursor está.

Nome do tampão:

10,74

Valor nominal [pH]:

Temperatura nominal [ºC]:

Número para pedido:

Cor: Verde

Valores de tampão:

Temperatura vs. pH:

12,58

12,46

12,34

12,23

12,11

12,00

11,99

11,80

11,70

11,51

11,42

11,33

11,24

11,15

11,06

10,98

10,90

10,82

13,3
12,6
11,9
11,2
10,5

 0°C  20°C  40°C  60°C  80°C  100°C

 0 °C  20°C  40°C  60°C  80°C  100°C

[°C] [°C] 

11,60

13,3
12,6
11,9
11,2
10,5

Fechar

Hamilton Duracal (1)

Hamilton Duracal

  Δ pH ≤ 1,5
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Tampões de pH: Gerenciamento de Tampões

Pode-se também selecionar um conjunto de tampões como grupo de tampões de calibração 
arrastando e soltando.  Há duas possibilidades de fazer isso.

Novo Renomear Deletar Transmitir Novo

Grupos de tampões de calibração

Ciba

DIN 19267

HACH

Hamilton

Knick

Mettler-Toledo

NIST standard

NIST technical

Reagecon

Hamilton

DIN 19267

Ciba 94

Knick CaliMat

Novo Renomear Deletar Transmitir Novo

Grupos de tampões de calibração

Ciba

DIN 19267

HACH

Hamilton

Knick

Mettler-Toledo

NIST standard

NIST technical

Reagecon

Hamilton

DIN 19266

Ciba 94

Knick CaliMat

Adicionar um Conjunto de Tampões à 
Lista de Grupos de Tampões de Cali-
bração
Arraste o conjunto de tampões do 
catálogo e solte-o na seção vazia 
da janela “Grupos de tampões de 
calibração”.
Isso corresponde à função “Transmitir” 
como descrita na página 31.

Adicionar o Conteúdo de um Conjunto 
de Tampões a um Grupo de Tampões
Arraste o conjunto de tampões do 
catálogo e solte-o sobre um grupo de 
tampões existente. Isso adiciona os 
tampões do conjunto arrastado e solto 
ao grupo alvo de tampões de calibração.

1 2

Ao clicar em Salvar todas 
as mudanças são salvas na 
base de dados. 

Note o seguinte: A operação descrita acima não pode ser feita inversamente.

StartCenter Calibração Modo Tabela Histórico Estatística Tampões pH

DescartarSalvar

Nome do tampão Valor nominal [pH] Temperatura nominal [ºC]Catálogo de tampões
Ciba

Duracal 2,00 25,00

Ao clicar em Descartar todas as mudanças 
não salvas retornam aos valores originais.

 Hamilton Duracal   Hamilton Duracal
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O gerenciamento de usuários com nome, senha e iniciais permite

 • deletar usuários desde que nenhum dado tenha sido salvo no banco de dados  
(como ao realizar uma calibração)

 • adicionar usuários
 • habilitar ou desabilitar usuários (bloquear acessos)
 • criar senhas (podem ser modificadas posteriormente pelos usuários)

Abra o menu de configuração básica  
(triângulo abaixo do logo MemoSuite)

Selecione 
“Usuário” para adicionar ou deletar usuários, criar senhas* 
e atribuir direitos de acesso:

*)  Os usuários podem alterar suas senhas.

Login Senha Sobrenome Primeiro nome Iniciais Perfis

Usuário

Ativado Domínio

Gerenciamento de usuários

Gerenciamento de usuários MemoSuite 

O MemoSuite permite dois métodos de gerenciamento de usuários: 
1. através do banco de dados do MemoSuite
2. controlado pelo Microsoft Active Directory

O gerenciamento de usuários apresentado neste capítulo é guardado no banco de dados do 
MemoSuite.

Parâmetros de calibração
Parâmetros de medição

Calibrações
Modelos

Usuário
Senha
MemoLinks
Ajuda
Informações
Fim

1

2

Active Directory



34

Gerenciamento de usuários

Gerenciamento de usuários controlado pelo Microsoft Active Directory

Pré-requisito: O computador onde o MemoSuite está sendo executado está registrado no domí-
nio Active Directory de sua rede. Nesse caso, você pode usar esse domínio para o controle de 
acessos de usuários no MemoSuite. Todos os atributos usados no MemoSuite (p. ex., login, senha, 
primeiro nome e sobrenome, direitos de acesso) são então importados do Active Directory. 
Os usuários já não precisam ser criados no MemoSuite.

