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GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Todos os produtos da Fluke são garantidos contra defeitos de material ou fabricação, sob circunstâncias 
normais de uso e manutenção. O período de garantia é de um ano, a partir da data da remessa. As peças, 
reparos e serviços são garantidos por 90 dias. Esta garantia se aplica apenas ao comprador original, ou ao 
cliente usuário-final de um revendedor autorizado da Fluke, e não cobre fusíveis, baterias descartáveis, 
nem qualquer produto que, na opinião da Fluke, tenha sido usado de forma inadequada, alterado, tenha 
recebido manutenção inadequada ou tenha sido danificado por acidente ou condições anormais de 
operação ou manuseio. A Fluke garante que o software funcionará de acordo com as suas especificações 
técnicas pelo período de 90 dias, e que foi gravado de forma adequada em meio físico sem defeitos. A 
Fluke não garante que o software esteja livre de defeitos, nem que funcionará sem interrupções. 

Os vendedores autorizados da Fluke fornecerão esta garantia de produtos novos e não usados apenas a 
clientes usuários finais, mas não têm qualquer autoridade para fornecer, em nome da Fluke, uma garantia 
mais ampla ou diferente da presente. A assistência técnica coberta pela garantia está disponível se o 
produto houver sido adquirido de uma loja autorizada da Fluke, ou se o Comprador tiver pago o preço 
internacional aplicável. A Fluke se reserva o direito de cobrar do Comprador taxas relativa a custos de 
importação referentes a peças de substituição/reparos quando o produto for comprado em um país e 
submetido para reparos em um outro país. 

As obrigações da Fluke pertinentes a esta garantia são limitadas, a critério da Fluke, à devolução da 
importância correspondente ao preço pago pela compra do produto, reparos gratuitos, ou substituição de 
um produto defeituoso que seja devolvido a um centro autorizado de reparos da Fluke dentro do período 
coberto pela garantia. 

Para obter serviços cobertos pela garantia, entre em contato com o centro autorizado de reparos da Fluke 
mais próximo para obter informações sobre autorizações de retorno e então, envie o produto para o centro 
autorizado, com uma descrição do problema encontrado e com frete e seguro já pagos (FOB no destino), 
ao centro autorizado de reparos mais próximo. A Fluke não se responsabiliza por nenhum dano que possa 
ocorrer durante o transporte. Após serem efetuados os serviços cobertos pela garantia, o produto será 
devolvido ao Comprador, com frete já pago (FOB no destino). Se a Fluke constatar que a falha do produto 
foi causada por uso inadequado, contaminação, alterações, acidente, ou condições anormais de operação 
ou manuseio, inclusive falhas devidas a sobrevoltagem causadas pelo uso do produto fora das faixas e 
classificações especificadas, ou pelo desgaste normal de componentes mecânicos, a Fluke dará uma 
estimativa dos custos de reparo, e obterá autorização do cliente antes de começar os reparos. Após a 
realização dos reparos, o produto será devolvido ao Comprador com frete já pago e este reembolsará a 
Fluke pelos custos dos reparos e do transporte de retorno (FOB no local de remessa). 

ESTA GARANTIA É O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO JURÍDICO DO COMPRADOR, E SUBSTITUI 
TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUABILIDADE 
PARA UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA, 
INCIDENTAL OU CONSEQÜENTE, QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA 
DECORRENTE DE QUALQUER CAUSA OU TEORIA JURÍDICA. 

Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou limitação de uma garantia implícita nem de 
danos incidentais ou conseqüentes, esta limitação de responsabilidade pode não ser aplicável no seu caso. 
Se uma corte qualificada de jurisdição considerar qualquer provisão desta garantia inválida ou não-
executável, tal decisão judicial não afetará a validade ou executabilidade de qualquer outra provisão. 
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Introdução 
O Calibrador gerador de humidade RHapid-Cal 5128A da Fluke Calibration (o 
Produto) é um gerador de umidade de precisão controlado que produz um 
ambiente de teste preciso para calibrar sensores de umidade. Utilize o painel 
frontal para o controle da temperatura e umidade na câmara. 

O Produto: 

• Controla e mantém a umidade relativa e a temperatura na câmara com uma 
resolução de até 0,1% de UR e 0,1 °C, respectivamente.  

• Tem tempos de resposta extremamente rápidos para mudanças de umidade 
e temperatura, com tempos de subida mais rápidos que 10% UR/minuto e de 
10 °C/min. 

• Tem estilos diferentes de portas para acomodar uma grande variedade de 
sensores de umidade. 

• Dispõe de uma interface de usuário de painel frontal simples e conector USB 
tipo B para operação remota. 
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Contatar a Fluke Calibration 
Para contatar a Fluke Calibration, ligue para um dos números abaixo: 

• Suporte técnico nos EUA: 1-877-355-3225 

• Calibração/Reparos nos EUA: 1-877-355-3225 

• Canadá: 1-800-363-5853 (1-800-36-FLUKE) 

• Europa: +31-40-2675-200 

• Japão: +81-3-6714-3114 

• Cingapura: +65-6799-5566 

• China: +86-400-810-3435 

• Brasil: +55-11-3759-7600 

• Em outros países: +1-425-446-6110 

Para ver as informações do produto ou fazer o download dos manuais e 
suplementos mais recentes do manual, acesse o site da Fluke Calibration em 
br.flukecal.com. 

Para registrar seu produto, visite http://flukecal.com/register-product. 

Informações de segurança 
Indicações de Aviso identificam as condições e procedimentos perigosos ao 
usuário. Indicações de Cuidado identificam as condições e os procedimentos 
que podem causar danos ao produto e ao equipamento testado. 

 Advertência 
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndios ou 
ferimentos: 

• Leia todas as informações de segurança antes de usar o 
Produto. 

• Leia todas as instruções cuidadosamente. 

• Não use o Produto próximo a gases explosivos, vapores ou 
em ambientes úmidos ou molhados. 

• Use este produto somente em ambientes fechados. 

• Não incline o Produto com água no reservatório. O Produto 
deve ser instalado em uma superfície horizontal plana e 
estável.  
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• Use somente o cabo de alimentação e o conector de rede 
elétrica aprovados para a tensão e configuração do plugue 
do seu país e classificado para o Produto. 

• Substitua o cabo de alimentação se o isolamento estiver 
danificado ou se o isolamento mostrar sinais de desgaste. 

• Certifique-se de que o condutor de terra no cabo de 
alimentação esteja conectado a um aterramento de 
proteção. A interrupção do aterramento de proteção pode 
colocar tensão no chassi podendo levar à morte. 

• Use o Produto apenas conforme as especificações. Caso 
contrário, a proteção fornecida com o Produto poderá ser 
comprometida. 

• Não coloque o Produto em locais onde o acesso ao cabo de 
alimentação da rede elétrica fique bloqueado. 

• Não use o Produto se ele estiver danificado. 

• Desative o Produto se estiver danificado. 

• Não use o Produto se houver algum indício de 
funcionamento incorreto. 

• Não opere este Produto com a tampa ou o estojo aberto. 
Pode ocorrer explosão com tensão perigosa. 

• Use somente as peças de substituição especificadas. 

• Use somente os fusíveis de reposição especificados. 

• Os reparos ao produto devem ser feitos somente por um 
técnico aprovado. 

• Esvazie o reservatório antes de transportar o Produto. 

• Não encha o reservatório além da capacidade. 

Para garantir condições seguras de operação e manutenção do 
Produto: 

• Desligue o Produto e retire o cabo de alimentação da 
tomada da rede elétrica. Aguarde 2 minutos para que os 
circuitos internos descarreguem antes de abrir a porta do 
fusível ou remover as tampas do Produto. 
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Símbolos 
Os símbolos usados neste manual e no Produto estão explicados na Tabela 1.  

Tabela 1. Símbolos 

Símbolo Descrição 

 ATENÇÃO. TENSÃO PERIGOSA. Risco de choque elétrico. 

 ATENÇÃO. PERIGO. 

 Consulte a documentação do usuário. 

 Certificado pelo Grupo CSA para as normas de segurança norte-americanas. 

 Em conformidade com as diretivas da União Europeia. 

 Em conformidade com os padrões australianos de EMC. 

 Fusível 

 Em conformidade com os padrões sul-coreanos relevantes de compatibilidade 
eletromagnética. 

 

Este Produto está em conformidade com os requisitos de marcação da Diretiva WEEE. A 
etiqueta afixada informa que não é possível descartar o produto elétrico/eletrônico em lixo 
doméstico comum. Categoria do Produto: Com relação aos tipos de equipamento no 
Anexo I da Diretiva WEEE, esse produto é classificado como um produto de 
"Instrumentação de controle e monitoramento" da categoria 9. Não descarte este produto 
no lixo comum.  

Informações sobre calibração e reparos  
Se for necessário fazer calibração ou reparo durante o período de garantia, entre 
em contato com um Centro de Serviços autorizado da Fluke Calibration para 
providenciá-lo (consulte Entre em contato com a Fluke). Tenha em mãos as 
informações do Produto, como a data de compra e o número de série para 
agendar o reparo. 



