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Garantia
Caso o instrumento apresente algum defeito no prazo de 3 anos a partir 
da data de entrega, ele será reparado gratuitamente em nossa fábrica 
(transporte e seguro pagos pelo remetente).
Sensores, conexões e acessórios: 1 ano.
Sujeito a modificações sem aviso prévio.

Devolução de produtos em garantia
Entre em contato com a Assistência Técnica antes de devolver um instru-
mento defeituoso. Envie o instrumento limpo para o endereço que lhe 
for fornecido. Se o instrumento tiver entrado em contato com fluidos de 
processo, ele terá que ser descontaminado/desinfetado antes do envio. 
Neste caso anexe o respectivo certificado para preservar a saúde e a 
segurança de nosso pessoal de serviço.

Descarte
Respeite as leis aplicáveis no país referentes ao descarte de 
equipamentos eletroeletrônicos.
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Sempre que houver indícios de violação da proteção do medidor, ele ficará 
inoperante e protegido contra operação acidental.

As possíveis violações da proteção são, por exemplo: 

• O medidor apresenta danos visíveis 

• O medidor não consegue fazer as medições desejadas 

• Após armazenamento prolongado sob temperaturas acima de 70 °C 

• Após estresses de transporte

Antes de preparar novamente o medidor para operação, ele tem que passar 
por uma série de testes profissionais. Esses testes são realizados em nossa 
fábrica.

Precauções
Leia e siga estas instruções!

Se tiver que abrir o Portamess® 913 X Cond para trocar 
as pilhas, faça-o fora da área classificada. Para reparos no 
instrumento é preciso enviá-lo ao fabricante.
Nunca use a interface remota nem a impressora dentro de 
uma área classificada.

Precauções
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Precauções

O medidor portátil de condutividade Portamess® Tipo 91. X Cond foi desen-
volvido e fabricado de acordo com as normas e regulamentações europeias 
vigentes para uso em áreas classificadas.
A conformidade com as normas europeias harmonizadas para uso em áreas 
classificadas é confirmada pela declaração de conformidade, pelo certificado 
de exame CE de tipo (EC-Type-Examination Certificate) e pelo Statement of 
Conformity. Esses documentos são incluídos neste manual.
Ao usar o medidor portátil de condutividade Portamess® Tipo 91. X Cond, é 
preciso observar as condições da norma “EN 60079-14 – Sistemas elétricos em 
áreas classificadas” .
Os pré-requisitos para uso seguro do equipamento são a observação das 
condições ambientais e faixas de temperatura especificadas.
Nunca abra o medidor dentro de uma área classificada.

Notas adicionais de segurança para ATEX

Perigo Para aplicações em áreas classificadas, use somente  
os tipos de bateria descritos na tabela abaixo. 
As baterias precisam ser do mesmo fabricante e de tipo  
e capacidade idênticos. 
Nunca use baterias novas com baterias usadas.
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Precauções

Baterias para aplicação em áreas classificadas

Baterias (3 de cada) Classe  
de temp.

Faixa de temperatura 
 ambiente

Duracell MN1500 T4 –10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

Energizer E91 T3 –10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Power One 4106 T3 –10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Panasonic Pro Power LR6 T3 –10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Ao invés das baterias Varta do tipo 4006, tipo 8006 e tipo 3706 relacionadas 
no certificado de exame CE de tipo (EC-Type-Examination Certificate), as 
baterias listadas na tabela são utilizadas. 
Essas baterias são examinadas por um órgão notificado em conformidade 
com IEC 60079-0: 2007, IEC 60079-11:2006 e os resultados do exame são 
incluídos em um Relatório de Teste IECEx. 
O medidor portátil de condutividade Portamess® Tipo 91. X Cond, equipado 
com as baterias relacionadas na tabela, pode ser utilizado em áreas com 
risco de explosão.  
As classes de temperatura e as faixas de temperatura ambiente relacionadas 
na tabela para os diferentes tipos de baterias devem ser observadas. 
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Convenções Adotadas Neste Manual

Textos que aparecem no display do Portamess® 913 (X) 
Cond são mostrados em ITÁLICO.
Nomes de teclas são mostrados em NEGRITO como, 
por exemplo, cal. 

Exemplos de textos exibidos 
 
ou 
 
teclas com explicação de suas funções são frequente-
mente mostradas na coluna esquerda. 

 

Nota Notas dão informações importantes que sempre 
devem ser observadas durante o uso do medidor.  

Perigo Este aviso significa que as instruções dadas precisam 
ser sempre seguidas por questão de segurança. 
Se ignoradas podem ocorrer acidentes. 

Atenção Este aviso significa que as instruções dadas precisam 
ser sempre seguidas para evitar problemas de funcio-
namento ou danos ao instrumento.

Convenções Adotadas Neste Manual
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Conteúdo do pacote
Verifique o conteúdo após desembalar o instrumento.
O pacote deve conter:
• Portamess® 913 (X) Cond com pilhas  
 e compartimento do sensor
• Alça de transporte
• Manual de instruções
• Guia de partida rápida
• Cabo com adaptador para impressora - PC
• Software de transferência Paraly®

•  O Portamess® 913 X Cond mede condutividade, salini-
dade, sólidos dissolvidos e temperatura nas áreas de: 
indústria, meio ambiente, processamento de alimen-
tos e tratamento de águas residuais.

•  O Portamess® 913 X Cond pode ser usado também em 
áreas classificadas (Zona 1).

•  O medidor satisfaz os requisitos eletromagnéticos da 
norma 89/336/EEC e as recomendações NAMUR NE 21.

•  O medidor tem nível de proteção IP 66 conforme a 
norma EN 60 529 (jatos de água em todas as direções).  

