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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 Fluke 6332A e o 7342A Isothermal Calibration Bath (o Produto) são banhos de 
fluido de temperatura constante que mantêm um meio de temperatura altamente 
estável e uniforme para calibração de sensores de temperatura por meio de 
calibração por comparação.  

Recursos padrão do Produto: 

• Intervalo de temperatura de funcionamento:  

o 6332A: 50 °C a 300 °C 

o 7342A: -40 °C a +150 °C 

• Área de trabalho de 140 mm 

• Tanque de 450 mm de profundidade 

• Interface do usuário (IU) disponível em inglês, chinês, coreano, espanhol, 
português, francês, alemão e russo  

• Nível de fluido regulável para calibração de termômetros de líquido em vidro 

• Indicador de estabilidade da temperatura 

• Função de início automático 

• Pontos de ajuste de temperatura programáveis e taxas de tampa 

• Interface de computador USB 
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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 Atenção identificam as condições e os procedimentos 
que podem causar danos ao produto e ao equipamento testado.  

 AVISO 
Para evitar risco de choque elétrico ou lesão física, siga estas 
diretrizes. 

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

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

• 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. 

• Certifique-se de que o espaço ao redor do produto atenda 
aos requisitos mínimos. 

• Conecte um cabo de alimentação elétrica de três 
condutores aprovado a uma tomada aterrada. 

http://br.flukecal.com
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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. 

• NÃO toque no impulsor do Produto quando o sistema 
estiver energizado. Você pode sofrer lesões sérias nos 
dedos. Antes de efetuar manutenção no Produto, remova o 
cabo de alimentação elétrica do Produto. 

• Limpe imediatamente quaisquer respingos do fluido de 
banho no piso. Vapores de óleo de silicone, bem como 
vapores de outros fluidos de banho, podem condensar no 
chão ao redor e criar risco de escorregamentos. Use 
ventilação adequada para reduzir esses vapores. Use 
procedimentos de limpeza adequados, tapetes apropriados 
e calçados antiderrapantes. 

• Para proteger contra incêndio, certifique-se de que a tampa 
metálica do banho esteja instalada durante a operação. 
Certifique-se de que o fluido de banho cubra a indicação de 
nível mínimo dentro do banho.  

• Evite expansão rápida de óleo e sobrecarga subsequente. 
Certifique-se de que a água ou qualquer outro líquido 
contaminante com baixo ponto de ebulição possa evaporar 
com segurança, estabilizando a temperatura do banho em 
cerca de 5 °C abaixo do ponto de ebulição do líquido 
contaminante. Observe que o óleo pode ser higroscópico 
(capaz de absorver água) em banhos com temperatura 
baixa. 

• Certifique-se de que o receptáculo de sobrefluxo tenha 
espaço e especificação de temperatura suficientes para 
conter a expansão do fluido do banho. A Fluke Calibration 
recomenda um espaço de sobrefluxo mínimo de 3,25 litros 
no receptáculo. 

• Remova o cabo de alimentação elétrica do Produto antes de 
acessar a tampa do motor de agitação para reiniciar o 
termostato. 

• 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. 

• Não coloque o Produto em locais onde o acesso ao cabo de 
alimentação da rede elétrica fique bloqueado. 
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• Siga as regulamentações locais relacionadas a fluidos 
tóxicos, inflamáveis, corrosivos ou perigosos.  A instalação 
incorreta do produto, abusos ou danos podem levar à 
exposição do operador aos fluidos.  Limite a exposição a 
fluidos perigosos até níveis permitidos em caso de 
vazamento ou ruptura. 

• Tome cuidado ao instalar e remover sondas e acessórios do 
produto. Eles podem estar quentes. 

• Não use o Produto se ele estiver alterado ou danificado. 

• Desative o Produto se estiver danificado. 

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

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

Atenção 

Para evitar danos ao Produto: 

• Sempre utilize este instrumento à temperatura ambiente 
entre 5 °C e 50 °C (41 °F e 122 °F).  