 RHapid-Cal Humidity Generator 
 Especificações gerais 

5 

Especificações gerais 
Tensão alimentação CA ..................................... 100 V a 240 V ±10%, 47 a 63 Hz  

Consumo de energia .......................................... 300 VA 

Fluido de teste necessário .................................. água destilada 

Tempo de aquecimento para atender às  

especificações  ................................................... O dobro do tempo desde o último aquecimento até no máximo 
30 minutos 

Período de aquecimento do umidificador  
interno (tempo de "HEATING" para iniciar) ........ 30 minutos (típico) 

Especificação do fusível de alimentação ............ F 4 A 250 V (golpe rápido) 

Faixa de umidade relativa do ambiente  

operacional, 18 °C a 28 °C  ................................ Até 80% UR 

Temperatura de armazenamento e  

umidade relativa ................................................. -20 °C a 50 °C, 0% a 95% UR, sem condensação 

Saída de potência do transdutor ......................... 12 VCC, 1 A máximo, fusível: F 1 A 250 V (golpe rápido) 

Interface de computador… ................................. USB  

Segurança .......................................................... IEC 61010-1, Categoria de instalação II, Grau de poluição 2, somente 
para uso interno 

Altitude ................................................................ 2 000 m 

Compatibilidade eletromagnética (EMC) 

Internacional ....................................................... IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético controlado 

CISPR 11: Grupo 1, Classe A 

Grupo 1: Equipamento gerou intencionalmente e/ou usa energia de 
radiofrequência acoplada de forma condutora, que é necessária 
para o funcionamento interno do próprio equipamento. 

 Classe A: Equipamentos são adequados para o uso em todos os 
estabelecimentos, exceto domésticos e os diretamente conectados 
a uma rede com fonte de alimentação de baixa tensão, que 
alimenta edifícios usados para fins domésticos. Podem existir 
dificuldades em potencial para garantir a compatibilidade 
eletromagnética em outros ambientes, devido a interferências 
conduzidas e por radiação.  

 Cuidado: Esse equipamento não se destina para uso em ambientes 
residenciais e pode não fornecer a proteção adequada para a 
recepção de rádio nesses ambientes. 

As emissões que excedem os níveis exigidos pela CISPR 11 podem 
ocorrer quando o equipamento está conectado a um objeto de teste. 

Coreia (KCC) ...................................................... Equipamento de Classe A (Equipamento para transmissão e 
comunicação industrial) 

Classe A: O equipamento atende aos requisitos de equipamentos 
industriais de ondas eletromagnéticas e o vendedor ou usuário deve 
observar essas informações. Este equipamento é indicado para uso 
em ambientes comerciais e não deve ser usado em residências. 

USA (FCC) .......................................................... 47 CFR 15 subparte B. Este produto é considerado um dispositivo 
isento de acordo com a cláusula 15.103. 

Peso 

 Somente chassi .................................................. 15 kg (33 lbs) 

Dimensões 

Chassi ................................................................. 237 mm x 432 mm x 521 mm (9,3 x 17 x 20,5 pol. (altura x largura x 
profundidade)  

Dimensões globais da câmara ...........................  200 mm (7,87 pol.) (profundidade) x 150 mm (5,90 pol.) (diâmetro) 

Dimensões de volume de trabalho .....................  109 mm (4,3 pol.) (profundidade) x 125 mm (4,88 pol.) (diâmetro) 

Resolução de temperatura: 

Visor .................................................................... 0,1 °C 

Dados USB ......................................................... 0,1 °C 

Resolução de umidade: 

Visor ....................................................................  0,1% UR 

Dados USB .........................................................  0,1% UR 

Ponto de orvalho 

Resolução ...........................................................  0,1 °C (por indicação) 

Observação 
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A leitura do ponto de orvalho exibida (DP) é calculada a partir da temperatura real 
do produto e leituras de %UR. Ela é calculada como um ponto de orvalho (vapor de 
água sobre água) em toda a gama, independentemente de o ponto de orvalho ser 
igual ou inferior a 0 °C e a uma pressão nominal de 101,325 kPa (1 atmosfera). 

Especificações técnicas da câmara de umidade e temperatura 
As especificações do Produto descrevem a Incerteza Instrumental Absoluta do Produto. As especificações do Produto 
incluem estabilidade, temperatura ambiente e umidade (dentro de determinados limites), linearidade, regulação de linha, 
a incerteza da medição padrão de referência e estabilidade em longo prazo de um ano. As especificações dos produtos 
são fornecidas com nível de confiança normalmente distribuído de 99%, k=2,58.  

Especificações da câmara 

Um ano, variação da temperatura ambiente 23°C ±3°C [ 1]. 

Faixa de temperatura da 
câmara 

Faixa de umidade da 
câmara 

Especificação da 
umidade 

Especificação de 
temperatura 

18 °C a 23 °C 

7% a 80% UR 
>80% a 95% UR 

±1,0% de umidade 
relativa 
±1,25% de umidade 
relativa 

±0,2 °C 
±0,2 °C 

>23 °C a 28 °C 

7% a 80% UR  
>80% a Hmax

[2] % UR 
±1,0% de umidade 
relativa 
±1,25% de umidade 
relativa 

±0,2 °C 
±0,2 °C 

[1]  Para a faixa de temperatura ambiente de 23 C° ±5°C, multiplicar as especificações por 1,5. 

[2]  Hmax é o valor de umidade máxima em que a especificação se aplica. Consulte a seção Faixa de operação da câmara 
abaixo para Hmax. 

Observação 

As especificações aplicam-se ao volume de trabalho mostrado no modelo de 
volume de trabalho encontrado no final do Manual do Operador e fazem referência 
à leitura “Real” no visor do Produto.  

Uniformidade e estabilidade da câmara 
Faixa de temperatura ambiente: 23 °C ±3 °C [1] 

Temperatura da 
câmara 

Faixa de umidade da 
câmara 

Uniformidade 
de 

temperatura 
da câmara [2] 

Uniformidade 
de umidade da 

câmara [ 2] 

Estabilidade de 
umidade da 
câmara [3] 

Estabilidade 
de 

temperatura 
da câmara [3] Min % UR Máx % UR 

18 °C a 28 °C 
7% de 
umidade 
relativa 

Consulte a 
seção 
Faixa de 
operação 
da câmara 

±0,12 °C 
±0,3% de 
umidade 
relativa 

±0,1% de 
umidade 
relativa 

±0,05 °C 

As seguintes especificações são típicas das condições da câmara exibidas [4] 
5 °C a <18 °C 15% de 

umidade 
relativa 

Consulte a 
seção Faixa 
de operação 
da câmara 

±0,5 °C ±1,5% de 
umidade 
relativa 

±0,5% de 
umidade 
relativa 

±0,5 °C 

>28 °C a 30 °C 7% de 
umidade 
relativa 

±0,2 °C ±0,6% de 
umidade 
relativa 

±0,3% de 
umidade 
relativa 

±0,2 °C 

>30 °C a 35 °C 7% de 
umidade 
relativa 

±0,3 °C ±0,9% de 
umidade 
relativa 

±0,4% de 
umidade 
relativa 

±0,3 °C 

>35 °C a 40 °C 7% de 
umidade 
relativa 

±0,5 °C ±1,5% de 
umidade 
relativa 

±0,5% de 
umidade 
relativa 

±0,5 °C 

>40 °C a 50 °C 7% de 
umidade 
relativa 

±0,5 °C ±1,5% de 
umidade 
relativa 

±0,5% de 
umidade 
relativa 

±0,5 °C 

[1]  Para a faixa de temperatura ambiente de 23 C° ±5°C, multiplicar as especificações por 1,5. 
[2] Definidas como a uniformidade do Volume de trabalho. 
[3] Definidas como desvio padrão 1-sigma de leituras de medição em um período de 5 minutos. 
[4] Uniformidade da umidade da câmara é listada para configurações de umidade de nível intermediário. As configurações de 

umidade mais baixas oferecem melhor uniformidade enquanto configurações de umidades mais altas oferecem 
uniformidade pior. 
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Faixa de operação da câmara – Máxima % de UR 
A câmara tem limites de intervalo de operação baseados nas configurações de temperatura e umidade. A tabela a seguir 
mostra a máxima % de UR atingível em diferentes temperaturas. 

 

Especificações operacionais 
Taxa de variação da temperatura – para baixo .. 1,5 °C/minuto (típico) 

Taxa de variação da temperatura – para cima ... 10 °C/minuto (típico) 

Taxa de variação da umidade –  ........................ 5% UR/minuto (típico) 

Taxa de variação da umidade –  ........................ 10% UR/minuto (típico) 
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Configuração do produto 
As seções a seguir explicam a inspeção do produto, colocação e a configuração. 

Desembalar e inspecionar 
Desembale o Produto com cuidado e verifique se há danos que possa ter sido 
causado durante o transporte. Se houver algum dano de transporte, entre em 
contato imediatamente a Fluke Calibration e a transportadora. A Tabela 2 lista o 
equipamento e os acessórios que acompanham o Produto. Verifique se todas as 
peças estão na caixa. 

