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1. Introdução 

O modelo DDS-100, é um penetrômetro para medir a dureza do solo, através de sua haste realiza medição 
de até 450mm de profundidade. Se trata de uma ferramenta indispensável no campo, pois através dela é 
possível analisar a compactação do solo e da subsolagem no preparo do solo, na semeadura e também 
após o plantio de diversas culturas. 

Possui 3 unidades de medição, Kg, N e lb, que podem ser convertidas automaticamente. A sua resolução é 
de 0,1Kg, tendo uma precisão de ± 0,5%. Com a função de pico de medição, o medidor exibirá o valor 
máximo medido. Possui bateria interna recarregável, proporcionando 6 a 8 horas de medição contínua. Um 
dos destaques é o seu datalogger, podendo armazenar até 447 valores de medição, e com o uso do 
software, pode-se descarregar os dados armazenados diretamente no computador, para facilitar a 
interpretação dos dados. Acompanha maleta para o acondicionamento e transporte do seu equipamento. 
 

2. Dicas de segurança 

Antes de usar o instrumento, leia todas as instruções deste manual para evitar danos ao material e sanar 
possíveis dúvidas. 

3. Limpeza e manutenção 

- Não use detergentes, solventes ou produtos químicos para limpar o equipamento. 

- Não abra o equipamento para nenhum tipo de manutenção. Esta deve ser conduzida apenas por 
profissionais autorizados. 

- Utilize somente água para limpara a haste, seque-a com um pano macio e guarde em sua maleta. 

4. Precauções de segurança 

- Não desmonte ou remodele o produto sem autorização. 

- Não deixe crianças tocarem ou operarem o aparelho. 

- Evite a entrada de água no aparelho. 

- Não use outra fonte de energia, além da tensão indicada, pois pode resultar em choque elétrico e fogo. 

5. Especificações técnicas 

• Display de cristal líquido rotacional de 6 dígitos retro iluminado 

• Seleção de unidades: Kg, N e lb 

• Faixa de medição: 1,00 a 50,00 Kg / 9,8 a 490,3 N / 2,20 a 110,2 lb 

• Resolução: 0,01Kg / 0,1 N / 0,01 lb 

• Precisão: ± 0,5% 

• Capacidade de sobrecarga: 150% 
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• Profundidade de medição: 0 ～ 450 mm 

• Tempo de operação contínuo da bateria: 6 ～8 horas. 

• Armazenamento de medições: 447 dados de medição 

• Interface de comunicação: RS232 (USB usando um cabo conversor RS232/USB opcional) 

• Estabilidade: variação de temperatura: 0,2uV / ℃ (0~60 ℃） 

• Variação nula: ≤ 0,1% / 8 horas / FS. 

• Temperatura de operação: 0°C a 60°C 

• Umidade de operação: ≤ 80% U.R. 

• Alimentação: Bateria interna recarregável de 7,5V DC 

• Carregador: Entrada: 100 a 240V AC, 50/60 Hz / Saída: 12V, 500mA 

• Peso: Somente o aparelho: 0,635 kg (aprox.) / Aparelho Montado: 2,15 kg (aprox.) 

• Dimensões: Aparelho: 63,85 x 230,00 x 38,15mm (CxLxA) / Haste: 450mm x Ø12mm (CxL) 
 

6. Descrição do equipamento 

 

 

01 - Apoio para as mâos 

02 - Haste para medição 

03 - Penetrômetro 

04 - Placa de montagem 
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7. Descrição do painel 

 

 

01 -  Equipamento 

02 - Luz indicadora de funcionamento 

03 - Botão Ligar - ON 

04 - Botão Desligar - OFF 

05 - Seleção de unidade - UNIT 

06 - Botão de Memória - SAVE 

07 - Botão Rotacionar display - ROTATE ▲ 

08 - Botão de Configuração - SET 

09 - Botão Ler memória - CHECK ► 

10 - Botão Zerar/Limpar memória - ZERO 

11 - Botão Valor de pico - PEAK 

12 - Display LCD 

13 - Adesivo de Perigo 

14 - Conector da haste 

8. Instruções de operação 

8.1 Ligando o equipamento 

Pressione o botão “LIGAR” e a luz indicadora acenderá e o modelo será exibido na tela LCD. Quando 0,00 
for exibido na tela LCD, o equipamento está pronto para realizar a medição. 

Nota: Quando o equipamento ligar, e no seu display apresentar valores, diferentes do 0,00, e não houver 
nenhuma força sendo exercida no seu sensor, neste momento, basta pressionar o botão “ZERO”, para 
limpar os valores do display. 

8.2 Desligando o equipamento 

Pressione o botão “DESLIGAR” e o equipamento será desligado.  

Nota: sempre que pressionar o botão Desligar, a energia será desligada, mas os dados armazenados na 
memória não serão apagados. 
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8.3 Alternando entre as unidades de medição 

O equipamento, possui 3 unidades de medidas, Kg, N e lb. Para alternar entre elas, pressione o botão 
“UNIT”.  