•  A compensação de temperatura é feita automatica-
mente mediante uma sonda de temperatura Pt 1000 
ou NTC 30 kΩ (reconhecimento automático na ativa-
ção). Ao usar sensores sem sonda de temperatura, esta 
pode ser especificada manualmente.

•  A calibração pode ser realizada mediante a introdução 
direta da constante de célula, mediante calibração com 
soluções KCl 0,01 mol/l ou 0,1 mol/l ou com quaisquer 
outras soluções de calibração.

O Modelo 913 (X) Cond

1 O Modelo 913 (X) Cond

Aplicação / Breve descrição
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Atenção 

• O data logger registra até 100 valores medidos com 
temperatura, data e hora. Os registros podem ser feito 
manualmente, a determinados intervalos ou em eventos.

• Para reduzir o consumo das pilhas, o medidor desliga-se 
automaticamente após 1 hora ou 12 horas de inatividade.

• São necessárias apenas 3 pilhas alcalinas AA para opera-
ção ininterrupta de aprox. 1 000 horas.

• Com o software Paraly® o medidor pode ser controlado 
totalmente através de PC. Todos os valores medidos e 
parâmetros podem ser posteriormente lidos e proces-
sados com facilidade como, por exemplo, no Microsoft 
Excel. 

• Os valores medidos e os registros podem ser enviados 
diretamente a uma impressora através da interface serial.

Nunca use a interface remota em áreas classificadas!

O Modelo 913 (X) Cond
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2 Operação
Aparência do medidor

1 Conector para sensor
2, 3 Conector para sonda de temperatura separada
4 Conector para PC/impressora
5 Compartimento de sensor, removível

Operação
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Display

Relógio

Leitura da 
memória

Gravação 
na memória

A tecla on/off liga e desliga o medidor. 
Após ser ligado, o medidor executa automaticamente um 
autoteste e se ajusta à sonda de temperatura conectada.  

Ao pressionar a tecla meas o instrumento volta para o 
modo medição a partir de qualquer função. Ao pressionar 
a tecla meas no modo medição, os seguintes parâmetros 
são exibidos: 

modo de medição Cond:  compensação de temperatura
modo de medição tds:   fator TDS

Nota Pode-se também ligar o medidor com a tecla meas, 
todavia, neste caso, o instrumento faz apenas um 
pequeno teste e não identifica a sonda de temperatura.  
O medidor entende que será usada a última sonda de 
temperatura identificada.

Pilha

Mensagem 
de erro Display 

principal

Detecção 
manual de 
temperatura

Rampa  
(constante  
de célula)

Display  
secundário

EsperaPressionar tecla cal

Detecção de 
temperatura com 
NTC / Pt1000

Unidades  
de medida

Operação

Teclado
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Ao pressionar cal a calibração é iniciada

▲ ▼
As teclas ▲ e ▼ são usadas para selecionar e mudar parâ-
metros e selecionar um modo. 

 
Ao pressionar clock o medidor muda para o modo reló-
gio (clock). Todos os processos de medição são cancela-
dos e o consumo de pilhas é reduzido ao mínimo.

Ao pressionar STO o valor medido mostrado é registrado 
e armazenado na memória de dados. 

 
Ao pressionar RCL os valores medidos armazenados são 
exibidos.

Ao pressionar print o valor medido no momento é envia-
do a uma impressora ou um PC.

  
Ao pressionar RCL e em seguida print a memória de 
dados é impressa.

 
Ao pressionar cal e em seguida print a o registro do 
medidor é impresso.

  
Ao pressionar STO e em seguida clock, o medidor muda 
para o modo data logger.

+  
Ao pressionar clock e STO simultaneamente, o medidor 
muda para o modo de acerto de data e hora.

+
Ao pressionar cal e on/off simultaneamente com o medi-
dor desligado, o medidor abre o menu de configuração. 

Nota Ao pressionar duas teclas simultaneamente, pressione a 
tecla à esquerda primeiro. 

Operação
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I+

V+

V– 

I–

4 3 2 1 

I–

NTC

V–

NTC

V+

I+

Blindagem

Conexões e Início de Operação

Operação

Não sendo usada uma sonda de temperatura para medi-
ção, o medidor funciona com a temperatura definida 
manualmente e a indicação man aparece no display. 

Nota Não conecte uma sonda de temperatura externa se o 
sensor usado tiver uma sonda de temperatura integrada. 

Conexão  
do sensor

Os seguintes sensores da linha de acessórios podem ser 
conectados ao medidor. 

SE 202 Sensor de 2 eletrodos com sonda de  
temperatura NTC 30 kΩ integrada

SE 204 Sensor de 4 eletrodos com sonda de  
temperatura NTC 30 kΩ integrada

Arranjo de 
conectores

Conector .................................................. Soquete 
 
Sensor .....................................................................................1
Sonda de temperatura separada ..............................2, 3
Não usados ........................................................................... 4
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Nota Se o medidor for conectado a um PC e usado para fazer 
medições de um líquido aterrado, pode haver erros de 
medição. 

Nota Antes do primeiro uso, é preciso configurar a constante 
de célula, a compensação de temperatura e a hora/data.  
A constante de célula é impressa na cabeça do sensor e 
descrita nas especificações do sensor (veja a página 37). 

Nota Os dados de calibração e configuração ficam armazena-
dos permanentemente mesmo com o medidor desliga-
do e sem as pilhas (durante a troca). 