Tabela 2. Conteúdo da embalagem 

Nome Quantidade 

Cabo de alimentação elétrica 2 metros (6 pés)  1 

5128A Informações de segurança (em vários idiomas) 1 

Relatório de calibração e etiqueta de calibração 1 

Seringa de enchimento com tubo de extensão 1 

Porta da câmara quadrada de cinco portas 1 (instalada no Produto) 

Plugue da porta 5 (instalado em cada porta de ponta de 
prova) 

Unidade de silicone sob teste (UUT), juntas, ¼ pol., 
½ pol., ¾ pol., 1 pol. 

Um de cada tamanho, 4 no total 

Cartucho de dessecante 1 (instalado no interior do Produto) 

Cabo USB (Tipo A para Tipo B) 1 

Colocação do Produto 
Coloque o Produto em uma superfície limpa e plana. Para melhores resultados, 
escolha um local onde as variações de temperatura ambiente sejam mínimas. 
Verifique se não há, pelo menos, 100 mm (4 pol.) de distância na parte posterior 
do produto para fluxo de ar adequado. 

Cuidado 

A fim de evitar danos ao produto, use-o apenas na sua posição horizontal. 
Quando em uso, se o produto estiver inclinado mais de 10 graus a partir da 
horizontal, a água pode vazar do umidificador interno. 
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Encha o produto com água destilada 
Antes de o Produto ser ligado à rede elétrica (consulte Tensão da rede elétrica), 
encha o produto com 50 ml e 60 ml de água limpa destilada (consulte a 
Figura 1).  

1. Retire a tampa de enchimento do painel frontal (consulte o Painel frontal).  

2. Use a seringa de enchimento e insira o tubo de extensão na entrada de 
enchimento no Produto.  

3. Remova o êmbolo da seringa de enchimento e despeje água 
cuidadosamente na seringa. A água pode ser forçada no Produto com o 
êmbolo ou traga a seringa para um nível mais alto que a entrada de 
enchimento e permita que a água flua para dentro do Produto. Observe o 
nível do indicador de água para aferir se o nível de enchimento do 
reservatório está cheio. O Produto usa aproximadamente duas seringas de 
água. 

Monitore o indicador de nível de água para garantir que o nível de água esteja 
entre as linhas Máx e Mín.  

Cuidado 

Para evitar danos ao Produto, não o encha demais. Se o 
produto estiver demasiado cheio, a água pode invadir a 
câmara. Use a porta de drenagem na parte posterior do Produto 
para drenar o excesso de água. Se a água for encontrada 
dentro da câmara, ela deve ser secada com um papel-toalha 
limpo. 
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Figura 1. Encha o nível de água 
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Tensão da rede elétrica  

 Advertência 
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndios ou 
ferimentos: 

• Não coloque o Produto em locais onde o acesso ao cabo de 
alimentação da rede elétrica fique bloqueado. 

• Use somente o cabo de alimentação e o conector de rede 
elétrica aprovados para a tensão e configuração do plugue 
do seu país e classificado para o Produto. 

• Certifique-se de que o condutor de terra no cabo de 
alimentação esteja conectado a um aterramento de 
proteção. A interrupção do aterramento de proteção pode 
colocar tensão no chassi podendo levar à morte. 

• Substitua o cabo de alimentação se o isolamento estiver 
danificado ou se o isolamento mostrar sinais de desgaste. 

É necessária uma tensão de rede elétrica para o Produto variando de 100 V CA 
a 240 V CA com frequências de 50 Hz a 60 Hz. 

O Produto vem com o plugue de energia da rede elétrica para o país da compra. 
Consulte a Tabela 3 para obter os tipos de plugues de energia da rede elétrica 
oferecidos pela Fluke Calibration.  
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Tabela 3. Tipos de plugue de energia da rede elétrica disponíveis 

  

LC-1 LC-3
LC-4 LC-5

LC-6 LC-7 LC-42

 
iai039.eps 

Tipo Número de opção da Fluke Calibration 

América do Norte LC-1 

Europa universal LC-3 

Reino Unido LC-4 

Suíça LC-5 

Austrália LC-6 

África do Sul LC-7 

Brasil LC-42 
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O produto 
Esta seção descreve a operação do painel frontal, a câmara de trabalho, o visor 
e o painel de controle, e o painel traseiro. Consulte as Tabelas 4, 5, 6 e 7. 

Tabela 4. Painel frontal 

1 3

2 4 5

 
ibw001.eps 

 

Item Nome Descrição 

 Visor e painel de 
controle 

Consulte a seção Visor e painel de controle para obter 
uma descrição completa. 

 Tampa dessecante Use para acessar o cartucho de dessecante. 

 Porta da câmara Use para acessar a câmara de trabalho.  

 Amostra de 
entrada/saída 

Retira e retorna o gás da câmara do Produto. Use para 
medir o ponto de orvalho da câmara com um instrumento 
de espelho resfriado que tenha sua própria bomba. As 
amostras de entrada/saída são do tipo “empurre para 
conectar” e aceitam a tubulação OD de ¼ pol. 

 
Encha o indicador de 
entrada e nível de 
água 

• Use a entrada de enchimento para encher o 
umidificador interno com água destilada.  

• O indicador do nível de água mostra a quantidade 
relativa de água no umidificador. Este nível é mais 
bem verificado quando o Produto está em um estado 
de espera (a espera do controle da câmara está 
ligada), quando o Produto está estabilizado no seu 
valor predefinido (por exemplo, as bombas estão 
quase todas desligadas) ou com o Produto desligado. 
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Tabela 5. Câmara de trabalho 

1

2

3

3

1
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Item Nome Descrição 

 
Inserção 
da 
mistura 

Faz com que o ar circule de uma determinada maneira que proporciona uma 
melhor uniformidade da temperatura e da umidade no interior da inserção. O 
volume dentro da inserção é a área de trabalho onde o Produto garante o seu 
desempenho de acordo com as especificações do Produto. Consulte o final deste 
manual para um modelo que descreve a área de trabalho. Uma das três abas na 
parte exterior da inserção deve estar na posição 6 horas, como indicado na 
ilustração (). Esta posição garante a melhor uniformidade de temperatura e 
umidade no interior da área de trabalho. 

 Câmara 
externa 

A câmara onde a inserção de mistura é colocada. O UUT pode ser colocado 
diretamente na câmara externa sem a inserção de mistura, mas a temperatura e a 
umidade precisam ser monitoradas com uma ponta de prova de referência externa. 
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Tabela 6. Visor e painel de controle 

5128A

2

1

3 4 5

6
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Item Nome Descrição 

 Visor 

Mostra: 
• Os valores predefinidos para temperatura e umidade 
• Temperatura e umidade reais 
• Ponto de orvalho calculado 
• Canto inferior direito: Mensagens no visor durante a 

operação na primeira inicialização. 

 Botão 
NEXT 

1. Pressione NEXT para alternar entre o conjunto de campos 
Temperatura e Umidade. O campo do conjunto ativo fica intermitente.  

2. Mantenha o botão NEXT pressionado por 4 segundos para avançar 
para a tela Em espera.  

3. Quando na tela Em espera, alterne entre para baixo e para cima para 
ligar ou desligar o modo Em espera. Mantenha o botão EXIT 
pressionado por 4 segundos para retornar para a tela principal. 

 
Botão 
Para 
baixo 

Move a configuração de temperatura ou umidade para baixo, dependendo 
de qual parâmetro esteja piscando. Uma única pressão do botão aumenta a 
definição em uma unidade. Mantenha o botão pressionado para avançar 
rapidamente a definição. 

 Botão  
Para cima 

Altera a definição de temperatura ou umidade para cima, dependendo de 
qual parâmetro esteja piscando. Uma única pressão do botão aumenta a 
definição em uma unidade. Mantenha o botão pressionado para avançar 
rapidamente a definição. 
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Tabela 6. Visor e painel de controle (cont.) 

Item Nome Descrição 

 Botão  
EXIT 

Mantenha o botão pressionado por 4 segundos (em qualquer tela) para 
retornar para a tela principal. 

 Indicadores 
de status 

Remote: Indica a comunicação pela interface serial USB. 
Check Desiccant: Indica que pode haver problemas com o subsistema de 
gás seco. As causas podem ser um cartucho de dessecante saturado, uma 
configuração de usuário que faz o Produto levar mais tempo para a 
transição do que o normal, condensação na câmara e/ou um vazamento no 
sistema. Consulte a seção Resolução de problemas para obter mais 
detalhes. 
Check Water: Indica que pode haver problemas com o subsistema de gás 
úmido. As causas podem ser um baixo nível de água, uma configuração de 
usuário que faz o Produto levar mais tempo para a transição do que o 
normal, condensação na câmara e/ou um vazamento no sistema. Consulte 
a seção Resolução de problemas para obter mais detalhes. 