• Não altere os valores de calibração definidos na fábrica. 
Esses parâmetros são importantes para a segurança e 
funcionamento correto do Produto. 

• Não opere este instrumento em um ambiente 
excessivamente úmido, oleoso, empoeirado ou sujo.  

• Banhos refrigerados requerem que a bobina de 
condensação seja limpa periodicamente. O acúmulo de 
poeira e sujeira no condensador resultará em avaria 
permanente do compressor. 
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Símbolos 
Os símbolos usados neste manual e no Produto estão explicados na Tabela 1. 

Tabela 1. Símbolos 

Símbolo Descrição 

 AVISO. TENSÃO PERIGOSA. Risco de choque elétrico. 

 AVISO. PERIGO. 

 AVISO. SUPERFÍCIE QUENTE. Risco de queimaduras. 

 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. 

 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.  
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Especificações 
As especificações de segurança estão localizadas no documento impresso 
Informações de segurança do 6332A/7342A. As especificações completas estão 
localizadas no documento on-line Especificações do 6332A/7342A. 

Informações de reparo  
Entre em contato com um representante autorizado do Centro de Serviços da 
Fluke Calibration se o Produto precisar de calibração ou conserto durante o 
período de garantia. Veja a seção Contatar a Fluke Calibration. Tenhas as 
informações sobre o Produto em mãos, como a data da compra e o número de 
série ao agendar um reparo.  

Instalação 
As próximas seções descrevem a instalação do Produto. 

Desembalar o Produto 
O Produto é entregue em uma caixa de madeira com suspensão. Não jogue fora 
a caixa ou o material da embalagem. São necessárias duas pessoas para 
remover o Produto da caixa. Use as alças de suporte fornecidas para remover o 
banho da caixa conforme mostrado na Figura 1. Remova o Produto e seus 
acessórios da embalagem original e retire cada elemento do seu saco plástico 
de proteção. Verifique se todos os itens listados em Equipamentos padrão estão 
presentes e não têm danos visíveis. 

 AVISO 
Para evitar ferimentos pessoais, não tente carregar o produto. 
Ele é alto, pesado e não é fornecido com alças. Ferimentos 
pessoais ou danos ao banho podem ocorrer. 

Se for necessário reenviar o Produto, utilize a embalagem original. Para fazer o 
pedido de um novo recipiente, ou de qualquer item listado em Equipamentos 
padrão, entre em contato com Fluke Calibration. Veja a seção Contatar a Fluke 
Calibration.  

Para desembalar o Produto: 

1. Remova as três correias e os seis parafusos. 

2. Levante a caixa, retire-a do Produto e remova os itens padrão. 

3. Mova a correia de retenção dos quatro suportes e posicione-a sob o Produto 
(a, b, c). 

4. Com duas pessoas, levante o equipamento, retirando-o da paleta. Tome 
cuidado para evitar que o Produto caia. 
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Figura 1. Desembalar o Produto 
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Equipamento fornecido 
Remova todos os itens do contêiner de remessa. Verifique se todos os itens 
listados estão incluídos: 

• 6332A ou 7342A Isothermal Calibration Bath (o Produto) 

• Cabo de alimentação (consulte Tensão da rede elétrica) 

• Tampa de acesso ao tanque 

• Certificado de calibração 

• Informações de segurança do 6332A/7342A (impresso) 

Posicionamento 
Coloque o Produto em uma superfície plana em um local sem poeira, sujeira e 
resíduos. Assegure um espaço mínimo de 15 cm (6 pol.) em todos os lados do 
Produto para permitir um fluxo de ar adequado ao Produto. Um fluxo de ar 
obstruído reduz o desempenho do Produto. Use um exaustor ou outro sistema 
de ventilação adequado para remover os vapores produzidos pelo fluido do 
banho quente. 
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Informações gerais sobre o produto 
Observação 

A menos que indicado de outra forma, todos os valores no manual 
mostram o 7342A. 

Esta seção é uma referência para os recursos, peças e interface do usuário (UI) 
do Produto.  

Vista frontal 
O Painel de controle é mostrado na Tabela 2. 