Partida Ao pressionar a tecla on/off o medidor entra no modo 
medição. Após ser ligado, o medidor detecta a sonda de 
temperatura conectada e faz um autoteste:
• Exibição simultânea de todos os segmentos do display
• Exibição do número de modelo
• Exibição da versão do software 

Nota Para reconhecimento da sonda de temperatura, o sen-
sor de condutividade precisa ser conectado ao medi-
dor antes de ser ligado. A sonda de temperatura só é 
reconhecida na ativação do instrumento após a tecla  
on/off ser pressionada. 

Nota O medidor pode também ser ligado com a tecla meas; 
todavia, neste caso, o instrumento faz apenas um 
pequeno teste e não identifica a sonda de temperatura.  
O medidor entende que será usada a última sonda de 
temperatura identificada.

Nota Os sensores SE 202 e SE 204 possuem uma sonda de 
temperatura NTC integrada. 

Operação
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Configuração

Os seguintes ajustes básicos podem ser mudados na 
configuração:

Função: Cond (condutividade), SAL (salinidade) ou tdS 
(total de sólidos dissolvidos ou resíduo de evaporação)
• Calibração mediante a introdução da constante de 

célula (AutCAL Off) ou calibração com solução de cali-
bração (AutCAL On)

• Desligamento automático do medidor após 1 hora ou 
12 horas

• Interface:  Ligar/desligar saída para impressora, taxa de 
transferência de dados (baud rate)

• Temperatura exibida °C ou °F
• Formato de hora e data: 24 horas e dia/mês/ano  

ou 12 horas (am/pm) e mês/dia/ano

+ 
Para ativar a configuração, pressione e segure a tecla 
cal com o medidor desligado e pressione a tecla on/off. 

Os itens do menu de configuração são ajustados em 
sequência. Use as teclas ▲ e ▼ para mudar o valor do 
respectivo item. Ao pressionar STO os parâmetros são 
salvos e aparece o item de menu seguinte. 

Para sair do menu de configuração pressione a tecla 
meas a qualquer momento. Neste caso o último valor 
exibido e possivelmente mudado não será salvo.  

Função Seleciona a função medição: Cond (condutividade), SAL 
(salinidade) ou tdS (total de sólidos dissolvidos ou resí-
duo de evaporação).

Calibração 
automática ou 
manual

Seleciona “adaptação do sensor mediante introdução 
direta da constante de célula” ou “calibração com uma 
solução de calibração e verificação automática de desvio”.  
[Default: introdução direta da constante de célula 
(AutCAL OFF)] 

Operação
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Introdução direta da constante de célula (AutCAL OFF) de 
0,010 cm–1 a 199,9 cm–1. (Default: 0,475 cm–1)

Calibração automática (AutCAL On) com solução de KCl 
0,1 molar, solução de KCl 0,01 molar ou introdução da 
condutividade com compensação de temperatura de 
outra solução de calibração conhecida.

Desativação 
automática

Para proteger as pilhas, o medidor desliga-se automati-
camente após um período maior de inatividade.

Pode-se optar por: “desligar após 1 hora” ou “desligar 
após 12 horas (default:  1 hora).
Quando o data logger está ativo e durante a operação 
da interface remota, a autodesativação é desabilitada.

Interface Se o medidor estiver sob controle de um PC e houver 
conflito de interface quando a tecla print for pressio-
nada, a função print terá que ser desativada (Print OFF) 
(default: Print On, 4,800 bauds).

A velocidade de transmissão pode ser definida em 600, 
1200, 2400, 4800 ou 9600 bits por segundo (bauds).
A velocidade de transmissão deve ser igual à definida na 
impressora ou PC. 
O formato de dados e o protocolo são definidos perma-
nentemente em 7 bits, 1 bit de parada, paridade par e 
XON/XOFF (NAMUR NE28).

Exibição de 
temperatura

A temperatura pode ser exibida em °C ou °F.
(default: °C)

Operação



18

Formato de 
hora e data

As opções de formato de hora e data são: 24 horas e 
dia/mês/ano ou 12 horas (am/pm) e mês/dia/ano.
(default: 24 horas e dia/mês/ano.

Operação
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Calibração

Soluções de 
calibração

Soluções para calibração de medidores de condutividade 
não contêm agentes antiácidos. Deve-se tomar alguns cui-
dados como usar soluções padrão de condutividade novas 
e evitar sua contaminação por gotículas de água aderidas 
ao sensor de condutividade. 

Limpeza de 
sensores

Antes da calibração, veja se o sensor está realmente 
limpo. Resíduos devem ser removidos com água destilada.  
Em seguida o sensor deve ser enxugado e enxaguado com 
a solução de calibração a ser usada. 

Constante  
de célula

A constante de célula é determinada pelo tamanho e arran-
jo geométrico dos eletrodos de medição. É o parâmetro 
característico dos sensores de condutividade. A constante 
de célula muda muito pouco com o passar do tempo.  
O pré-requisito é superfícies do eletrodo limpas sem depó-
sitos isolantes, portanto a calibração regular é normalmente 
desnecessária. 

Sensores de 
4 eletrodos

Com sensores de 4 eletrodos o princípio de eletrodos cor-
rente/tensão separados praticamente não causa nenhum 
erro de medição mesmo quando os eletrodos estão parcial-
mente sujos. Todavia eletrodos muito sujos com camadas 
isolantes causam falhas na medição. 

Sensores de 
2 eletrodos

Ao usar sensores de 2 eletrodos para medição de baixas 
con du  tividades como, por exemplo, água ultrapura, não é 
possível calibrar com soluções de calibração na prática, pois 
essas soluções com uma condutividade correspondente-
mente baixa não têm um valor de condutividade estável.  
O uso de soluções de calibração com uma condutividade 
mais alta (> 200 S/cm) produziria erros consideráveis de 
polarização, portanto a constante de célula precisa ser intro-
duzida manualmente ao usar sensores com 2 eletrodos. 