Inicialização e tela principal 
Quando o produto é ativado pela primeira vez, o visor mostra o número do 
modelo do Produto na tela de inicialização. Em seguida, o Produto passa para a 
tela principal e mostra . Isso indica que o umidificador interno está 
aquecendo para criar vapor de água suficiente para permitir configurações de 
valores de alta umidade relativa. O produto não controla a temperatura da 
câmara ou umidade quando  está na tela principal. Para contornar este 
período de aquecimento e controlar a câmara, pressione EXIT uma vez. O 
Produto passa a controlar a câmara. Quando o processo de aquecimento é 
ignorado, inicialmente pode demorar mais tempo para atingir valores de umidade 
relativa mais altos. Uma vez que o Produto remove automaticamente a 
mensagem, a definição do tempo de valores de maior umidade 
relativa mais altos é mais consistente. 

Telas de manutenção 
Use as telas de manutenção para calibrar o Produto, solucione os problemas do 
umidificador interno e obtenha uma lista de códigos de erro. Para acessar as 
telas de manutenção, mantenha pressionados simultaneamente o botão NEXT e 
EXIT. Em intervalos de 4 segundos, a tela de desvio da ponta de prova é 
exibida, seguida pela tela de umidade BIT, códigos de erro e versão do firmware. 
Para parar em qualquer dessas telas, solte NEXT e EXIT quando a tela 
apropriada é exibida. Para manutenção do Produto, consultar Manutenção. 
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Tela de calibração de ponta de prova  
A tela de calibração da ponta de prova mostra os desvios da ponta de prova 
para temperatura e umidade e é usada no processo de ajuste do Produto. Use a 
tela de calibração da ponta de prova para carregar em um desvio de 
temperatura e de umidade para ajustar a saída da câmara do Produto. Os 
desvios das pontas de prova são inseridos como parte do processo de 
calibração de rotina.  

Um exemplo de tela de desvio de calibração: 

 
°
°


Tela de geração de umidade BIT 
A tela de geração de umidade BIT contém parâmetros associados com o 
gerador de umidade interno e só é usado por pessoal de serviço treinado. 
Mantenha pressionado o botão EXIT para voltar para a tela principal.  

Tela de código de erro 
A tela de código de erro é apresentada e os erros que o Produto detecta são 
apresentados. Consulte Códigos de erro para obter uma lista de códigos de erro. 
Mantenha pressionado o botão EXIT para voltar para a tela principal. 

Tela de versão de firmware 
Detalhes da versão firmware do Produto são apresentados. Mantenha 
pressionado o botão EXIT para voltar para a tela principal. 
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Tabela 7. Painel traseiro 

F1A 250V

LOHI

DRAIN 

FUSE

USB12 VDC

3
2

458 6

1

10 9 7  
ibw003.eps 

Item Nome Descrição 

 Orifícios de entrada/saída 
do ventilador  

Não bloqueie os orifícios de entrada/saída. 

 Ventiladores 
Os dois ventiladores fornecem refrigeração interna para o 
produto. 

 
Orifícios de acesso do 
ventilador da fonte de 
alimentação 

Fornece refrigeração para a fonte de alimentação interna. 
Não bloqueie estes orifícios e, periodicamente, passe o 
aspirador para remover qualquer poeira. 
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Tabela 7. Painel posterior (cont.) 

Item Nome Função 

 

Suporte do fusível e 
receptáculo do cabo de 
alimentação da rede 
elétrica 

Contém dois fusíveis principais e o receptáculo usado para 
a rede elétrica. Use uma fonte de alimentação CA 
apropriada à faixa de tensão e à região de uso. Consulte a 
seção Rede elétrica e Manutenção. 

 Interruptor de energia Ligue e desligue o produto. 

 Conector USB do Tipo B 
Use esta conexão para controlar remotamente o 
funcionamento do Produto. Consulte a seção Operação 
remota. 

 LO (baixa) Terminal LO para a saída 12 VCC. 

 Plugue de drenagem 
Usado para drenar água do Produto. Drene a água se 
houver excesso ou para transporte. 

 HI (alta) 
HI terminal para 12 VCC de saída para alimentar 
transmissores e transdutores.  

 Fusível Fusível de saída 12 VCC (fusível F1A 250 V). 

Operação 
As seções a seguir explicam a operação do Produto. Antes do uso do Produto, 
consulte Abastecer o produto com água destilada. 

Uso da porta da câmara 

Observação 

Antes de o Produto ser ligado, verifique se existe uma porta da 
câmara presa no lugar. Sem uma porta no lugar, o Produto pode 
rapidamente perder água se não estiver em estado de espera. 

O Produto é enviado com a porta de 5 entradas quadrada. Outros estilos de 
porta estão disponíveis como acessórios. Consulte a Figura 2 e consulte Peças 
e os acessórios substituíveis pelo usuário. 
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Figura 2. Porta quadrada de cinco entradas  
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Estilos das portas 
• (Padrão) Porta quadrada com cinco entradas, junta de silicone, 

parafuso de aperto central e quatro presilhas (uma em cada canto) 

Para instalar e usar esta porta, empurre a porta para a abertura da câmara 
até o final. Em seguida, aperte o parafuso central para vedar a junta de 
silicone redonda à câmara. Os quatro parafusos nos cantos (1/4 pol. x 20 
roscas) são usados para localizar com precisão a posição das portas e 
apertar ainda mais a porta contra a junta exterior preta na parte externa da 
câmara. 

• (Acessório) Porta redonda com cinco entradas, junta de silicone e 
parafuso de aperto central (acessório) 

Para instalar e usar esta porta, aperte com a mão o parafuso central para 
vedar a junta de silicone redonda para a câmara. Desaperte o parafuso 
central para remover a porta da abertura da câmara. Para reinserir a porta, 
alinhe a peça de acrílico posterior, junta de silicone intermediária e peça 
acrílica frontal e, em seguida, coloque o conjunto na abertura da câmara. 
Aperte manualmente o parafuso central para oferecer um encaixe perfeito, 
vedado. As pontas de prova do UUT e qualquer referência externa da ponta 
de prova são inseridos em uma das cinco aberturas, removendo a tampa e 
colocando o UUT através dela, da junta de silicone de tamanho adequado e 
abertura da porta.  

• (Acessório) Porta quadrada transparente sem entradas, sem junta de 
silicone e quatro presilhas (uma em cada canto) 

Para instalar e usar esta porta, use os quatro parafusos dos cantos (1/4 pol. 
x 20 roscas) para prender a porta no lugar e aperte a porta contra a vedação 
externa preta na parte externa da câmara. Use esta porta para calibrar os 
registradores de dados que são colocados na câmara. Use esta porta em 
conjunto com uma prateleira dentro da câmara. Consulte Calibração dos 
registradores de dados. 

Observação 

Para evitar problemas de medição, não abra a porta da câmara 
quando a temperatura da câmara estiver abaixo da temperatura 
ambiente. O vapor de água da atmosfera condensará dentro da 
câmara. Se houver condensação no interior da câmara, desligue o 
equipamento e retire o cabo de alimentação. Seque 
cuidadosamente a câmara com papel toalha limpo antes do novo 
uso. Consulte Remover condensação. 

Ligação do Produto 
Para ligar o Produto: 

1. Empurre o lado "1" do interruptor de alimentação no painel traseiro. 

2. Monitore a tela de inicialização para erros conforme o Produto liga. Se 
houver um erro, consulte Resolução de problemas e códigos de erro. Entre 
em contato com a Fluke Calibration para resolver erros, consulte Entre em 
contato com a Fluke Calibration. 

3. Aguarde  desaparecer da tela principal antes que a temperatura e 
a umidade sejam definidas. 
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Desligar o Produto 
Pressione o botão liga/desliga no painel posterior para a posição " 0" para 
desligar o Produto.  

Se o ponto de orvalho da câmara for maior do que a temperatura ambiente, para 
evitar a ocorrência de condensação, não abra a porta da câmara durante 1 hora, 
de modo que a câmara esteja à temperatura ambiente. 

Não desligue o Produto quando a sua umidade real for >80%. Fazer isso 
aumenta a chance de condensação dentro da câmara. Sempre que possível, 
coloque o Produto em uma umidade mais baixa antes de ser desligado. 

Inserção da mistura 
A inserção da mistura melhora a uniformidade da temperatura e da umidade do 
Produto. Ela contém a área de trabalho que tem desempenho garantido. A 
inserção da mistura pode ser removida para calibrar UUTs maiores. Nesse caso, 
uma referência externa da ponta de prova deve ser usada para monitorar as 
condições reais de temperatura e umidade. Faça deslizar a inserção da mistura 
para fora da câmara para removê-la. Para reinstalar, alinhe os pontos na 
inserção da mistura contra as paredes da câmara e deslize cuidadosamente a 
unidade para a parte posterior da câmara. Uma das três guias sobre a parte 
externa da inserção deve estar na posição de 6 horas como mostra a Tabela 5. 
Esta posição permite a melhor uniformidade de temperatura e umidade na área 
de trabalho.   

Para verificar se há condensação de água, remova a inserção da mistura da 
câmara e reinstale-a. 