Tabela 2. Vista frontal 

3

4

5

1

2
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Item Nome Função 

 Alojamento do motor de agitação 
O motor de agitação e a hélice circulam o fluido 
do banho. 

 Teclado 
Aceita a entrada de usuário para controlar a 
operação do banho. 

 Proteção dianteira do condensador 
(somente 7342A) 

Protege o condensador e o acesso para 
limpeza. 

 Monitor Tela LCD que mostra a operação do banho. 

 Tanque do banho Área de trabalho da calibração. 
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Vista traseira 
A vista do painel traseiro é exibida na Tabela 3. 

Tabela 3. Vista traseira 

1

5

3 2
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Item Nome Função 

 Tubo de drenagem de sobrefluxo 
Drena o fluxo em expansão para o Recipiente de 
sobrefluxo opcional. 

 Proteção traseira do fluxo de ar 
(somente 7342A) 

Fluxo de ar do ventilador do condensador. A 
tampa protege o ventilador do condensador. 

 Tubo de drenagem do tanque Drena o fluido do tanque.  

 Módulo de entrada de energia Receptáculo de cabo removível. 

 Entrada USB Conector de dispositivo USB tipo B.  
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Tanque  
O tanque é mostrado na tabela 4. 

Tabela 4. Tanque 

 

 

2

1

4

3
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Item Nome Função 

 Anel de controle do nível 
de fluido 

Ajusta a superfície do fluido para cima ou para baixo. Para 
aumentar o nível do fluido, gire o anel em qualquer direção para 
cobrir os orifícios do cilindro interior. Isso pode ser útil ao calibrar 
termômetros de líquido em vidro.   

 Cilindro do tanque externo Armazena as bobinas de refrigeração e do aquecedor.    

 Indicador de nível de fluido 
máximo/mínimo 

Localizado na parede interna do cilindro do tanque interno. Indica 
o nível máximo e mínimo de enchimento do fluído à temperatura 
ambiente. 

 Cilindro do tanque interno Área de trabalho onde as sondas do termômetro ficam imersas. 
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Painel de controle 
O painel de controle é mostrado na Tabela 5.  

Tabela 5. Painel de controle 
 

1 2 3 4 5 6 7
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Número Descrição 

 O monitor mostra a temperatura do banho, o ponto de ajuste da temperatura e o número 
do programa. 

 MENU abre o MAIN MENU (MENU PRINCIPAL) ou um menu anterior. 

 START ativa o aquecimento, resfriamento e agitação nos modos Manual, Program 
(Programa) e Auto Start (Início automático).   

 As teclas de navegação são usadas para você percorrer pelas seleções do menu e 
aumentar ou diminuir os valores de parâmetros. 

 SELECT ENTER (SELECIONAR) seleciona os menus e armazena novos valores de 
parâmetros. 

 STOP (PARAR) desativa o aquecimento, resfriamento e a agitação. 

 POWER (LIGA/DESLIGA) deixa o produto ON (Ligado) ou OFF (Desligado) 
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Inicialização e tela principal 
A Tela principal é mostrada na tabela 6. 

Tabela 6. Tela principal 
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Item Nome Função 

 Temperatura do banho  
A temperatura real do fluido conforme medida pela sonda de 
controle do banho.   

 
Ciclo de trabalho do 
aquecedor  
(0% a 100%) 

Potência relativa de aquecimento para o modo de operação 
(aquecimento, resfriamento, assentamento e controle). 

 Indicador de controle 

Um ícone oscilante indica que a temperatura do Produto ainda 
não foi estabilizada. O ícone de linha plana indica que a 
temperatura do Produto foi estabilizada no ponto de ajuste e 
que o Produto está pronto para a medição de temperatura. 

 Modo Program 
(Programa) (0-10) 

O modo Program (Programa) é usado para criar e executar um 
programa automático de ponto de ajuste. Um máximo de dez 
programas pode ser criado e armazenado. O programa 0 é o 
modo de operação manual. 

 
Stir Speed (Velocidade 
de agitação)  
(30% a 100%) 

Define a velocidade do motor de agitação. 