Vantagens: 
 • Uso das mesmas credenciais (login e senha) que em qualquer outra parte da rede. 
 • Os usuários adicionados, deletados ou desativados no Active Directory são atualizados automati-

camente no MemoSuite.
 • O acesso dos usuários é controlado através da associação a grupos no Active Directory.

Nota: Usando o Active Directory é ainda possível gerenciar os usuários no próprio sistema de 
gerenciamento de usuários do MemoSuite (localmente no banco de dados do MemoSuite).
Os logins no domínio estão disponíveis se a caixa de verificação “Domínio” estiver selecionada.

Nome de usuário: Smith

Senha:

Domínio: XYZKNT

Idioma: English

Banco de dados: Modificar

OK Cancelar
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Gerenciamento de usuários

Parâmetros de calibração
Parâmetros de medição

Calibrações
Modelos

Usuário
Senha
MemoLinks
Ajuda
Informações
Fim

Active Directory

O Active Directory pode ser ativado ou desativado no menu de configuração “Active Directory”

1. Insira o nome do seu domínio.
2. Aloque grupos de domínio a perfis de usuários. Isso define os direitos de acesso de um 

usuário de domínio no MemoSuite.  
Note o seguinte:

a) Os usuários de domínio que não pertençam a nenhum dos grupos de domínio disponíveis 
não têm qualquer direito de acesso no MemoSuite. Quando feito o login no MemoSuite, 
aparece a mensagem de erro “Acesso negado: Sem autorização”.

b) Se um usuário de domínio pertencer a vários dos grupos de domínio disponíveis,  
ele obterá os direitos de acesso do perfil de usuário mais alto na hierarquia.

c) Se um usuário de domínio for deletado ou desativado no Active Directory ou se a senha 
do usuário tiver expirado, ele deixa de conseguir fazer login no MemoSuite.

d) Também pode alocar mais do que um grupo de domínio aos mesmos perfis de usuário.
e) Pode encontrar um resumo dos direitos de acesso para perfis de usuário do MemoSuite no 

apêndice, pág.  42.

Login domínio ativo

Configuração do Active Directory

Domínio: XYZKNT

Grupo de domínio Perfil de usuário

ELO_BLP Standard

Admins. domínio Administrador TI

OK Cancelar
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Parâmetros de calibração
Parâmetros de medição

Calibrações
Modelos

Usuário
Senha
MemoLinks
Ajuda
Informações
Fim

Relatórios de Calibração

1

2

Abra o menu das configu-
rações básicas (triângulo 
abaixo do logo MemoSuite).

Selecione “Modelos”:
Os modelos disponíveis 
para relatórios de calibração 
serão mostrados: 

Active Directory

Modelos

Nome do arquivo Tipo de sensor

--- não atribuído ---

--- não atribuído ---

--- não atribuído ---

--- não atribuído ---

Oxigênio

ORP_TemplateV1_en-US.rtf

PHI_TemplateV1_en-US.rtf

OXY_TemplateV1_pt-BR.rtf

COND_TemplateV1_en-US.rtf

PHG_TemplateV1_pt-BR.rtf

PHI_TemplateV1_pt-BR.rtf

pH (vidro)

pH (ISFET)

Criado por Data

26/10/2019

26/10/2019

26/10/2019

26/10/2019

26/10/2019

Salvar comoAdicionar ExibirDeletar

CancelarOK

26/10/2019

26/10/2019
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O gerenciamento de modelos permite 
 • ativar modelos predefinidos em outros idiomas
 • adicionar modelos personalizados ao MemoSuite

Os modelos armazenados no MemoSuite são atribuídos a diferentes tipos de sensor. 
Se quiser usar um outro modelo, primeiro selecione o tipo de sensor “-- não atribuído --” para o 
modelo usado no momento e então selecione o tipo de sensor desejado para o novo modelo.

Relatórios de Calibração

Modelos

Nome do arquivo Tipo de sensor

--- não designado ---

--- não atribuído ---

--- não atribuído ---

--- não atribuído ---

Oxigênio

ORP_TemplateV1_en-US.rtf

PHI_TemplateV1_en-US.rtf

OXY_TemplateV1_pt-BR.rtf

COND_TemplateV1_en-US.rtf

PHG_TemplateV1_pt-BR.rtf

PHI_TemplateV1_pt-BR.rtf

pH (vidro)

pH (ISFET)

Salvar comoAdicionar ExibirDeletar

CancelarOK

Modelos marcados com o ícone “cadeado fechado” não podem ser deletados nem editados.

Ver na pág. 39  como criar seus próprios modelos baseados nos modelos existentes.