Período de aquecimento inicial 
O Produto é um sistema de resposta rápida capaz de alterar a temperatura a 
uma velocidade de 10 °C por minuto e 10% UR por minuto. No entanto, o 
produto pode ter uma resposta inicial mais lenta após a exposição a 
temperaturas frias quando transportado ou depois de longos períodos de 
desligamento. Quando frio, e na ligação inicial, o Produto aquece o umidificador 
interno e cria o vapor de água necessário. Quando uma quantidade suficiente de 
vapor de água é gerada,  é removido da tela principal e o produto está 
pronto para uso.  

Definir temperatura e umidade 
Para alterar o valor predefinido para temperatura: 

1. Pressione NEXT até que o valor da temperatura na tela pisque. 

2. Pressione para cima ou para baixo para mover o valor predefinido para 
cima ou para baixo. Mantenha pressionado para cima ou para baixo para 
alterar rapidamente o valor predefinido. 

3. Para alterar o valor predefinido para a umidade, pressione NEXT até que o 
valor de UR pisque. Pressione para cima ou para baixo para incrementar o 
valor predefinido para cima ou para baixo. Mantenha pressionado para cima 
ou para baixo para alterar rapidamente o valor predefinido. 
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Prevenção de condensação 
O Produto tem uma característica de prevenção de condensação que minimiza a 
possibilidade de condensação quando certas configurações do usuário são 
solicitadas. Em altas umidades, quando o ponto de orvalho da câmara é de 2 °C 
da temperatura real da câmara, uma mensagem de CUIDADO aparece no canto 
inferior direito do visor e o controlador diminui a velocidade de mudança de 
temperatura e umidade. Se a mensagem de CUIDADO for exibida, não defina 
temperaturas significativamente abaixo da temperatura real sem definir primeiro 
a umidade para um nível mais baixo.  

Por exemplo, o UUT tem pontos de verificação em 23 °C 90% UR seguido por 
10 °C 90% UR. O primeiro valor predefinido, 23 °C e 90% UR, tem um ponto de 
orvalho de 21,3, em até 2 °C da temperatura real. Quando as condições reais da 
câmara atingem este valor predefinido, CUIDADO é exibido no visor. Antes de 
configurar a câmara para 10 °C, ajuste a umidade para cerca de 1/2 da real 
(45%). Quando essa umidade é atingida, defina o Produto para 10 °C 90% UR. 

Observação  

Um melhor padrão de verificação para evitar a condensação seria 
definir primeiro a condição de ponto de orvalho mais baixo, neste 
caso 10 °C 90% UR seguido por 23 °C 90% UR. 

Se houver condensação dentro da câmara, a verificação de dessecante ou do 
indicador de água pode estar ligado e/ou a umidade real estar longe da umidade 
definida depois do tempo de estabilização típico. Consulte Remover 
condensação. 
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Calibrar UUTs 
As próximas seções explicam como fazer as calibrações de umidade em pontas 
de prova ou UUTs. 

Sequências de calibração recomendadas 
Estas recomendações garantem calibrações rápidas e repetíveis dos sensores 
de umidade: 

1. Fazer calibrações de umidade relativa mais baixas primeiro e subir até níveis 
mais altos de umidade em cada etapa de calibração posterior. 

2. Faça pontos de calibração de temperatura mais baixa primeiro para 
minimizar a probabilidade de condensação de vapor de água dentro da 
câmara. 

3. Em geral, a melhor prática é começar pelo nível mais baixo de ponto de 
orvalho e então aumentar o ponto de orvalho durante um procedimento de 
calibração. 

Observação 

Quando o ponto de orvalho da câmara do Produto é maior que a 
temperatura ambiente, pode ocorrer condensação sobre ou perto da 
porta da câmara ou no UUT. Se houver condensação em qualquer 
ponto da câmara, a umidade relativa no interior da câmara será 
desconhecida. A condensação deve sempre ser removida do interior 
da câmara antes de fazer as calibrações. Consulte Remover 
condensação. 

Remover a condensação 
Para remover a condensação: 

1. Desligue o Produto, desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica, e 
remova a porta da câmara.  

2. Verifique cuidadosamente a inserção da mistura, a porta da câmara e o UUT.  

3. Remova a inserção da mistura para verificar se há condensação na câmara 
externa.  

4. Limpe toda a condensação e umidade com um papel toalha limpo.  

5. Se a condensação está presente no UUT, limpe as superfícies externas com 
um papel toalha limpo. Não toque no elemento sensor de umidade.  

6. Volte a instalar a inserção da mistura, recoloque a porta, conecte o cabo de 
alimentação da rede elétrica e ligue o equipamento. Aqueça a câmara a 
40 °C e umidade relativa de 10% por cerca de 10 minutos para garantir um 
desempenho adequado. 
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Inserir o UUT 
Para se certificar de que o UUT esteja inserido corretamente na câmara do 
Produto, use o modelo de volume de trabalho que está incluído no final deste 
manual, consulte a Figura 11.  

Use uma das entradas da ponta de prova na porta da câmara para inserir o UUT 
na câmara: 

1. Faça uma cópia desta figura e coloque-a fisicamente sobre o Produto na 
câmara. Use o modelo para saber até que ponto inserir o UUT. Veja a 
Figura 3. 

2. Desaparafuse a tampa na entrada da ponta de prova e retire o plugue.  

3. Coloque a ponta de prova do UUT através da tampa e junta de silicone de 
dimensão adequada.  

4. Coloque a ponta de prova do UUT na abertura da entrada. Verifique se o 
sensor do UUT está dentro do volume de trabalho da câmara. O volume de 
trabalho é detalhado na Figura 11e tem uma profundidade de 76 mm a 
152 mm (3 a 6 pol.) a partir da face interna da porta.  

5. Aperte a tampa com a m"ao em torno do UUT para fazer uma vedação 
hermética. Se necessário, acrescente material selante em torno da ponta de 
prova do UUT. Parafilm, Scotch™ Removable Adhesive Putty ou materiais 
semelhantes funcionam bem.  

Para pontas de prova que são curtas demais para caber no volume de trabalho, 
use um cabo de extensão para as pontas, se disponíveis. A tampa da entrada e 
juntas de silicone de tamanho adequado devem ser apertados com a mão em 
torno do cabo com a ponta de prova do UUT anexada ao cabo na parte interna 
da porta. 
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Figura 3. Uso do modelo de volume de trabalho 
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Para pontas de prova sem cabo disponível, insira a ponta de prova na porta o 
máximo possível e faça as calibrações próximo da temperatura ambiente. Isso 
elimina os gradientes de temperatura entre o UUT e a câmara. Sob estas 
condições, em que a ponta de prova do UUT não está totalmente imersa no 
volume de trabalho, uma ponta de prova de referência externa que esteja 
inserida na mesma profundidade deve ser usada para garantir a melhor 
calibração. 

Estabilizar a câmara e o UUT 
O tempo de resposta do Produto é normalmente muito mais rápido do que o do 
UUT típico, com tempos de estabilização típicos < 5 minutos entre os pontos de 
verificação típicos do UUT. No entanto, para garantir que a temperatura e a 
umidade do UUT estejam em equilíbrio com as condições da câmara, permita 
tempos de estabilização de, pelo menos, 15 minutos entre os valores 
predefinidos. Tempos de estabilização mais longos podem ser necessários se a 
temperatura inicial do UUT for significativamente diferente da temperatura da 
câmara e se a câmara estiver definida para umidade extrema e valor predefinido 
de temperatura. Monitore a temperatura real e pontos de umidade como 
mostrado no visor do Produto. A estabilização da câmara é normalmente 
alcançada quando a temperatura real estiver entre 0,1 °C da temperatura 
definida e a umidade real estiver em até 0,2% de umidade definida. 

Calibração do registrador de dados 
Para calibrar registradores de dados: 

1. Coloque-os diretamente na área de calibração da câmara e use a porta de 
vidro transparente e o acessório de prateleira. Consulte a Figura 4 para 
conhecer o posicionamento aproximado. 

 
ibw025.eps 

Figura 4. Posição do registrador de dados 

2. Coloque o UUT em seu modo de registro de dados e defina e registre a 
temperatura e a umidade reais do calibrador em pontos conhecidos no 
tempo.  

3. Compare os dados registrados do UUT em relação às definições de 
temperatura e umidade reais do Produto. Para registadores de dados que 
sejam muito grandes para caber dentro da inserção da mistura, mas que 
caibam dentro da câmara externa, a prateleira maior pode ser usada para 
conter o UUT. Use uma ponta de prova de referência externa para monitorar 
as condições do Produto. 
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Uso da ponta de prova de referência externa 
Use uma ponta de prova de referência externa inserida em uma das entradas da 
porta da câmara para fazer calibrações vinculadas à incerteza da ponta de prova 
externa. Isto é necessário quando a inserção da mistura é removida para 
acomodar UUTs maiores ou para obter menores incertezas na calibração. Um 
sensor do tipo membrana ou espelho refrigerado pode ser usado como 
referência externa. O fluxo de ar no interior da câmara deve ser suficiente para a 
maioria das pontas de prova de espelho resfriado remoto, de forma que uma 
bomba externa não é necessária. Faça corresponder a profundidade da 
referência externa com a profundidade da ponta de prova do UUT sempre que 
possível. 