Com a calibração o Portamess® 913 X Cond é ajustado para 
a constante de célula do sensor.
Geralmente basta introduzir no medidor a constante de 
célula indicada pelo fabricante 

Informações gerais sobre calibração 
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Calibração com introdução direta da constante de célula (AutCAL OFF) 

Sensores  
SE 202 e  
SE 204

Para sensores de condutividade SE 202 e SE 204, a constante 
de célula é especificada com uma tolerância de 2% e 1,5%. 
Essa constante de célula é introduzida e armazenada no 
modo calibração (AutCAL OFF). Uma calibração adicional 
com soluções de calibração é desnecessária.

Sensor SE 202: c = 0,1 cm–1

Sensor SE 204: c = 0,475 cm–1 

Pressione cal para ativar a calibração. A constante de célula 
determinada ou definida durante a última calibração é 
exibida. Pressione meas para sair da calibração novamente.

Use as teclas ▲ e ▼ para definir a constante de célula do 
sensor e confirme com a tecla cal. O medidor volta então 
para o modo medição.
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Calibração com solução de KCl de 0,1 ou 0,01 mols (AutCAL On)

Nota É preciso sempre evitar a contaminação das soluções de 
calibração com impurezas. 

Ao pressionar cal a calibração é ativada.
Pode-se sair novamente da calibração pressionando a tecla 
meas. Em seguida a constante de célula da última calibra-
ção é exibida rapidamente. 

Selecione a solução de calibração a ser usada (CALSoL).  
As opções são: 0,1 e 0,01 mols.  
Pressione cal para confirmar a solução escolhida.
Mergulhe o sensor limpo e seco na solução de calibração 
(veja também “Limpeza de sensores”, pág. 19).
Pressione cal para iniciar a calibração. Se não quiser cali-
brar, cancele o processo com a tecla meas.

Durante a calibração a linha inferior indica a temperatura. 
A verificação automática de desvio verifica a estabilidade 
da condutividade e da temperatura. O indicador ampu-
lheta pisca.

Quando os valores medidos estão estáveis, o valor de tabe-
la da solução de KCl com compensação de temperatura é 
exibido. O valor de condutividade medido pisca.
Confirme com a tecla cal.

A constante de célula determinada é exibida por alguns 
segundos. Em seguida o medidor volta para o modo 
medição. 
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Calibração com qualquer solução de calibração (AutCAL On)

Nota É preciso sempre evitar a contaminação das soluções de 
calibração com impurezas.

Pressione cal para iniciar a calibração.
Para sair da calibração novamente pressione meas.  
Em seguida a constante de célula da última calibração é 
exibida rapidamente. 

Primeiro confirme qual solução de KCl será usada, 0,1 ou 
0,01 mol/l (CALSoL) com a tecla cal.
Mergulhe o sensor limpo e seco na solução de calibração 
(veja também “Limpeza de sensores”, pág. 19).
Pressione cal para iniciar a calibração. Se não quiser cali-
brar, cancele o processo com a tecla meas. 

Durante a calibração a linha inferior indica a temperatura. 
A verificação automática de desvio verifica a estabilidade 
da condutividade e da temperatura. O indicador ampu-
lheta pisca.

Quando os valores medidos estão estáveis, o valor de tabe-
la da solução de KCl com compensação de temperatura é 
exibido. O valor de condutividade medido pisca.

Veja na tabela da solução de calibração o valor de con-
dutividade que corresponde à temperatura de medição 
exibida.  

Ajuste a condutividade para a respectiva temperatura 
mostrada no medidor usando as teclas ▲ e ▼, e então 
confirme com a tecla cal.

A constante de célula determinada é exibida por alguns 
segundos. Em seguida o medidor volta para o modo 
medição. 

Operação
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Medição

Medição de condutividade (Cond)

Modo  
medição

Ao pressionar a tecla meas o instrumento entra no modo 
medição a partir de qualquer função. No modo medição 
o display principal mostra a variável medida e o display 
secundário mostra a temperatura. 

Nota Se o Portamess® 913 (X) Cond for conectado a um PC e 
o líquido medido estiver aterrado, poderá haver erros de 
medição.

O display principal indica a condutividade medida, o display 
secundário mostra a temperatura. 

Compens. de 
temperatura

O medidor oferece alguns métodos de compensação de 
temperatura. Pode-se selecionar e definir o método de 
compensação de temperatura com meas e ▲ ou ▼: 

(tc OFF) Sem compensação de temperatura

(tc nLF) Compensação de temperatura com característica 
linear conforme a norma EN 27088 para água natural e água 
ultrapura (temperatura de referência 25 °C). A indicação tc 
aparece no display secundário também.

(tc 0,01 – 9,99 %/°C) Compensação de temperatura com 
característica linear e coeficientes de temperatura definíveis 
- (temperatura de referência 25 °C). A indicação tc aparece 
no display secundário também.

Nota Ao selecionar a compensação de temperatura com caracte-
rística linear,  só é possível sair desta função ou selecionar a 
função não-linear após ajustar o coeficiente de temperatura 
em 0,00.

Operação
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Determinação de Total de Sólidos Dissolvidos (TDS)

Medição de salinidade (SAL)

O display principal indica a salinidade medida em ‰ (g/kg) 
e o display secundário mostra a temperatura.

O display principal indica a concentração de sólidos dis-
solvidos que contribuem para a condutividade da solução 
(TDS, comparável com resíduo de evaporação) em mg/l.  
O display secundário mostra a temperatura.

Fator TDS Com a tecla meas e então ▲ ou ▼ pode-se ajustar o fator 
TDS na faixa de 0,40 a 1,00.  

