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Foto meramente ilustrativa

Refratômetro Analógico
Portátil Escala Dupla

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

Obrigado por comprar o Refratômetro analógico de escala dupla Incoterm,
você adquiriu um produto de uma empresa que oferece alta qualidade e valor agregado.
Conheça nossa linha completa através do site www.incoterm.com.br. As
informações con das neste manual estão sujeitas a modiﬁcações, por conta de
melhorias no produto ou em seu funcionamento, sem aviso prévio.
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzido ou transmi do em
qualquer forma ou meio sem o consen mento prévio, por escrito, da Incoterm
Ind. de Termômetros Ltda.

INTRODUÇÃO
O refratômetro analógico é um instrumento de precisão óp ca, des nado a
realizar a medição de forma conﬁável do índice de refração da luz em uma
substância líquida. Através de seu prisma podemos facilmente conhecer a
concentração ou índice de refração de líquidos nas escalas:

BRIX – 0 a 32%
(sucos de frutas, doces, bebidas, xaropes entre outros).

SG – Gravidade Especíﬁca – 1.000 a 1.130
(Essa unidade é usada para medir a quan dade
de açúcares, dextrinas, proteínas e outras
substâncias no mosto, ou, até mesmo, na cerveja,
após a fermentação).

Imagem da escala do Refratômetro

PEÇAS E COMPONENTES
1.
2.
3.
4.
5.

Prisma
Cobertura do prisma
Parafuso de calibração
Punho emborrachado
Ajuste do foco

ESPECIFICAÇÕES

Exa dão Brix:

Brix: 0 a 32%
SG: 1.000 a 1.130
± 0,2%

Resolução Brix:

0,2%

Exa dão SG:

± 0,001 %

Resolução SG:

0,001

Compensação automá ca de
temperatura (ATC)

10°C a 30°C

Dimensões

174 x29x40 mm

Peso

246 g

Escala

·

Aplicações: Indústria de alimentos e de bebidas, para a medição da
concentração de açúcar em sucos de fruta, refrigerante, mosto, bebidas
lácteas, hidrossolúveis, lubriﬁcantes, etc.

OPERAÇÃO
1. Aponte o prisma do Refratômetro em direção à luz, e ajuste o foco do
instrumento até a escala ser visto ni damente.

2. AJUSTE DO ZERO
Abra a cobertura do prisma, coloque 2 gotas de água des lada no prisma.
Concluído, feche a cobertura do prisma ﬁrmemente. Após, ajuste o parafuso de
calibração para se ter a marca da luz/sombra e o limite coincidirem com a linha de
0 (zero), como o exemplo abaixo.

O ajuste do refratômetro com a função de Compensação Automá co de
Temperatura (ATC) deve ser feito sob a condição de temperatura ambiente à
20°C. Uma vez calibrado, mudanças na temperatura ambiente dentro da faixa
aceitável (10°C a 30°C) não devem afetar a precisão.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
1. Ajuste do zero: O líquido e a amostra devem estar sob a mesma temperatura,
se a temperatura es ver variando muito, o ponto zero deverá ser ajustado uma
vez a cada 30 minutos.
2. Depois de usar, não u lizar água para lavar o instrumento, para evitar que entre
água no aparelho.
3. Para limpeza do corpo u lize um pano macio embebido em álcool e lico 98%.
4. Limpar o prisma com um pano macio embebido em água des lada ou
deionizada (água pura).
5. Como é um po de instrumento de precisão óp co, deve-se usa-lo com
bastante cuidado. Não toque, nem arranhe a super cie óp ca. O instrumento
deverá ser man do em ambiente seco, limpo e adequadamente arejado, para
evitar que a super cie crie mofo ou umidade.
6. Evite choques fortes durante o transporte.
7. Caso o usuário não u lize o equipamento de acordo com as instruções e os
métodos mencionados, isto acarretará na perda da garan a do instrumento. O
desempenho óp co não poderá ser restaurado.

Contém na embalagem
01 Refratômetro ATC com escala BRIX 0 a 32% e SG 1.000 a 1.130
01 Pipeta de Pasteur 2ml
01 Chave de calibração
01 Pano para limpeza
01 Manual de instruções

TABELA DE CONVERSÃO SG GRAVIDADE ESPECÍFICA EM GRAUS PLATO
O extrato de um mosto é uma medida, em graus Platô, da concentração (em
massa) das diversas substâncias presentes no mosto. O mosto é uma solução,
onde essas substâncias são o soluto e a água é o solvente. A concentração é a
massa do soluto dividida pela massa da solução toda (soluto mais solvente).

GARANTIA
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