Portas de amostra de entrada/saída 
A umidade dentro da câmara de trabalho pode ser medida com um espelho 
resfriado que não tenha uma ponta de prova remota através da tomada de 
amostras de gás da câmara usando portas de amostra de entrada/saída na 
parte frontal do Produto. Use uma bomba externa capaz de gerar um fluxo de 
0,5 litros por minuto. O ponto de orvalho da amostra de gás deve estar abaixo da 
temperatura ambiente para evitar a condensação nas linhas da porta de amostra 
de entrada/saída, caso contrário, as linhas devem ser aquecidas a 5 °C acima 
da temperatura da câmara. A Fluke Calibration recomenda que a amostra de 
gás seja devolvida ao Produto através da porta de entrada da amostra. 

Meça a temperatura dentro da câmara e a medição do ponto de orvalho do 
espelho resfriado para determinar a umidade relativa no interior da câmara do 
Produto. Para obter o melhor desempenho, use tubos de aço inoxidável tubos ou 
PTFE para todas as conexões até as portas de amostra de entrada/saída. 

Extremos de temperatura 
O produto tem especificações de garantia usando sua referência interna para 
temperaturas da câmara de 18 °C a 28 °C, 7% a 95% UR (consulte 
Especificações para conhecer os pontos exatos). As temperaturas da câmara 
fora dessa faixa podem ser geradas, mas uma ponta de prova de referência 
externa deve ser usada. 

Quando um UUT ou ponta de prova de referência é inserida pela porta, a 
condução por caule deve ser considerada nos extremos do intervalo de geração 
do Produto (por exemplo, condições da câmara abaixo de 18 °C ou acima de 
28 °C). Nestes dois extremos, pode haver condensação em pontos frios do 
sistema. Para evitar a ocorrência de condensação, coloque todo o cabeçote de 
medição do UUT dentro da câmara com um cabo de extensão. Coloque 
isolamento em torno da porta para evitar a condensação. 
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Operação remota 
Para operação remota do Produto, envie comandos ASCII através da interface 
serial USB. A interface USB aparece como uma porta COM virtual quando 
conectada a um PC Windows.  

Configuração 
Conecte um cabo USB A a um cabo B entre o Produto e o PC. Se esta é a 
primeira vez que o PC foi conectado ao produto, pode ser necessário transferir e 
instalar os drivers para a interface. Os drivers são normalmente parte do sistema 
operacional Windows. O Windows detecta a interface como uma porta COM 
virtual. Se o Windows não conseguir localizar o driver, entre em contato com a 
Fluke Calibration para obter suporte técnico. Consulte Entrar em contato com a 
Fluke Calibration.  

As configurações padrão do Produto são 9600 baud, 8 bits de dados, 1 stop bit, 
sem paridade ou controle de fluxo. Essas definições não podem ser alteradas. 

Comandos de controle remoto 
Para usar a interface USB, use os comandos remotos na Tabela 8 para se 
comunicar com o Produto. Quando a comunicação está ativa, o indicador 
Remoto no painel fronta se acende. 

Tabela 8. Comandos de controle remoto 

Comando Leitura/Gravação Função 

BOOT Gravação Redefine o produto. 

HELP Leitura Retorna a lista de comandos remotos disponíveis. 

ID Leitura 
Retorna "Fluke 5128A", número de série e versão do 
firmware. 

HOFFSET  Leitura 
Retorna o valor de desvio de umidade armazenada 
dentro do Produto. 

HOFFSET x.x Gravação 
Define o desvio de umidade usados no Produto como 
parte do processo de calibração (% UR).  

TOFFSET Leitura 
Retorna o valor de desvio de temperatura armazenada 
dentro do Produto (em °C). 

TOFFSET x.x Gravação 
Define o desvio de temperatura usados no Produto 
como parte do processo de calibração. 

HREAD Leitura Retorna a umidade real da câmara. 

TREAD Leitura Retorna a temperatura real da câmara. 

DPREAD Leitura 
Retorna a temperatura calculada de ponto de orvalho da 
câmara. 

HSET Leitura Retorna o valor predefinido de umidade. 

TSET Leitura Retorna o valor predefinido de temperatura. 

HSET xx.x Gravação Define o valor predefinido de umidade xx. (% UR). 

TSET xx.x Gravação Define o valor predefinido de temperatura xx.x (em °C). 

STANDBY Leitura Retorna o estado de espera, LIGADO ou DESLIGADO. 

STANDBY ON Gravação Coloca o Produto em seu estado de espera. 

STANDBY OFF  Gravação Coloca o Produto em seu estado de operação normal. 

WARMUP Leitura 
Retorna o estado da indicação de aquecimento. 
"Ligado" significa que o "Aquecimento" ainda está ativo. 
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Transportar o Produto 
Verifique se o nível da água está abaixo do indicador MAX no painel frontal 
durante o transporte do Produto em um carrinho ou em um veículo. Caso 
contrário, o excesso de água pode escorrer para o Produto. Sempre transporte o 
produto na posição horizontal.  

Enviar o Produto 
A Fluke Calibration recomenda que a água do produto seja drenada do Produto 
antes do envio. Para isso, solte o parafuso de drenagem na parte posterior do 
Produto e drene a água, inclinando ligeiramente o Produto. Quando enviar o 
Produto, use a caixa e os materiais de embalagem originais ou estojo acessório 
da Fluke Calibration, número de peça 4791304. 

Manutenção 
Esta seção explica a manutenção necessária do operador de rotina para manter 
o Produto em perfeito estado.  

Limpar o exterior 
Para limpar o Produto, passe um pano sobre ele ligeiramente umedecido com 
água ou detergente neutro. Não use hidrocarbonetos aromáticos, solventes com 
cloro nem fluidos à base de metanol. Para limpar o visor, use um pano macio 
levemente umedecido com álcool. 

Cuidado 

Não use hidrocarbonos aromáticos ou solventes clorinados 
para limpar o instrumento. Eles podem danificar os materiais 
plásticos usados no Produto.  
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Substituição do dessecante 
O Produto usa um método de fluxo misto para gerar umidade relativa. Um 
cartucho de dessecante fornece uma fonte de baixa umidade e um umidificador 
interno e gera um alto nível de umidade. Verifique o cartucho de dessecante 
quando o indicador Check Desiccant se acender no painel frontal ou o visor 
mostra . O material dessecante normalmente azul fica rosa quando 
está saturado. Quando todo o material dessecante normalmente azul fica rosa, o 
cartucho deve ser substituído. Consulte Visor e Painel de controle. 

Para trocar o cartucho de dessecante, consulte a Figura 5: 

1. Desligue o produto. 

2. Gire a tampa do painel frontal tampa ¼ de volta para a esquerda e remova a 
tampa.  

3. Solte a vedação posterior do dessecante empurrando delicadamente a parte 
fronta do dessecante em várias direções (para cima/para baixo, para 
esquerda/para a direita).  

4. Puxe o cartucho gasto para fora do Produto e introduza um novo cartucho.  

Os cartuchos de dessecante adicionais estão disponíveis com a Fluke 
Calibration. 

2

3
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Figura 5. Troca do cartucho de dessecante 
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Nível de água  
Use o Produto somente quando o nível da água está entre Max e Min no 
indicador do painel frontal como visto com o Produto desligado ou no estado Em 
espera. Verifique o nível de água quando o indicador Check Water estiver aceso 
no painel frontal ou o visor mostra . Há várias razões para usar o 
indicador Check Water e/ou  for exibido. Consulte a seção 
Resolução de problemas para obter mais detalhes. Não adicione mais água se o 
nível estiver entre Max e Min, pois enche o Produto em demasia. Use apenas 
água destilada limpa para encher o reservatório. Use o plugue de drenagem na 
parte posterior do Produto para drenar o excesso de água. Consulte Visor e 
Painel de controle. 

 Advertência 
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndio ou lesões, 
não encha demais o reservatório. 

Substituição do fusível  
O produto tem fusíveis localizados no conjunto de entrada da rede elétrica. O 
rótulo de classificação do fusível no conjunto de entrada da rede elétrica mostra 
as classificações corretas para troca de fusíveis para cada tensão de operação.  

 Advertência 
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndios ou 
ferimentos:  

• Desligue o Produto e retire o fio da tomada. Aguarde dois 
minutos para que o conjunto de energia se descarregue 
antes de abrir a porta do fusível. 

• Use somente os fusíveis de reposição especificados; 
consulte a Tabela 9. 

Tabela 9. Troca dos fusíveis da rede elétrica 

Tensão de linha Tipo de fusível 

 100 V a 120 V,  220 V a 240 V 5 X 20 mm 4 A Fast Blow (F4A 250V) 
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Para trocar o fusível, consulte a Figura 6: 

1. Desconecte o cabo de energia da rede elétrica. 

2. Com uma chave de fenda padrão, solte a tampa do porta-fusível . 

3. Puxe o porta-fusível para fora . 

4. Se necessário, troque o fusível . 

5. Reinsira o porta-fusível. 

6. Feche a tampa do porta-fusível.  

3

2

1
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Figura 6. Troca de fusíveis da rede elétrica 
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O Produto tem um fusível para a saída de potência do transdutor de 12 VCC 
localizado no painel posterior. Troque apenas por um fusível de 1 A Fast Blow 
(F1A 250V 5x20mm). Para trocar o fusível, consulte a Figura 7. 