Nota O fator TDS depende da composição da água a ser testada e 
precisa ser determinado para cada tipo de água.

Especificação 
manual de 
temperatura 

A indicação man informa que não há sonda de temperatura 
conectada. O medidor opera com a temperatura especifi-
cada manualmente. A temperatura especificada pode ser 
editada com as teclas ▲ e ▼ no modo medição Cond.

Operação
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Memória de dados

Até 100 valores medidos podem ser salvos na memória 
de dados juntamente com as respectivas temperaturas, 
datas e horas. O armazenamento pode ser feito manual ou 
automaticamente usando o data logger. O valor medido no 
momento (valor instantâneo) é armazenado.

Gravar na 
memória

Pressione STO.
O valor medido no momento (valor instantâneo) é exibido.

Selecione qualquer local da memória com as teclas ▲ e ▼.
Pressione STO para armazenar o valor medido no local da 
memória selecionado.

Após armazenar, o número do local da memória é incre-
mentado automaticamente e o medidor volta para o modo 
medição.

Ler a memória Ao pressionar RCL o último valor armazenado é exibido.

Selecione qualquer local da memória com as teclas ▲ e ▼.
Ao pressionar RCL o valor medido muda para a hora/data 
de armazenamento. Isso possibilita, por exemplo, verificar 
um valor que foi armazenado a uma determinada hora.

Ao pressionar meas o instrumento volta para o modo 
medição.

 

Apagar 
memória

Para apagar a memória de dados inteira, pressione STO 
para acessar o modo memória e então pressione clock para 
acessar o modo data logger. 

Aqui, selecione Clear (CLr) com a tecla ▲ ou ▼.

+  

Ao confirmar com STO, a memória toda é apagada.

Se não quiser cancelar a operação, pressione meas.

Operação
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Data logger (Registrador de dados)

Data logger O data logger registra até 100 valores medidos com tem-
peratura, data e hora. O armazenamento pode ser feito 
manualmente (pressionando uma tecla), ou a determinados 
intervalos ou em determinado evento. O data logger sem-
pre salva a variável medida no momento.

+  
Pressione STO para acessar o modo memória e então 
pressione clock para acessar o modo data logger. O valor 
medido no momento (valor instantâneo) é exibido.

Pressione STO para confirmar o modo selecionado. No 
modo Continuar e Iniciar, isso inicia também o data logger.  
O local atual da memória é exibido. Se tiver selecionado 
“Clear”, todos os locais da memória são apagados e o medi-
dor volta para o modo medição.

Ao pressionar meas o medidor sai do modo data logger.

Modos de registro de dados

Após pressionar STO, os valores continuam a ser registrados 
após o local da memória no qual o último valor medido 
foi armazenado (continuar). Pressione meas para sair do 
registro de dados.

Após pressionar STO, a memória inteira é apagada – sem 
iniciar o registro de dados (apagar).

Após pressionar STO, a memória inteira é apagada.  
O armazenamento começa a partir do local de memória 
“00” (iniciar). 

Pressione meas para sair do registro de dados.

Operação
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Configuração de parâmetros do data logger

No modo configuração, selecione a opção de registro de 
dados: intervalo, evento ou manual.  
Pressione STO para acessar as funções de registro.

Para selecionar o registro de valores medidos a determi-
nados intervalos, pressione STO e defina com as teclas ▲ 
e ▼ o intervalo de tempo para registro de dados.  A faixa 
admissível é de 5 segundos a 60 minutos. O valor de fábrica 
(default) é 2 minutos. Após selecionar o intervalo de tempo, 
pressione STO para introduzir o valor.

Com a opção evento, o valor medido só será salvo quando 
houver um desvio do último valor da memória com base 
em um valor diferencial predefinido. Verificando a hora, 
que é também armazenada, pode-se saber quando o valor 
mudou. O diferencial é introduzido no passo seguinte de 
configuração.

Nota O diferencial é sempre baseado na variável atualmente 
definida (condutividade, salinidade ou TDS). Isso significa 
que se os valores diferenciais de condutividade tiverem que 
ser registrados, o medidor terá que ser configurado para 
medição de condutividade antes da configuração e registro 
de dados.

Com registro de dados manual, os valores medidos são 
salvos quando a tecla STO é pressionada.

Após selecionar os parâmetros acima, selecione “Continue” 
ou “Start” com as teclas ▲ e ▼ e então pressione STO para 
que o medidor comece registrar.

Nota O data logger é uma memória contínua, isto é, ele não pára 
após registrar no último local (99); continua registrando 
automaticamente com o número de memória 00. Para evi-
tar perda de dados (baixe os dados armazenados e limpe o 
data logger antes de começar uma nova etapa de registros. 
Tome cuidado com isso ao optar por registros a determina-
dos intervalos.

Operação
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Modo relógio (clock)

 
Ao pressionar clock, o medidor sai do modo medição ou 
entra no modo relógio com o medidor desligado. 
A hora e a data são exibidas.  Nesse modo o consumo de 
energia das pilhas do medidor é reduzido ao mínimo.

Acerto  
do relógio

Para acertar a hora ou a data, é preciso entrar no modo 
relógio (clock).

+  
Pressione clock e STO simultaneamente.

O campo de hora pisca.  
Agora a hora pode ser acertada com as teclas ▲ e ▼.

Pressione STO novamente para salvar a hora exibida.  
Agora pode-se acertar a data.

Pressione STO novamente para salvar a data. 
Agora pode-se acertar o ano.  
Pressione STO para confirmar o ano. 
O medidor volta para o modo relógio.

Pressione meas para retornar ao modo medição.