Criado por
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Sensor (item de calibração):

Fabricante:
Tipo:

N.º de série:

Data do uso inicial:

Data de calibração:
Modo de calibração:

N.º de pontos de medição:
Teste do sistema

Ponto de 
medição

Val. nom.  tampão Valor desejado Valor real Tensão do eletrodo Temperatura

Resultado calibração

Zero:
Rampa:

Ajuste executado1):

Padrões de calibração

Após uma calibração os valores de zero e rampa são armazenados no sensor.

Operador

Relatório de Calibração

Modelo típico de relatório de calibração para uso como certificado de qualidade. 
Ao imprimir o documento, os “placeholders” do modelo são substituídos pelos valores reais.  
(Ver resumo de “placeholders” no Apêndice, da pág. 44 em diante.) 

Relatórios de Calibração, Modelos Predefinidos

Os campos do formulário contêm 
“placeholders”, que são substituídos pelos 
valores correspondentes de calibração 
quando o relatório de calibração é gerado.

<<pt-BR>>

John Q. Public Inc.

P.O. Box 123
Anytown, AL 12345
USA
Phone: +1 123 45679-0
Fax: +1 123 45679-200
Email: john.q@public.com
Internet: www.publicjq.com
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Além dos modelos predefinidos no MemoSuite, pode-se também criar modelos personalizados 
(por exemplo, para ajustar cabeçalho / rodapé, formatação de texto ou posicionamento dos 
valores de calibração. 

Para organizar um modelo personalizado, proceda como segue:

1. Salve um dos modelos do gerenciamento de modelos no disco rígido.  
(Ver “Relatórios de Calibração” na página 36.)

2. Abra esse modelo no MS Word.  
Note o seguinte: O WordPad da Microsoft não pode ser usado para este fim porque não 
aceita todos os elementos usados nos modelos de calibração.

3. Edite o modelo como desejado. Note que os campos do formulário contêm “nomes substi-
tuíveis” (placeholders), que são substituídos pelos valores correspondentes de calibração 
quando o relatório de calibração é gerado. Os placeholders começam e terminam com “- -”.  
Ao colocar um placeholder, é absolutamente essencial digitar o nome corretamente e sem 
interrupção (se copiar e colar, é preciso pegar os caracteres de controle invisíveis). Há um 
resumo de todas as palavras-chave possíveis no Apêndice, da página 44 em diante.

4. O sombreamento de campo do formulário deve estar/ser habilitado. 

Relatórios de Calibração, Criação de Modelos Personalizados

Sombreado dos campos

Note o seguinte:
Para certificar-se de que os placehold-
ers possam ser salvos corretamente 
no arquivo RTF, sempre edite os 
placeholders no diálogo “Opções de 
Campo do Formulário”. que é aberto 
com um duplo clique.

5. Primeiro salve o modelo editado no disco rígido e então abra o gerenciamento de modelos 
do MemoSuite e clique em “Adicionar” para importá-lo.

6. Agora o tipo desejado de sensor pode ser atribuído ao modelo importado.
7. Para verificação, crie um relatório de calibração novo para a calibração existente em  

Modo Tabela >> Modo: Calibrações. 

Opções de Campo do Formulário

Campos do formulário
Tipo: Default:

Comprimento máx.: Formato do texto:

Evento: Sair:

Texto normal -- Fabricante --

Ilimitado

Executar macro em

Indicador:

Outras opções

Texto3

Preenchimento
Calcular ao sair

Texto de ajuda... CancelarOK

Ler   Corpo

Sombreamento de campo do formulário
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Relatórios de Calibração: Criação de Modelos Personalizados

Seleção de Idioma para Modelos de Relatório de Calibração
Quando o relatório de calibração é gerado, os placeholders no modelo são substituídos por: 
 • números no formato específico do país (ponto decimal ou vírgula) e
 • textos nos respectivo idioma. 

Pode-se selecionar a respectiva localização do idioma inserindo o código de idioma antes do 
primeiro placeholder. É preciso manter as letras maiúsculas e minúsculas): 

Código de idioma Efeito nos textos e números apresentados
<<de-DE>> Textos em alemão  

Formato do número: 1234,567
<<en-US>> Textos em inglês (US) 

Formato do número: 1234.567
<<fr-FR>> Textos em francês 

Formato do número: 1234,567
<<pt-BR>> Textos em português (BR) 

Formato do número: 1234,567

Sem esse código de idioma, será aplicado o idioma selecionado no MemoSuite pelo usuário 
atual. Pode-se usar códigos de idioma em diferentes partes do documento como, por exemplo, 
para criar a primeira e a segunda páginas do relatório de calibração em  idiomas diferentes.