+12VDC

FUSE

1 AMP MAX

GND

DRAIN PLUG

 
ibw024.eps 

Figura 7. Troca do fusível de 12 V 
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Calibração 
Este capítulo contém os procedimentos de calibração para o Produto. 

Princípio de calibração 
Para calibrar o Produto, a câmara é medida em várias temperaturas e níveis de 
umidade relativa usando uma margem de segurança de 70% para levar em 
consideração a incerteza da medição. Os desvios de temperatura e umidade são 
armazenados no Produto se as leituras estiverem fora das tolerâncias 
permitidas.  

A ordem de configurações de calibração mostrada na Tabela 11 é otimizada 
para oferecer tempos de estabilização do Produto mais rápidos e também para 
minimizar a chance de condensação durante o processo de calibração. 

O equipamento de calibração necessário é listado na Tabela 10. 

Tabela 10. Equipamento de calibração 

Classificação 
Especificação de uso 

mínimo 
Equipamento recomendado 

Higrômetro de 
espelho 
resfriado 

Incerteza de ponto de 
orvalho de 0,1 °C 

Michell Instruments S8000 Remote ou RH 
Systems 473 com ponta de prova RP2 

Leitura 
0,006 °C @ 25 °C de 
incerteza do termistor 

1586A Super-DAQ Precision Temperature 
Scanner Fluke com multiplexador DAQ-STAQ 

Termistor 
0,01 °C de incerteza de 
calibração 

Pontas de prova Fluke 5611T 8 são necessárias 

Acessório de 
ponta de 
prova do 
termistor 

Quatro posições das 
pontas de do termistor em 
um padrão quadrado na 
parte posterior da área de 
trabalho, e os outros 
quatro termistores em um 
padrão quadrado na parte 
frontal da área de trabalho 

Ferramenta do fio personalizado 

Calculadora 
Calculadora de umidade 
relativa  

Thunder Scientific Humicalc®, Michell 
Instruments Humidity Calculator, Vaisala 
Humidity Calculator 

Condições ambientais 
Condições ambientais de laboratório necessárias para concluir este 
procedimento: 

• Faixa de temperatura: 23 °C ±3 °C 

• Umidade relativa: inferior a 60% 

Configuração do equipamento 
Conecte a ponta de prova do espelho resfriado e a ponta de prova do termistor, 
como indicado na Figura 9. Conecte a ponta de prova do termistor à leitura do 
termistor e a ponta de prova do espelho resfriado ao instrumento do espelho 
resfriado. 
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Uso de uma ponta de prova do espelho resfriado 
Há diferentes maneiras de usar um espelho resfriado com o Produto. As 
seguintes seções descrevem algumas delas: 

• Você pode retirar uma amostra de gás da câmara, como ilustrado na 
Figura 8. O tubo para extrair a amostra é inserido em uma das portas. O 
sensor do espelho resfriado precisa da sua própria bomba para retirar a 
amostra da câmara. Experimente com a velocidade da bomba para retirar 
gás suficiente para o espelho resfriado para o trabalho, mas não tanto que o 
desempenho do Produto é afetado de modo adverso. Uma taxa de fluxo de 
0,1 litros a 0,5 litros por minuto é geralmente suficiente. Use tubos de PTFE 
ou aço inoxidável para obter os melhores resultados. 

Cuidado 

Ao retirar gás da câmara com este método, o ponto de orvalho 
do gás deve ser inferior à temperatura ambiente, caso contrário 
o tubo deve ser aquecido para evitar a formação de 
condensação no tubo. 
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Figura 8. Espelho resfriado com conexões da bomba 
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• Se o espelho resfriado tem um cabeçote de sensor remoto que se encaixa 
em uma das portas, insira-o na porta como indicado na Figura 9. Verifique se 
o cabeçote do sensor remoto está inserido no volume de trabalho da câmara. 
Não existe fluxo de gás suficiente no interior da câmara, de forma que uma 
bomba externa não é normalmente necessária nesta situação.  
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Figura 9. Ponta de prova de espelho resfriado inserida diretamente na porta.  
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• Uma amostra de gás da porta de saída de amosta pode ser obtida com um 
espelho resfriado que tenha uma bomba, retornando o gás pela porta de 
entrada da amostra. Uma taxa de fluxo de 0,1 litros a 0,5 litros por minuto é 
geralmente suficiente. Verifique se a taxa de fluxo escolhida não causa falta 
de uniformidade excessiva na temperatura da câmara. Use tubos de PTFE 
ou aço inoxidável para obter os melhores resultados. Consulte a Figura 10. 

Cuidado 

Ao retirar gás da câmara com este método, o ponto de orvalho 
do gás deve ser inferior à temperatura ambiente, caso contrário 
o tubo deve ser aquecido para evitar a formação de 
condensação no tubo.  
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Figura 10. Conexões 
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Coleta de dados como encontrado 
Para cada etapa na Tabela 11: 

1. Configure o Produto para o valor predefinido de calibração indicado na 
Tabela 11. Dê 35 minutos para estabilização. 

2. Faça a medição com o espelho resfriado. 

3. Faça a medição de temperatura com pontas de prova 5611T. Calcule a 
média de 8 medições de temperatura para cada uma das fases e indique 
isso como cada leitura de temperatura na Tabela 11. 

4. Use uma calculadora de umidade relativa para determinar a umidade relativa 
para esse ponto de teste. 

Tabela 11. Etapas de calibração 

Etapa 

Valor 

predefinido 

de 

temperatura 

Valor 

predefinido 

de umidade 

Leitura de 

ponto de 

orvalho 

Leitura de 

temperatura 

UR 

calculada 

Baixa 

tolerância 

de T 

Alta 

tolerância 

de T 

Baixa 

tolerância 

de UR 

Alta 

tolerância 

de UR 

1 18 °C 7%    17,86 °C 18,14 °C 6,3% 7,7% 

2 18 °C 20%    17,86 °C 18,14 °C 19,3% 20,7% 

3 23 °C 20%    22,86 °C 23,14 °C 19,3% 20,7% 

4 28 °C 20%    27,86 °C 28,14 °C 19,3% 20,7% 

5  23 °C 35%    22,86 °C 23,14 °C 34,3% 35,7% 

6 18 °C 45%    17,86 °C 18,14 °C 44,3% 45,7% 

7 23 °C 45%    22,86 °C 23,14 °C 44,3% 45,7% 

8 28 °C 45%    27,86 °C 28,14 °C 44,3% 45,7% 

9 18 °C 80%    17,86 °C 18,14 °C 79,3% 80,7% 

10 23 °C 80%    22,86 °C 23,14 °C 79,3% 80,7% 

11 23 °C 80%    27,86 °C 28,14 °C 79,3% 80,7% 

12 23 °C 95%    22,86 °C 23,14 °C 94,13% 95,88% 

13 28 °C 70%    22,86 °C 23,14 °C 69,3% 70,7% 
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Carregar desvios de temperatura e umidade no Produto 
Se houver erros observados em dados como encontrados que sejam maiores 
que a tolerância de 70%, os desvios de temperatura e umidade podem ser 
inseridos no Produto. Se o processo posterior não puder colocar o Produto 
dentro da tolerância, entre em contato com a Fluke Calibration. 

Para carregar desvios no Produto: 

1. Registre os valores de desvio de temperatura e umidade relativa como 
encontrados que são inseridos no Produto. 

2. Registre a temperatura real exibida do produto no valor predefinido de 23 °C, 
35 %. Calcule a diferença na temperatura de referência (temperatura real a 
23 °C) como “A” (A = DUT_Actual_T - Ref_T). 

3. Registre a temperatura real exibida do produto no valor predefinido de 23 °C, 
80 %. Calcule a diferença entre a temperatura de referência como "B". 

4. Calcule T_Error com: T_Average_Error = (A + B) / 2. 

5. Calcule o novo desvio de temperatura com:  
T_Offset_New = T_Offset_As_Found - T_Average_Error 

6. Registre a umidade relativa real exibida do produto no valor predefinido de 
23 °C, 35 %. Calcule a diferença da referência como “C” (C = 
DUT_Actual_RH - Ref_RH). 

7. Registre a umidade relativa real exibida do produto no valor predefinido de 
23 °C, 80 %. Calcule a diferença como "D".  

8. Calcule RH_Error com: RH_Average_Error = (C + D) / 2. 

9. Calcule o novo desvio de umidade relativa com: RH_Offset_New = 
RH_Offset_As_Found - RH_Average_Error. 

10. Para atualizar os valores da temperatura e umidade relativa, acesse a tela de 
calibração da ponta de prova. Mantenha pressionados, simultaneamente, 
NEXT e EXIT durante 4 segundos. O desvio que pode ser alterado nesta tela 
fica piscante. Pressione para cima e para baixo para alterar o valor dos 
caracteres piscantes e armazene o novo desvio. Pressione NEXT para 
passar para outro campo de desvio. Pressione para cima e para baixo para 
alterar o valor dos caracteres piscantes e armazene o novo desvio para esse 
campo. 