 
Setpoint Temperature 
(Ponto de ajuste da 
temperatura)  

Indica o ponto de ajuste atual da temperatura do Banho. 
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Tensão da rede elétrica 

 AVISO 
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndios ou 
ferimentos: 

• Para evitar o perigo de choque, 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. 

O Produto requer uma tensão de rede elétrica de 115 V CA (±10%), 60 Hz ou 
230 V CA (±10%), 50 Hz. O produto não tem tensão intercambiável. O produto 
vem com o cabo conector apropriado. Consulte os tipos de plugues de 
alimentação disponíveis da Fluke Calibration na Tabela 7. Com a energia 
desligada, conecte o produto em uma tomada de CA de tensão, frequência e 
capacidade de corrente apropriadas. Consulte Especificações para obter os 
detalhes de alimentação. Verifique a tensão e frequência corretas na etiqueta do 
painel traseiro antes de ligar o Produto. 
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Tabela 7. Tipos de cabo de potência de linha 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 

Ligar o Produto 
Certifique-se de que o tanque do banho tenha sido enchido corretamente com 
fluido antes de ligar o Produto (Consulte Encher o banho). Pressione o 
interruptor ON (LIGADO) (consulte Painel de controle).  
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Alterar o idioma da IU 
A IU está disponível em inglês, chinês, coreano, espanhol, português, francês, 
alemão e russo. Para alterar o idioma da IU: 

1. Pressione MENU para acessar o MAIN MENU (MENU PRINCIPAL). 

2. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar o Instrument Setup Menu 
(Menu de configuração do instrumento) e pressione SELECT ENTER 
(SELECIONAR). 

3. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para acessar o menu Display 
Parameters Setup (Configuração de parâmetros do monitor). 

4. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para selecionar o Language 
(Idioma). 

5. Pressione LEFT/RIGHT (ESQUERDA/DIREITA) para selecionar o idioma 
desejado. 

6. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR).  

Se um idioma que você não compreender for selecionado, ele poderá ser 
redefinido para Inglês:  

1. Deixe o Produto OFF (DESLIGADO). 

2. Mantenha DOWN (BAIXO) pressionado. 

3. Deixe o Produto ON (LIGADO).  

4. Continue pressionando DOWN (BAIXO) por 10 segundos durante a 
sequência de inicialização do controlador. A mensagem LANGUAGE 
RESET TO ENGLISH EXECUTED (IDIOMA REDEFINIDO PARA 
INGLÊS) é exibida. 
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Menus e navegação 
O MAIN MENU (MENU PRINCIPAL) 

 inclui três submenus: 

• Program Setup (Configuração do programa) 

• Instrument Setup (Configuração do instrumento) 

• Info Screen (Tela de informações) 

Menu Program Setup (Configuração do programa) 
A Figura 2 mostra o menu Program Setup (Configuração do programa) e o 
intervalo dos valores para cada parâmetro. 

Menu principal

Program Setup 
(Configuração do programa)

Instrument Setup 
(Configuração do instrumento)

Service 
(Serviço)

Program (Programa): 0 configuração 
 Program (Programa): <0> [programa 0 = Modo manual]
 PONTO: XXX.XX °C
 Taxa: <DESLIGADO, 1 °C - 250 °C/hora>
 Agitação: <30% - 100%>
Program: [X] setup [if Program > 0]
 Program (Programa): <1 - 10>
 Etapas: <1 - 10>
 Agitação: <30% - 100%>
 Início automático:  <Sim/Não>
 Ciclo de reinício: <Sim/Não>
  Início automático [se Início automático = Sim]
   Hora de início: <00-23 : 00-59>
   Data de início: <Todas, 1 - 31>
  Configuração de ciclo de reinício [se Ciclo de reinício = Sim]
   Ciclos:                 <1 - 99>
   Ciclos da etapa:  <1 - 10>
   Ciclos até etapa: <1 - 10>
Setup Pgm (Programa de configuração): [X], Step ([X], Etapa): [X]
 PONTO: <XXX.XX °C>
 Tempo de permanência: <hh:mm>
 Taxa: <DESLIGADO, 1 -250 °C/hora> [Y - X]
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Figura 2. Program Setup (Configuração do programa) 
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Instrument Setup (Configuração do instrumento) e Info Screen (Tela de 
informações) 

A Figura 3 mostra os menus Instrument Setup (Configuração do instrumento) e 
Info Screen (Tela de informações) e o intervalo dos valores para cada 
parâmetro. 

