
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
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) 2144-2801 
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br - Site: www.instrutherm.com.br 

 

 

 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 SIMULADOR DE PH  

MODELO SPH-740 

I N S T R U T H E R MI N S T R U T H E R M

 
 

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE 

MEDIÇÃO LTDA. 

1. CARACTERÍSTICAS 

• O aparelho Simulador de pH Digital Portátil além de ser econômico 

é um Instrumento de fácil utilização com resposta ultra-rápida para 

conferir calibração de instrumentos. Esse dispositivo pode ser 

utilizado como controlador, indicador ou registrador, que determina 

rapidamente se seu dispositivo ou processo precisa ser calibrado ou se 

o sensor necessita ser substituído. 

• Ideal como fonte de calibração de indicadores de processo e 

controladores. O mesmo deve ser usado ou montado como dispositivo 

de processo para exibir em unidades de engenharia, o usuário pode 

fazer serviços de recalibração em campo de medidores ou 

controladores. 

• Caixa compacta caracterizado por um botão seletor de escala de 

operação manual. Os LEDS vermelhos indicam a escala de simulação 

ou quando a bateria está descarregada. 

• Fácil operação, simplesmente conecte o cabo do simulador para seu 

dispositivo e selecione a calibração desejada, que está exibida no seu 

dispositivo. Caso o valor exibido seja igual ao valor exibido no 

simulador, então seu dispositivo está calibrado. 
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2. ESPECIFICAÇÕES 

Valores de Simulação: PH 4.00, PH 7.00, PH 10.00 

Precisão: ± 0.1% 

Seleção de impedância: Selecione a escala alta de resistência (HIGH  

                                        Ω) para medir a impedância do aparelho. 

Acessórios Inclusos: Manual de Instruções, Cabo de Calibração com  

                                   Plug BNC, Estojo para transporte mod. ES-10 

Acessórios opcionais: Estojo para transporte mod. ES-10 

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso. 
 

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 6 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. 
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