Restrições Devido ao Uso de RTF:
 • As imagens de fundo não são aceitas nos relatórios de calibração.
 • Não é possível usar o menu Cabeçalho/Rodapé existente no Word para criar cabeçalhos e 

rodapés. É preciso reproduzi-los usando elementos padrão.
 • O MemoSuite usa o formato A4 com margens fixas: superior, inferior e direita:  0,6 cm  

esquerda:  2,5 cm

Não deixe de usar esse formato também em seus modelos. Caso contrário o relatório de cali-
bração gerado não será exibido corretamente.
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Gerenciamento de MemoLinks

Selecione “MemoLinks” para iniciar o geren-
ciamento de MemoLinks. 

Note o seguinte: A janela MemoLinks só 
abrirá após todos os MemoLinks tiverem 
sido identificados. Isso demora cerca de 30 s.

A janela MemoLinks mostra todos os Memo-
Links conectados com seus respectivos 
núme  ros de série. 

O número de série encontra-se na face infe-
rior do alojamento do MemoLink.

Número de série 0003608
Hardware 2.0.0 Software 1.0.4 (Build 

Número de série 0003614
Hardware 2.0.0 Software 1.0.4 (Build 

Número de série 0003613
Hardware 2.0.0 Software 1.0.4 (Build 

Número de série 0003616
Hardware 2.0.0 Software 1.0.4 (Build 

Número de série 0003615
Hardware 2.0.0 Software 1.0.4 (Build 

vazio

vazio

vazio

vazio

vazio

OK Cancelar

Lista de MemoLinks
Os MemoLinks que já tiverem sido regis-
trados serão colocados em suas antigas 
posições. Um novo MemoLink será atribuído 
à primeira posição desocupada (vazia).
Quando todas as posições estiverem ocu-
padas, o novo MemoLink será atribuído à 
primeira posição ocupada sem MemoLink 
conectado após 30 segundos. 
Os MemoLinks que tiverem sido conectados 
antes, mas não estiverem conectados no 
momento, serão mostrados em cinza. 
Pode-se mover os MemoLinks arrastando e 
soltando, de modo que os números de série 
correspondam à sequência real dos Memo-
Links conectados.

Parâmetros de calibração
Parâmetros de medição

Calibrações
Modelos

Usuário
Senha
MemoLinks
Ajuda
Informações
Fim

Active Directory
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Apêndice: Direitos de acesso para perfis de usuário do MemoSuite

Administrador Especialista Standard Administrador 
TI

Medição e calibra-
ção, vista de tabelas, 
histórico/estatística

x x x

Modificar gerencia-
mento de usuários, con-
figurar Active Directory

x x

Modificar parâmetros de 
calibração 
(incl. BPF)

x x

Modificar métodos de 
calibração disponíveis x x

Modificar modelos de 
registro de calibração x x

Gerenciamento de tam-
pões de pH x x

Modificar vistas de 
tabela partilhadas x x
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Apêndice: Relatório de medição

O relatório de medição
Por baixo da linha tracejada da assinatura são apresentados a data, o nome completo e o nome 
de usuário.  
Esses dados são coletados durante o login no MemoSuite (consulte a página 33).

Beschriftungsfeld

Produto:

Descrição da amostra

Água
Lote: B124Z5
Amostra: 12
Valores desejados: pH 6,5 - 7,5
Observação:

Relatório de medição

Valores medidos

Hora: 12 de fev., 2020  11h22
Valor de pH: 7,09 pH
Tensão de pH: 49,2 mV
Temperatura: 25,1 °C

Dados do sensor

Tipo de sensor: pH Memosens (vidro)
Fabricante: Knick
Código para pedido: SE533X/1-NMSN
Número de série: 1030550
Ponto de medição: Entrada
Número do tag: 7

Dados de ajuste

Data: 9 de nov., 2019  13h53
Rampa: 54,5 mV/pH
Zero: 7,14 pH

Operador
02/12/2020, José Silva (PN 12-34-56)
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Apêndice: Placeholders para Relatórios de Calibração

Tipo de 
sensor

Placeholder Valor da 
amostra

Significado

Todos pH (vidro) Tipo de sensor calibrado
Knick Nome reduzido do fabricante do sensor
SE 515/1-MS Código para pedido
1027112 Número de série do sensor calibrado
07/03/2019 Data do primeiro uso do sensor (primeira conexão 

com o transmissor como, p. ex., Protos, Stratos Pro, 
MemoRail)

01/03/2019 Data do teste de produção:
Comentário que foi introduzido no fim de uma 
calibração ou editado posteriormente na Vista de 
Tabela