Menu principal

Program Setup 
(Configuração do programa)

Instrument Setup 
(Configuração do instrumento)

Service (Serviço)

Display Parameters (Parâmetros do monitor) 
 Idioma <E, C, F, G, K, P, R, S>
        Contraste <0 - 10>
 Luz de fundo <0 - 10>
 
Time & Date (Hora e data)
 Hora: <hh:mm:ss>
 Data: <yyyy.mm.dd>

System Parameters (Parâmetros do sistema)
 Limite SETPT máximo:   <XXX.XX °C>
        Limite de potência do calor: <25% - 100%>
 Compressor LIGADO abaixo de: <20 °C - 60 °C> (somente 7342A)
 Taxa de comunicação seria: <9600, 19200, 38400, 57600, 1115200,  
 230400>

Calibração do banho
 (6332A)      (7342A)
 A: 50 °C  =  <XX.XXX> °C  A: -40 °C  =  <XX.XXX> °C
 A: 100 °C  =  <XXX.XXX> °C  A: 0 °C   =  <XXX.XXX> °C
 A: 150 °C  =  <XXX.XXX> °C  A: 50 °C  =  <XXX.XXX> °C
 A: 200 °C  =  <XXX.XXX> °C  A: 100 °C  =  <XXX.XXX> °C
 A: 275 °C  =  <XXX.XXX> °C  A: 130 °C  =  <XXX.XXX> °C  
Parâmetros PID
 (Padrões do 6332A)  (Padrões do 7342A)
 PID Pb: <X.XX> °C  PID Pb: <X.XX> °C
 PID Ti:  <XXX> sec PID Ti:  <XXX> seg
 PID Td:  <X> PID Td:  <X>

Mudar senha
 Insira a senha antiga <XXXX>
 Insira a nova senha  <XXXX>

Horas em operação: [XXXhXXm]
Após o serviço:   [XXXhXXm]
Número de séri:  *XXXXXX*
Firmware:  VX.XX/7342A
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Figura 3. Instrument Setup (Configuração do instrumento) e Info Screen (Tela de informações) 

Navegação e controles 
Esta seção explica como acessar os submenus e como alterar os valores de 
parâmetros. 

Acesso aos submenus 
Para acessar os submenus: 

1. Pressione MENU para acessar o MAIN MENU (MENU PRINCIPAL).  

2. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para selecionar um submenu. 

3. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para acessar o submenu. 
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Alterar os valores dos parâmetros 
Para alterar um valor de parâmetro: 

1. Para alterar um valor de parâmetro em um submenu, use navegação 
UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para selecionar o valor a ser alterado.  

2. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

3. Pressione ESQUERDA/DIREITA para selecionar o dígito de um valor 
numérico a ser alterado. 

4. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

5. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para aceitar as alterações e 
armazenar o novo valor.  

6. Para descartar as alterações e sair do modo de edição, pressione MENU 
antes de pressionar SELECT ENTER (SELECIONAR). Em seguida, o valor 
é restaurado à configuração original. 

Encher o banho 
Antes de encher o tanque com fluido, certifique-se de que ele esteja sem 
resíduos como sujeira, líquidos e materiais de embalagem. Remova a tampa do 
dreno do tanque e certifique-se de que não haja nenhum líquido no tubo de 
drenagem do tanque. Se houver algum líquido como água, ele poderá expandir 
de maneira imprevisível durante o aquecimento. Certifique-se de que o tubo de 
drenagem do tanque esteja completamente seco antes de encher o tanque com 
fluido. Coloque novamente a tampa no tubo de drenagem do tanque e aperte-a 
firmemente antes de encher o tanque com fluido.  Se você usar o Kit de 
sobrefluxo de fluido opcional, certifique-se de que ele também esteja livre de 
resíduos e de que tenha sido instalado corretamente antes de encher o banho. 
Se o Kit de sobrefluxo de fluido não for utilizado, você deverá usar um recipiente 
resistente a calor de pelo menos 3,25 litros sob o tubo de sobrefluxo (recipiente 
não incluso). 