Operação
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Interface serial

Nota Com a interface remota, pode-se enviar dados diretamente 
a uma impressora com porta serial ou conectar o medidor 
diretamente a um computador. Pode-se controlar plenamente 
o medidor e ler seus dados e parâmetros através do com-
putador. Usando a impressora (p. ex.: impressora ZU 0244), 
pode-se imprimir diretamente os valores medidos, a memória 
e os registros.

A interface RS 232 pode ser configurada com qualquer uma 
das taxas de transferências normalmente usadas. Os ajustes 
são feitos no menu Configuração.

Parâmetros 
da interface

Taxa de transferência (baud rate):

• Taxa de transferência  
   (baud rate):

600 Bd
1 200 Bd
2 400 Bd
4 800 Bd (default)
9 600 Bd

O formato de dados e o protocolo são permanentemente 
definidos em:
• 7 bits
• paridade par
• um bit de parada
• protocolo XON/XOFF

Nota Para comandos do Portamess® 913 (X) Cond, veja a ajuda 
on line do software de transferência Paraly®.

Operação
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Parametrização padrão para a Impressora ZU 0244 Lab

Impressão de valores medidos e registros

Cabo de  
interface

Basta um cabo de interface para operar com uma impres-
sora ou PC. Para conectar o cabo entre o medidor e uma 
impressora ou PC, basta girar o plugue na porta de interface 
do medidor. A etiqueta voltada para o operador deve casar 
com o respectivo instrumento de saída conectado

Printer  PC   
   
    
  
  
  
    
    
   

Configuração 
no medidor

Parâmetro Ajuste

Baud rate 4800

Impressora Ligada (On)

Nota A função impressora deve ser ativada na Configuração do 
medidor (Print On) e a taxa de transferência (baud rate) deve 
ser igual à da impressora.

Impressão  
de valores 
medidos

Pressione print no modo medição para imprimir o valor 
exibido no momento. O valor medido é impresso junta-
mente com a temperatura, a data, a hora e um número 
de identificação de 3 dígitos. O número de identificação é 
reinicializado quando o medidor é desligado.

Impressão  
da memória

Pressione RCL e em seguida print para imprimir os dados 
armazenados. 
Todos os valores medidos armazenados são impressos 
com a temperatura, a data, a hora e um número de local 
da memória. Para imprimir apenas determinados locais da 
memória, pressione RCL e então escolha o local da memória 
desejado com as teclas ▲ e ▼. 
Pressione print para iniciar a impressão.

 + 

Arranjo de terminais

Operação



31

Nota Se a faixa de temperatura ou medição admissível for exce-
dida durante o registro de dados ou se o relógio não tiver 
sido acertado, a linha na impressão será marcada com 
“#”. Se a compensação de temperatura tiver estado ativa 
durante o registro de dados, a linha na impressão será 
marcada com “!”.

Impressão 
de registro

Para imprimir o registro do medidor, pressione cal e em 
seguida print. A impressão de registro contém:

• registro de calibração com a dados da última calibração
• valores definidos no menu Configuração
• registro do último autoteste do medidor

+ 

Operação
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Solução de Problemas

3 Solução de Problemas
Mensagens de erro

Medição  
fora de faixa

Se um valor medido sair da faixa aceita pelo medidor, uma 
mensagem de erro será exibida e o valor medido começará 
a piscar. 

ERROR 1 A faixa de medição foi ultrapassada. 

Causas possíveis: 

• Sensor defeituoso
• Cabo do sensor rompido
• Sensor errado conectado
• Introdução de constante de célula errada 

ERROR 3 A temperatura medida está fora da faixa: 

Condutividade:
nLF:
Salinidade:
TDS:

–20 °C a +120 °C
0 °C a 120 °C
0 °C a 30 °C
10 °C a 40 °C 

Causas possíveis: 

• Sonda de temperatura no sensor com defeito 
• Curto circuito na sonda de temperatura
• Conector de temperatura conectado errado 

Nota Ao trocar o sensor de condutividade, note que o tipo de 
sonda de temperatura (Pt 1000/NTC 30 kΩ) só é reconhecido 
quando o medidor é ligado com a tecla on/off. 
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Mensagens  
de erro de 
calibração

Se houver erros durante a calibração, ou se os dados 
determinados pelo sensor estiverem fora da faixa admis-
sível, uma mensagem de erro será mostrada (ERROR 6, 
ERROR 11). 

ERROR 6 A constante de célula está fora da faixa admissível  
< 0,01 cm–1 ou > 199,9 cm–1. 

Causas possíveis:

• Não há sensor conectado durante a calibração
• Solução de calibração errada
• Sensor não mergulhado suficientemente na solução 

de calibração 

ERROR 11 A calibração foi cancelada após aprox. 2 minutos porque 
o desvio estava grande demais. Esta mensagem só apa-
rece rapidamente durante a calibração.

Causas possíveis:

• Sensor defeituoso ou sujo
• Cabo do sensor com blindagem insuficiente ou defei-

tuosa
• Fortes campos elétricos influenciando a medição
• Grande flutuação de temperatura na solução de cali-

bração
• Solução de calibração instável 

ERROR 14 Se o relógio não tiver sido acertado como, p. ex., após 
a troca das pilhas, esta mensagem de erro será exibida. 
Para limpar a mensagem, acerte o relógio (veja pág. 28).

ERROR 15 Se houver erros durante a transmissão através da interfa-
ce RS 232, esta mensagem de erro será exibida.
Para eliminar a mensagem de erro, desligue e ligue o 
medidor. Caso a mensagem apareça novamente, verifi-
que os dados no menu Configuração.