8.4 Valor de pico de medição 

Pressione o botão “PEAK”, para alternar entre os 2 modos de retenção valor de pico. Quando o botão é 
pressionado, o ícone PEAK é exibido no display LCD, pressione novamente e o ícone AUTO PEAK é exibido 
no display LCD. Os dois modos de medição de pico são: 

• PEAK – O valor máximo ficará congelado no display. 

• AUTO PEAK – Quando esta função é ativada  

8.5 Armazenamento de medição 

Durante a medição, pressione o botão “SAVE”, os dados do teste, serão armazenados, neste momento, o 
ícone MEM será exibido no display. Para salvar um novo dado, pressione o botão “SAVE” novamente. 
Quando há medições armazenadas na memória, o ícone será exibido no display até que a memória seja 
apagada. 

8.6 Armazenamento de medição de pico 

Ligue o equipamento, aguarde o display apresentar 0,00, pressione o botão “PEAK”, será exibido no seu 
display o ícone PEAK e realize a medição, assim, o valor da medição será congelado no seu valor máximo, 
pressione o botão “SAVE”, os dados do teste de pico, serão armazenados, neste momento, o ícone MEM 
será exibido no display. Para armazenar um novo dado, realize uma nova medição, e pressione o botão 
“SAVE” novamente. Pressione 2 vezes o botão “PEAK” para sair dessa função. 

8.7 Armazenamento automático de medição de pico 

Ligue o equipamento, aguarde o display apresentar 0,00, pressione 2 vezes o botão “PEAK”, será exibido 
no seu display o ícone AUTO PEAK, assim, o valor da medição será congelado no seu valor máximo, realize 
a medição, aguarde 5s e o valor medido será armazenado automaticamente na memória, neste momento 
o display será zerado. Para armazenar um novo dado, realize uma nova medição, e aguarde o display zerar. 
Pressione 1 vez o botão “PEAK” para sair dessa função. 

8.8 Lendo as medições armazenadas 

Pressione o botão “CHECK” para realizar a leitura das medições armazenadas na memória, o ícone MEM 
ficará piscando, e será exibido o valor da primeira medição armazenada. Pressione o botão “ROTATE ▲”, 
para visualizar as medições seguintes, ou pressione o botão “CHECK ►” para visualizar as medições 
anteriores. Para sair da função de ler as medições armazenadas, pressione o botão “ZERO”, e o ícone MEM 
para de piscar. 
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8.9 Rotacionar exibição do display 

Pressione o botão “ROTATE”, para rotacionar o display em 180°. Os valores da medição serão rotacionados 
para facilitar a leitura. 

8.10 Botão ZERO 

Pressione o botão “ZERO” para os valores de teste exibidos no display, voltarem a zero. Quando o 
equipamento estiver na função de medição de pico, pressione o botão “ZERO” para zerar os valores 
exibidos no display. 

8.11 Deletando as medições armazenadas 

Para apagar as medições armazenadas na memória do equipamento, proceda da seguinte forma: 

(1) Com as medições armazenadas, pressione o botão “CHECK” para ler as medições; 

(2) Pressione e mantenha pressionado o botão “ZERO” por aproximadamente 4s, e solte após esse tempo. 

(3) O display exibirá 0,00 e o ícone MEM sumirá do display do equipamento. 

(4) Neste momento, todos os dados armazenados, foram deletados de sua memória. 

 

9. Lista de acessórios 

Acessórios fornecidos 

- Penetrômetro 

- Placa de montagem 

- Haste de medição 

- Adaptador de tensão 12V, 500mA 

- Cabo de comunicação RS232 

- Suporte para as mãos 

- Maleta para transporte 

- Cartão de instruções para baixar o manual e software 

 

Acessórios opcionais 

- Certificado de calibração 

- Cabo conversor RS232 para USB mod CRS-80 (04200) 
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10. Termos de Garantia 

 
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e 
inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu 
perfeito funcionamento. 
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto 
do equipamento, no período de 06 meses a partir da data da compra. 
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, 
sensores, etc. 
 
Excluem-se de garantia os seguintes casos: 
 
a) Uso incorreto, contrariando as instruções; 
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
c) Queda e exposição a ambientes inadequados. 
Observações: 
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser 
encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência  
técnica da Instrutherm. 

• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do 
equipamento para fins de trânsito. 

• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma 
carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins     
exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração. 

• Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas 
juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis. 
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota 
fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento. 
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do 
comprador. 
 

O manual pode sofrer alterações sem prévio 
aviso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO 

Instrutherm Instrumento de Medição Ltda. 

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó 

São Paulo - SP - CEP: 02911-030 

Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820 

Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801 

E - mail: instrutherm@instrutherm.com.br   

Site: www.instrutherm.com.br 

SAC: sac@instrutherm.com.br 
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