22/03/2019
15:00

Data e hora da calibração

Introdução 
de dados

Tipo de calibração executada

OK Resultado geral da calibração
Sim Indicação sobre se os valores de calibração foram 

salvos no sensor como ajuste
Silva Sobrenome do operador que executou a calibração
José Primeiro nome do operador que executou a 

calibração
adm Identificação do operador que executou a 

calibração
MemoSuite 
1.1.0

Versão do MemoSuite usada para calibração

2 Número de pontos de medição durante a 
calibração

Ponto de 
medição 1

Tag salvo no sensor na hora de calibração

10 Número de tag salvo no sensor na hora de 
calibração
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Tipo de 
sensor

Placeholder Valor da 
amostra

Significado

pH 
(vidro)
pH 
(ISFET)

Knick Nome do tampão de pH selecionado  
(1.º ponto de medição)

7,00 Valor nominal do tampão de pH selecionado  
(1.º ponto de medição)

25 Temperatura nominal do tampão de pH selecio-
nado em °C  
(1.º ponto de medição)

77 Temperatura nominal do tampão de pH selecio-
nado em °F  
(1.º ponto de medição)

6,98 Valor do tampão de pH com correção de tempera-
tura  
(1.º ponto de medição)

7,20 Valor de pH medido no sensor  
(1.º ponto de medição)

23,5 Temperatura no sensor em °C  
(1.º ponto de medição)

70,8 Temperatura no sensor em °F  
(1.º ponto de medição)

-23 Tensão do eletrodo medida no sensor em mV (1.º 
ponto de medição)

13 Tempo de resposta em segundos
OK O valor indica se o ponto zero determinado está 

dentro dos limites absolutos
5,7 Limite inferior do valor de pH para avaliação do 

ponto zero
8,3 Limite superior do valor de pH para avaliação do 

ponto zero
pH 
(vidro)

OK O valor indica se a rampa determinada está dentro 
dos limites absolutos

51,5 Limite inferior para avaliação da rampa 
determinada

61,5 Limite superior para avaliação da rampa 
determinada

7,5 Valor de pH da rampa determinada
58 Rampa determinada do sensor em mV/pH

Apêndice: Placeholders para Relatórios de Calibração
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Tipo de 
sensor

Placeholder Valor da 
amostra

Significado

pH 
(ISFET)

-31,05 Offset de zero ISFET ajustado em mV 
59 Rampa determinada do sensor em mV/pH
OK O valor indica se o offset de zero do ISFET determi-

nado está dentro dos limites absolutos
-750 Limite inferior para avaliação do offset de zero do 

ISFET em mV
750 Limite superior para avaliação do offset de zero do 

ISFET em mV
Oxigê-
nio

50 Umidade relativa em %
1013 Pressão barométrica em hPa
23,5 Temperatura em °C
73 Temperatura em °F
-78 Corrente de oxigênio medida no sensor
95 Tempo de resposta em segundos
OK O valor indica se o ponto zero determinado está 

dentro dos limites absolutos
-1,3 Limite inferior para avaliação do ponto zero em nA
1,3 Limite superior para avaliação do ponto zero em nA
OK O valor indica se a rampa determinada está dentro 

dos limites absolutos
-186,9 Limite inferior para avaliação da rampa determi-

nada em nA
35,0 Limite superior para avaliação da rampa determi-

nada em nA
0 Ponto zero determinado em nA
-78 Rampa determinada em nA

Condu-
tividade

KCl  
(0,01 mol/l)

Solução usada na calibração

1411 Condutividade da solução em µS/cm
62500 Condutância medida em µS
23,5 Temperatura em °C
73 Temperatura em °F
1,05 Constante de célula determina em 1/cm
95 Tempo de resposta em segundos
OK O valor indica se a constante de célula determinada 

está dentro dos limites absolutos
0,005 Limite inferior para avaliação da constante de 

célula determinada em 1/cm
20,01 Limite superior para avaliação da constante de 

célula determinada em 1/cm

Apêndice: Placeholders para Relatórios de Calibração
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Tipo de 
sensor

Placeholder Valor da 
amostra

Significado

ORP 210 Tensão (introduzida) para o padrão de calibração 
usado em mV

200 Tensão do eletrodo do sensor, medida 
0,10 Offset do sensor determinado em mV
OK O valor indica se o offset determinado está dentro 

dos limites absolutos
-700 Limite inferior para avaliação do offset determi-

nado em mV
700 Limite superior para avaliação do offset determi-

nado em mV

Apêndice: Placeholders para Relatórios de Calibração
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