Solução de Problemas
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Causas possíveis:

• Taxa de transmissão (baud rate) errada (veja a pág. 17)
• Erro durante a transmissão
• Formato de dados errado (veja a pág. 17) (p. ex.: bit de 

paridade)

ERROR 18 Se o medidor detectar um erro durante o autoteste, será 
exibida uma mensagem de erro. 

Causas possíveis: 

• Problema nos dados de configuração ou calibração. 
Reconfigure tudo e recalibre o medidor. 

ERROR 19 Erro nos valores de fábrica (default) ou na memória do  
sistema. 
Exibição de FAIL no display.

Causas possíveis:

• EPROM ou RAM defeituosa
• Erro nos valores de fábrica (default) do medidor.

Nota Esta mensagem de erro normalmente não deve ocorrer, 
pois os dados são protegidos contra perdas por funções 
de segurança múltiplas; todavia, se esta mensagem de 
erro aparecer, a única solução será enviar o medidor para 
reparo e recalibração na fábrica.

Solução de Problemas
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4 Manutenção
Troca de pilhas

Quando o símbolo de pilha aparecer no display, as pilhas 
precisam ser trocadas. Todavia, o medidor pode ainda ser 
usado por alguns dias. Se a tensão das pilhas continuarem a 
cair, o medidor se desligará.

Nunca troque as pilhas dentro de uma área classificada. 
Use somente os tipos de bateria descritos na página 4.  
O medidor deverá ser fechado novamente com cuidado e a 
tampa de proteção deverá ser colocada no medidor após a 
troca das pilhas (veja também “Notas adicionais de seguran-
ça para ATEX, pág. 4). 
Para trocar as pilhas (3 unidades, alcalinas AA), use uma 
chave de fenda ou Phillips.
• Feche a tampa protetora e remova o compartimento do 

sensor.
• Erga o gancho, solte os quatro parafusos atrás do medidor 

e retire a tampa.
• Retire as pilhas gastas do compartimento.
• Insira as pilhas novas na direção indicada.
• Veja se a tampa protetora ficou bem encaixada nas fendas 

e se a vedação de borracha ficou acentada corretamente, 
especialmente perto do soquete do sensor.

• Recoloque a tampa e fixe-a com os parafusos. 
• Aperte bem os parafusos.
• Recoloque o compartimento do sensor.

Nota Durante a troca das pilhas todos os dados de calibração e 
configuração são preservados. A hora e a data precisam ser 
reacertadas. O número atual do local da memória para o 
valor medido muda para 00.

Manutenção
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Limpeza do medidor

Nota Após a troca das pilhas a gravação continuará também com 
o local de memória 00 quando o medidor estiver no modo 
“Continuar” do data logger. Se você tiver armazenado valores 
medidos antes da troca das pilhas e não quiser perder os dados 
gravados nos locais da memória, ajuste o primeiro local da 
memória a ser gravado com RCL e ▲ ou ▼ antes de reiniciar 
o data logger.

Atenção Antes de armazenar o medidor por um tempo maior,  retire 
as pilhas. Pilhas com vazamento podem danificar o medidor.

Poeira e sujeira nas superfícies do medidor podem ser remo-
vidas com água e também com um produto de limpeza fraco 
de uso doméstico, se necessário.

Atenção Cuidado com descargas de eletricidade estática ao usar o 
medidor em áreas classificadas. Por exemplo, nunca limpe o 
medidor com pano seco.

Manutenção
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Apêndice
Acessórios

N.° Ref. 

Impressora ZU 0244

Papel para impressora (5 rolos) ZU 0249

Fita para impressora (5 unidades) ZU 0250

Compartimento do sensor, 5 unidades  
(para armazenamento à prova de vazamento 
do sensor) 

ZU 0262

Célula de passagem sobressalente para  
sensor SE 202 de 2 eletrodos.

ZU 0284

Adaptador de plugue banana de 2 polos  
para o soquete do medidor

ZU 0289

Adaptador de plugue de 8 polos para o 
soquete do medidor para conexão do  
sensor ZU 6985 lab.

ZU 0290

Sensores Sensor de 2 eletrodos c/ célula de passagem 
Material: aço inoxidável 1,4571 
Constante de célula: 0,100 cm–1  
Faixa: 0,01 – 199,9 µS/cm

SE 202

Sensor de 4 eletrodos 
Material: epóxi/grafite 
Constante de célula: 0,475 cm–1  
Faixa: 0,1 µS/cm – 500 mS/cm

SE 204

Soluções 
padrão de  
condutividade

13,88 mS /cm, 250 ml (0,1 mol/l KCl) ZU 0348

1413 µS/cm, 250 ml (0,01 mol/l KCl) ZU 0349

15 µS/cm, 300 ml ZU 0350

Apêndice
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Faixas Condutividade: 0,1 µS/cm a 1000 mS/cm  
(c > 0,8 cm–1)  
0,1 µS/cm a 500 mS/cm  
(c = 0,2 a 0,8 cm–1)  
0,01 µS/cm a 199,9 µS/cm  
(c < 0,2 cm–1) 

Temperatura: –20,0 a +120,0 °C /  
–4 a 248 °F  
nLF: 0 a 120 °C 

Salinidade: 0,0 a 45,0 g/kg (0 a 30°C)

Total de sólidos dissolvidos: 0 a 1999 mg/l (10 a 40°C)

Display LCD 35 x 67 mm, altura dos caracteres 15 mm

Ciclo de medição Aprox. 2 s

Erro de medição 
(± 1 valor)

Condutividade: < 0,5 % do valor medido1)

Temperatura: < 0,3 K

Entrada 1  
(Sensor)

Multicontato para sensores de 2 e 4 eletrodos com sonda  
de temperatura integrada

Entrada 2  
(Temperatura)

Soquetes de 4 mm para sonda de temperatura  
Pt 1000 / NTC (30 kΩ) separada

Constante de célula 
admissível

0,010 a 199,9 cm–1 (ajustável)

Calibração  
do sensor

Introdução direta de constantes de célula, Determinação automá-
tica de constantes de célula c/ solução de KCl de 0,01 mol/l ou 0,1 
mol/l, Calibração do sensor com quaisquer soluções conhecidas.