11. Mantenha o botão EXIT pressionado por 4 segundos para retornar para a 
tela principal. 

Coleta de dados como anterior 
Se não for necessário inserir os novos desvios de temperatura e umidade no 
UUT, a calibração está concluída. Se os desvios de temperatura e umidade 
foram alterados de acordo com a seção Carregar desvios de temperatura e 
umidade relativa no Produto, use as etapas na seção Coleta de dados como 
encontrados para tomar dos dados anteriores. 
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Verificação de uniformidade da temperatura 
A verificação da uniformidade da temperatura usa os dados de temperatura 
coletados ao medir cada um dos valores predefinidos na Tabela 11. Ele compara 
cada uma das 8 pontas de prova de temperatura em relação à média de 8 
pontas de prova. A uniformidade da temperatura em cada um dos 8 pontos de 
medição é definida como o máximo absoluto de Tx - T_average, onde x refere-
se a uma das 8 pontas. Cada uma das 8 ponta de provas deve estar entre 
±0,12 °C de T_average. 

Resolução de problemas 
Consulte a Tabela 12 com as possíveis causas e soluções para os problemas 
comuns. 

Tabela 12. Resolução de problemas 

Problema Causa possível Solução 

Check Desiccant 
está aceso com 
um cartucho de 
dessecante 
saturado. O visor 
tem a mensagem 
LO RH ERR. 

A configuração do produto está a 
uma temperatura e/ou umidade 
extrema em relação à configuração 
anterior de forma que os tempos de 
transição são maiores que o 
normal.  
 

Monitore o Produto para verificar se a 
umidade real ainda está caindo. Se 
estiver, o indicador Check Desiccant 
acabará por desligar-se, a menos que a 
configuração do produto esteja além 
das especificações.  

Pode haver condensação na 
câmera.  
 

Monitore o Produto para verificar se a 
umidade real ainda está caindo. Se não 
estiver, é mais provável que haja 
condensação na câmara. Desligue o 
Produto e verifique a presença de 
condensação. Consulte Remover 
condensação. 

Há um vazamento no sistema.  

Verifique se a porta está corretamente 
encaixada e apertada contra o painel 
frontal do Produto. Verifique se todas as 
portas estão adequadamente vedadas. 

Check Water 
está aceso com a 
água no nível 
adequado. O 
visor tem a 
mensagem HI RH 
ERR. 
 

A configuração do produto está a 
uma temperatura e/ou umidade 
extrema em relação à configuração 
anterior de forma que os tempos de 
transição são maiores que o 
normal.  
 

Monitore o Produto para verificar se a 
umidade real ainda está subindo. Se 
estiver, o indicador Check Water 
acabará por desligar-se, a menos que a 
configuração do produto esteja além 
das especificações. 

Pode haver condensação na 
câmera.  
 

Monitore o Produto para verificar se a 
umidade real ainda está subindo. Se 
não estiver, é mais provável que haja 
condensação na câmara. Desligue o 
Produto e verifique a presença de 
condensação. Consulte Remover 
condensação. 

Há um vazamento no sistema.  
 

Verifique se a porta está corretamente 
encaixada e apertada contra o painel 
frontal do Produto. Verifique se todas as 
portas estão adequadamente vedadas. 

A umidade real é 
muito mais alta 
do que o 
estabelecido. Por 
exemplo, o valor 
estabelecido é de 
23 °C, 45% UR e 
o real é de 23 °C 
com a UR 
próxima de 80%. 

Água se condensou no interior da 
câmara.  

Alimentação desligada. Remova a porta 
e a câmara interna (inserção da mistura) 
e avalie a água no interior da câmara 
externa, a inserção da mistura, a porta e 
o UUT. Seque com um papel toalha 
limpo e reinstale a câmara interna e a 
porta. 
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Problema Causa possível Solução 

Não é possível 
atingir níveis de 
umidade baixos, 
por exemplo 7%. 
Check Desiccant 
no painel frontal 
pode estar ligado. 

O cartucho de dessecante precisa 
ser trocado. 

 

Desligue a alimentação, abra o 
cartucho de dessecante. Inspecione. 
Troque se o material do cartucho 
normalmente azul estiver rosa. 

Porta mal vedada, causando um 
vazamento. 

Aperte a porta. 

Os UUTs não estão devidamente 
vedados na sua porta. 

Verifique se a junta correta foi usada 
e/ou adicione material selante em torno 
da ponta de prova do UUT. Parafilm, 
Scotch Removable Adhesive Putty ou 
materiais similares funcionam bem. 

Se estiver usando um espelho 
resfriado com uma bomba externa 
e a amostra de gás não estiver 
retornando ao Produto, você pode 
estar retirando muito gás do 
Produto. 

Diminua o ajuste da bomba. 

“” fica 
mais tempo que o 
normal na 
inicialização. 

O gerador de umidade interna pode 
estar muito cheio. 

Alimentação desligada. Drene o 
excesso de água através da saída de 
drenagem na parte posterior do 
Produto até que o nível de água esteja 
entre Máx e Mín com o Produto em 
espera ou desligado. 

 Mensagens de erro  
O produto apresenta mensagens de erro que mostram informações durante o 
uso geral do Produto.  As mensagens de erro não estão necessariamente 
relacionadas com os códigos de erro que seguem esta seção.  Esta última indica 
uma avaria interna que requer manutenção do Produto. As mensagens de erro 
são exibidas na Tabela 13. 

Tabela 13. Mensagens de erro 

Mensagem 
de erro 

Descrição 

Caution 

Em definições de alta umidade, quando a temperatura real da câmara estiver em até 
2 °C do ponto de orvalho real da câmara, CUIDADO é exibido para alertar sobre 
possíveis condições de condensação se as definições posteriores forem inferiores em 
temperatura. 

HI RH ERR 
Em geral, associado com o indicador Check Water.  As causas incluem água baixa ou 
condensação no sistema. Consulte a seção Resolução de problemas para obter mais 
detalhes. 

LO RH ERR   
Em geral, associado com o indicador Check Desiccant. As causas incluem dessecante 
saturado e condensação no sistema. Consulte a seção Resolução de problemas para 
obter mais detalhes. 
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Códigos de erro 
Se o Produto detecta uma falha interna, o visor mostra "". Para 
determinar a falha específica, mantenha pressionados NEXT e EXIT 
simultaneamente até que o código de erro apareça na tela. A lista de códigos de 
erro está na Tabela 14. 

Tabela 14. Códigos de erro 

Código de erro Descrição 

“No Analog Detected” Falha interna de hardware. 

“Internal Probe Fail” Falha interna de hardware. 

“No Peltier Temp” 
Falha de temperatura muito alta na ponta de prova interna, os 
ventiladores operarão continuamente. 

“No HumGen Temp” Falha na temperatura interna da ponta de prova. 

“Peltier High Limit” Sensor interno de refrigeração está acima do limite. 

“HumGen Low Limit” 
A temperatura ambiente do gerador de umidade está abaixo da 
temperatura de funcionamento. 

“HumGen High Limit” 
O gerador de umidade está acima do limite permitido. Verifique o 
fornecimento de água ou as condições ambientais. 

“EEPROM Cfg Reset” 
A unidade tem que redefinir suas configurações para o padrão 
de fábrica, analise as configurações. 

“EEPROM Cal Reset” 
A calibração de fábrica foi redefinida para o padrão. Entre em 
contato com a Fluke Calibration. 
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Peças e acessórios que podem ser substituídos pelo 
usuário 

A Tabela 15 relaciona os números de peça de cada peça ou acessório do 
Produto que pode ser substituído pelo usuário. Para obter mais informações 
sobre estes itens e acessórios, consulte Entre em contato com a Fluke 
Calibration. 

Tabela 15. Peças e acessórios que podem ser substituídos pelo usuário 

Descrição 
Número de peça da 
Fluke Calibration 

Quantidade 
total 

Cabo de alimentação - Norte-americano 284174 1 

Cabo de alimentação - Europa 769422 1 

Cabo de alimentação - Reino Unido 769455 1 

Cabo de alimentação - Suíça 769448 1 

Cabo de alimentação - Austrália 658641 1 

Cabo de alimentação - África do Sul 782771 1 

Cabo de alimentação - Tailândia 4362094 1 

Cabo de alimentação - Dinamarca 2477031 1 

Cabo de alimentação - Brasil 3841347 1 

Informações de segurança do 5128A 4758293 1 

 FUSÍVEL 5 x 20 mm 4 A (F4A 250V) Fast Blow 3712591 2 

 FUSÍVEL 12 VCC fusível de saída (fusível F1A 
250V). 

3712540 1 

Cartucho de dessecante 4791251 1 

Kit de junta e seringa de enchimento 4791297 1 

Porta quadrada com 5 entradas 4791272 1 

Acessórios 

Porta redonda com 5 entradas  4791260 1 

Porta transparente com prateleira interna  4791285 1 
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