
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

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                                                             10/01/2018 

 

 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
 

 
 

MEDIDOR DE PH DIGITAL  
DE BOLSO À PROVA 

D’ÁGUA MOD. PH-1800 
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1. Especificações 

 
• Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos 
• Design compacto e à prova d’água 
• Escala: 0,00 a 14,00 pH 
• Resolução: 0,01 pH 
• Precisão: ± 0,05 
• Calibração: 2 pontos 
• Adicionais: á prova d´água 
• Baixo consumo de energia 
• Desligamento automático: Após aproximadamente 7 minutos sem 
pressionar nenhum botão, o equipamento desligará automaticamente. 
• Alimentação: 4 x 1.5V (Bateria tipo botão) 
• Temperatura de operação: 0 ~ 60ºC 
• Dimensões: 150 x 22 x 20 mm 
 

ATENÇÃO 
O eletrodo do equipamento deve ser submerso em solução de 
KCL, pelo menos uma vez ao mês, por um período mínimo de 12 
horas, para que o mesmo não deixe de funcionar corretamente, 
ou o eletrodo contamine. 

 
OBSERVAÇÃO 

Este equipamento possui grau de proteção IP56, o que o torna 
resistente a poeira e jatos de água. 

 
2. Operação 

 
1. Remova a tampa de proteção e ligue o equipamento. 
2. Se for o primeiro uso ou se a unidade não foi utilizada por um longo 
tempo, calibre a unidade. 
3. Mergulhe o eletrodo na solução de amostra. Faça movimentos 
circulares, e aguarde alguns minutos até a leitura do display estabilizar. 
O resultado exibido no display é o valor em pH da solução. 
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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. 
 
 

4. Notas 

 
1. Este medidor de pH usa vidro especial como sonda de PH. É 
adequado para medir líquidos não viscosos. 
2. A calibração é necessária antes do primeiro uso ou após muito tempo 
de  
armazenagem. Calibre pelo menos um ponto para garantir precisão. 
3. Antes de medir líquidos diferentes a sonda do pH deve ser limpa com 
água deionizada, para prevenir contaminação entre líquidos diferentes. 
4. Se o display apagar ou apresenta qualquer falha, substitua as baterias. 
É necessário efetuar a calibração após a substituição. 
5. Quando estiver medindo, espere alguns minutos para ler o valor 
estabilizado do pH. 
6. Não meça líquidos viscosos, sujos ou oleosos, pois irão contaminar a 
superfície de vidro da sonda e obstruir a junção. Isto levará a medições 
incorretas e causará dano à sonda. 
7. Se a sonda for usada em líquidos como os acima mencionados 
(líquidos viscosos, sujos ou oleosos) por acidente, limpe a sonda 
imediatamente com água deionizada, e utilize um lenço de papel para 
secar a sonda. Depois use um algodão com 99% de pureza para esfregar 
cuidadosamente a superfície da sonda. Então limpe a sonda mais uma 
vez com água deionizada. 
 
5. Lista de Acessórios 

 
• Acessórios Fornecidos: 
- Estojo 
- Chave de calibração 
- 4 baterias de 1,5V 
• Manual de instruções 
 
• Acessórios Opcionais (Vendidos Separadamente): 
- Certificado de calibração 
- Solução de calibração Mod. ST-40 
- Solução de calibração Mod. ST-70 
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4. Após a medição mergulhe o eletrodo em água destilada ou água 
deionizada. Utilize um lenço de papel absorvente e macio para secar toda 
a água do bulbo de vidro. Este procedimento deve ser realizado com 
extremo cuidado, pois o eletrodo pode ser facilmente danificado 
5. Antes de guardar o instrumento de pH, desligue-o deionizada, coloque 
algumas gotas de água destilada ou na esponja dentro da tampa, para 
manter o bulbo úmido. Esta medida é necessária para  manter a vida útil 
do eletrodo. Em seguida o usuário poderá tampar novamente o medidor 
de pH. 
6. Caso o instrumento não ligue ou apresente falhas no display, substitua 
suas baterias  
 

OBSERVAÇÃO 
O não cumprimento deste termo, pode acarretar danos 
irreversíveis ao eletrodo é ser caracterizado como mau uso 

 
OBSERVAÇÃO 

Equipamento não recomendado para medições de PH em álcool 
 

3. Calibração 

 
• O instrumento possui um sistema de calibração em 2 pontos. O ponto 1 
é o trimmer localizado ao lado do compartimento de bateria. O ponto 2 
pode ser localizado quando o compartimento de bateria é removido, sob 
o ponto 1. 
1. Limpe o eletrodo com água destilada ou deionizada 
2. Mergulhe o eletrodo em uma solução de pH 7,0. Se o display não exibir 
entre   6.98 e 7.02, ajuste o ponto 1 para calibrar o valor em pH 7,0. 
3. Limpe o eletrodo com água destilada ou deionizada. 
4. Mergulhe o eletrodo em solução padrão de pH 4.0. Caso a leitura não 
se situe entre 3,96 e 4,04 ajuste o ponto 2 para calibrar o instrumento em 
pH 4,0. 
5. Limpe o eletrodo com água destilada ou água deionizada. 
6. Mergulhe o eletrodo novamente em solução padrão de pH 7,0. Se o 
display exibir o valor correto, a calibração foi concluída com sucesso; Se 
não repita os passos de 2 a 6. 
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