Autoteste  
do medidor

Na ativação do instrumento: teste de segmentos, exibição do 
número de modelo e versão do software

Medição de  
temperatura

Pt 1000 / NTC 30 kΩ (reconhecimento automático na ativação)  
ou introdução manual de temperatura

Compensação  
de temperatura

Característica linear: 0,01 a 9,99 %/°C  
nLF (característica não linear para água ultrapura e água natural 
conforme a norma EN 27088

Memória de dados 100 locais de memória: condutividade, salinidade ou TDS,  
com temperatura, data e hora

Data logger Registro manual, em intervalos ou em evento

1) Para condutividades > 500 mS/cm: < 1% do valor medido

Especificações do Portamess® 913 (X) Cond

Apêndice
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Interface de  
comunicação

RS 232, bidirecional, assíncrona, taxa de transferência configurá-
vel (600 a 9600 bauds). Pode ser usada para comunicação com 
impressora ou PC.

Retenção de dados Dados de configuração/calibração e valores de fábrica > 10 anos

Desativação  
automática

Após 1 ou 12 horas, ineficaz durante operação da interface  
ou do data logger

Compatibilidade  
eletromagnética

Interferências emitidas: EN 61 326 Classe B 
Imunidade a interferências:  
EN 61 326, EN 61 326/A1 e NAMUR NE 21

Proteção contra 
explosão  
(só 913 X Cond)

II 2(1)G  Ex ia IIC T3/T4  Ga,  PTB 01 ATEX 2161

Temperatura  
ambiente

Operação: –10 a +50 °C (T3) 
–10 a +40 °C (T4)

Transporte e armazenamento: –20 a +70 °C

Alimentação 3 pilhas alcalinas de manganês tipo AA (LR 6) 
Para aplicação em áreas classificadas:
Classe de temperatura T4 (–10 ... +40 °C): Duracell MN1500
Classe de temperatura T3 (–10 ... +50 °C):  
Energizer E91, Power One 4106, Panasonic Pro Power LR6
veja pág. <?> 

Tempo de operação Aprox. 1000 h2), operação do relógio > 2 anos

Alojamento Material: PA, Tipo de proteção: IP 66,   
com compartimento do sensor integrado

Dimensões 133 x 160 x 30 mm (L x A x P)

Peso Aprox. 560 g com pilhas

Especificações da Impressora ZU 0244
Tipo de impressora Matricial

Interface Serial RS 232

Papel Papel comum, largura 57,5 mm

Taxa de transfe- 
rência de dados

4 800 bauds, bits de dados: 7, bits de parada: 1, paridade: par

Alimentação 230 Vca ± 10 %

Dimensões 197 x 73 x 153 mm (L x A x P)

Peso Aprox. 1,2 kg com carregador 

2) Devido ao armazenamento, as pilhas podem durar menos tempo.

Apêndice
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EC-Type-Examination Certificate
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Autodesa- 
tivação 
(AutOFF) 

Para reduzir o consumo de pilhas, o medidor desliga-se 
automaticamente quando não operado por um período 
de tempo maior. Isso acontece após 1 hora ou 12 horas. 
Quando o data logger ou a interface serial está ativa, a 
desativação automática é desabilitada.

cal Tecla para ativar a calibração.

Calibração Ajuste do medidor de condutividade para a constante de 
célula do sensor usado.

Data logger O data logger registra na memória até 100 valores medidos 
juntamente com temperatura, data e hora. Os dados são 
registrados a determinados intervalos de tempo, em deter-
minados eventos (diferença de valor) ou manualmente 
quando uma tecla é pressionada.

GLP (BPL) Boas Práticas de Laboratório: Regras para realizar e docu-
mentar medições em laboratório

meas Ao pressionar esta tecla, o instrumento volta para o modo 
medição a partir de qualquer nível. No modo de medição 
Cond, a compensação de temperatura ajustada é exibida 
quando a tecla meas é pressionada. 
No modo TDS, o fator TDS é exibido.

Memória  
de dados

Até 100 valores medidos podem ser salvos na memória de 
dados juntamente com as respectivas temperaturas, datas 
e horas.

NAMUR Comitê alemão para normas de medição e controle da 
indústria química.

nLF Compensação de temperatura não-linear para água ultra-
pura com traços de NaCl e para água natural conforme a 
norma EN 27088, temperatura de referência = 25 °C.
Nota: Com sensor SE 202 e célula de passagem, a resolução 
é 0,01 µS/cm – ideal para medição de água ultrapura.

Glossário

Glossário
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Resíduo de 
evaporação

Veja TDS (total de sólidos dissolvidos).

Salinidade A salinidade indica o teor de sal, especialmente de água 
marinha como parâmetro cumulativo, especificada em  
g/kg (‰).

Solução de 
calibração

Solução com condutividade definida com exatidão para 
calibração de um medidor de condutividade.

TDS Total de sólidos dissolvidos, corresponde à concentração de 
sólidos dissolvidos que contribuem para a condutividade – 
comparável com o resíduo de evaporação.

Tempo de 
resposta

Tempo desde o início de uma etapa de calibração até a 
estabilização do valor medido.

Glossário
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B
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C
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Cabo do computador  29
Calibração automática  21
Calibração automática, config.  16
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Conexões, resumo  11
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