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1. Introdução 

O Refratômetro RTC-10ATC é um instrumento óptico de precisão, leve e de fácil utilização. Destina-se à 

medição de totais sólidos dissolvidos de café, pelo método da refratometria e possui compensação 

automática de temperatura entre 0~30º C. 

2. Dicas de segurança 

2.1 Precauções de segurança 

- Este é um instrumento óptico de precisão, por este motivo evite batê-lo em qualquer superfície.  

- Não toque ou risque a superfície óptica. 

- Por favor, mantenha-o em um ambiente seco, limpo e não corrosivo, para evitar que a superfície fique 

mofada e embaçada.  

- Por favor, evite choque forte durante o transporte. 

- Utilize o instrumento na posição horizontal, para evitar que qualquer líquido excedente no Prima escorra 

pelo instrumento e atinja qualquer parte do seu corpo. 

 

2.2 Limpeza 

- Após o uso, nunca lave o instrumento em água corrente, evitando que ela se infiltre para dentro do 

instrumento.  

- Para limpar o prisma, utilize uma flanela embebida em água destilada.  

3. Especificações Técnicas 

Escala: 0~18 TSD 

Resolução: 0,1 TSD 

Compensação Automática de Temperatura: 0~30° C 

Tamanho: 27×40×176 

Peso: 175(g) 

 



 

  

4. Identificação das Partes 

 

 

1. Prisma 

2. Cobertura do Prisma 

3. Parafuso de Calibração 

de Zero 

4. Punho 

5. Ajuste do Foco 

6. Visor 

 

5. Instruções de uso 

5.1 Ajuste de Foco 

Com uma das mãos segure o refratômetro punho (4) e aponte o Prisma (1) em direção a uma fonte 

luminosa. Observando através do Visor (6) e com o auxílio da outra mão, gire o Ajuste de Foco (5), para 

direita ou para a esquerda, até obter uma imagem nítida da retícula da superfície de medição. 

5.2 Calibração 

Abra a Cobertura do Prisma (2), adicione duas gotas de água destilada na superfície do Prisma e feche a 

Cobertura do Prisma, de modo que a substância se espalhe. Com o auxílio da chave de fenda, que 

acompanha o equipamento, ajuste o Parafuso de Calibração (3), para fazer o limite claro/azul coincidir com 

a linha nula. 

Obs. Para um resultado mais preciso, a água destilada e a amostra a ser medida devem estar na mesma 

temperatura. Assim que houver mudança brusca na temperatura, o ponto nulo deve ser ajustado 

novamente. Uma boa prática é ajustar uma vez a cada 30 minutos. 

5.3 Compensação de temperatura 

A temperatura de referência é de 20 °C. A compensação automática de temperatura, permite que o 

usuário se concentre na medição sem se preocupar com a temperatura. O alcance de compensação é de 

0~30 ºC. 

6. Acessórios Inclusos 

1. Estojo para transporte 

2. Conta Gotas;  

3. Chave de fenda; 

4. Flanela 

 



 

  

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 E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 

Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó 

São Paulo – SP – CEP: 02911-030 

Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2800 

E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br   

Site: www.instrutherm.com.br 

SAC: sac@instrutherm.com.br                                                                      

02/10/19 

 