 AVISO 
Para evitar ferimentos, use equipamento de proteção pessoal, 
como luvas de borracha aprovadas, proteção para o rosto e 
roupas resistentes a chamas para evitar queimaduras. 
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Atenção 

Para evitar danos ao Produto, certifique-se de que o Tubo de 
drenagem do tanque esteja seco e vedado antes de encher o 
banho com fluido.  

Despeje cuidadosamente o fluido na área de trabalho ou no Cilindro interno do 
tanque (Consulte Recursos do Produto). Em temperatura ambiente, a superfície 
do fluido deve atingir o valor mínimo nível de enchimento (a ponta da flecha 
MIN) conforme marcado na parede interna do tanque (consulte a Figura 4, ). 
Depois que o Produto chegar ao ponto de ajuste de temperatura, o fluido poderá 
ser adicionado conforme necessário. 

Encha até a linha MIN se o ponto de ajuste de temperatura do banho ficar acima 
da temperatura ambiente (expansão) ou até a linha MAX se o ponto de ajuste 
ficar abaixo da temperatura ambiente (contração). Depois que o ponto de ajuste 
da temperatura for alcançado, o nível do fluido poderá ser modificado conforme 
necessário para nominal.   

Monitore cuidadosamente o nível de fluido do banho conforme a temperatura 
aumenta para evitar sobrefluxo excessivo. Se o fluido transbordar para o painel 
superior, pressione STOP (PARAR) para desativar o aquecedor.  

1
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Figura 4. Nível de enchimento mínimo  



 Isothermal Calibration Bath 
 Operações básicas 

21 

Operações básicas 
Esta seção contém instruções para operações comuns. 

Mergulhar as sondas do termômetro 
Para obter os melhores resultados: 

• Verifique se o nível do fluido está entre as linhas de nível MIN e MAX quando 
o Produto opera na temperatura necessária. (consulte Conjunto do tanque). 
Certifique-se de que o fluido seja bem agitado quando o controle de 
temperatura for ativado. 

• Mantenha o fluido coberto o máximo possível para garantir uma boa 
estabilidade e uniformidade de temperatura e reduzir os fumos. Use a tampa 
de acesso da sonda fornecida. 

• Mergulhe as sondas do termômetro no fluido para que elas estejam ao 
menos 100 mm abaixo da superfície do fluido.  

Observação 

Algumas sondas de termômetros requerem imersão adicional. 
Sempre siga as diretrizes do fabricante quanto às profundidades 
recomendadas de imersão do termômetro. 

• Para usar uma sonda de referência, coloque-a próxima às unidades em teste 
(UUTs). 

• Use a Fixação regulável de sonda para manter as sondas do termômetro na 
altura adequada (consulte Acessórios opcionais). 

Definir o ponto de ajuste  
Um ponto de ajuste de temperatura pode ser configurado no modo Manual ou 
Program (Programa).  

Use o modo Manual para definir um único ponto de ajuste de temperatura, sua 
taxa de rampa e a taxa de agitação. Um valor de programa de 0 indica a 
operação no modo Manual. 

Use o modo Program (Programa) para automatizar o controle de até dez etapas, 
incluindo o tempo de permanência em cada ponto de ajuste (o tempo de 
permanência começa depois que a temperatura é estabilizada conforme exibido 
pelo indicador de estabilidade) e a taxa de rampa da temperatura. A função Auto 
Start (Início automático) pode iniciar automaticamente um programa em um dia e 
horário especificados. A função Cycle (Ciclo) permite que o Produto alterne entre 
as etapas programadas por uma quantidade especificada de ciclos (consulte 
Guia do menu para obter mais informações). 
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Modo Manual 
Para configurar o ponto de ajuste da temperatura no modo Manual: 

1. Pressione MENU para acessar o MAIN MENU (MENU PRINCIPAL). 

2. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para selecionar Program Setup 
(Configuração do programa). 

3. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para acessar o menu Program 
Setup (Configuração do programa). 

4. Se o valor de programa não estiver definido como 0 (Modo Manual): 

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor para 0.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor. 

5. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar o valor do ponto de ajuste. 

6. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar.  

7. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

8. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo valor.  

9. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar Ramp (Taxa).  

10. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

11. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

12. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo valor.  

Observação 

Alterar a configuração de taxa é opcional.  

13. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar Stirring (Agitação).  

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.  

Observação 

Alterar a configuração de agitação é opcional.  

14. Pressione START para ativar o aquecimento ou resfriamento.  
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Modo Program (Programa)  
Criar e iniciar um programa: 

1. Realizar as etapas 1 a 3 exibidas no Modo Manual. 

2. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor do 
programa. 

a. Pressione as teclas UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor para 
um número maior que 0. 

b. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o valor.  

Observação 

Se não for possível selecionar o número do programa, um programa 
pode estar em execução. Pressione STOP (PARAR) para 
interromper o programa atual.  

3. Pressione DOWN para selecionar as etapas (ou pontos de ajuste).  

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.     

4. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar Stirring (Agitação).  

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor. 

5. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar a função Auto Start (Início 
automático). Se Auto Start (Início automático) for utilizado: 

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR). 

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor para YES (SIM).  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor. 

6. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar a função Cycling (Ciclo de 
reinício). Se Cycling (Ciclo de reinício) for utilizado: 

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR). 

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor para YES (SIM).  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor. 

7. Pressione DOWN (BAIXO). Se Auto Start (Início automático) e Cycling 
(Ciclo de reinício) forem ativados, siga as etapas 8 a 13, caso contrário, 
pule para a etapa 14.  

8. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar a Start Time (Hora 
de início). 

a. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

b. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.  
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9. Pressione RIGHT (DIREITA) para selecionar os minutos da Start Time 
(Hora de início). 

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor. 

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.  

10. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar a data do Auto Start (Início 
automático). 

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP (CIMA) para alterar o valor. 

Observação 

O valor TODAS inicia o programa todos os dias na hora designada. 

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor. 

11. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar a função Cycling Setup 
(Configuração do ciclo de reinício).  

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar a quantidade de 
ciclos.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor. 

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o valor.  

12. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar a etapa Cycle From (Ciclos da 
etapa).  

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.  

Observação  

A etapa Cycle From (Ciclos da etapa) deve sempre ser maior do 
que a etapa Cycle To (Ciclos até etapa).   

13. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar a etapa Cycle to (Ciclos até 
etapa).  

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.  

Observação  

A etapa Cycle to (Ciclos até etapa) deve sempre ser menor do que a 
etapa Cycle From (Ciclos da etapa).       

14. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar a primeira etapa (ou SETPT) do 
programa.  

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  



 Isothermal Calibration Bath 
 Operações básicas 

25 

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.  

15. Pressione DOWN para selecionar a hora do Dwell Time (Tempo de 
permanência).  

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.  

16. Pressione RIGHT (DIREITA) para selecionar os minutos do Dwell Time 
(Tempo de permanência).  

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.    

17. Pressione DOWN (BAIXO) para selecionar Ramp (Taxa). Para cada etapa 
de taxa: 

a. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para editar o valor.  

b. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o valor.  

c. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo 
valor.  

d. Pressione DOWN (BAIXO) para definir outra etapa. 

18. Pressione DOWN para selecionar a próxima etapa do programa e siga as 
etapas 17a até 17c. 

Depois que todas as etapas forem programadas: 

1. Pressione MENU duas vezes para acessar o MAIN MENU (MENU 
PRINCIPAL).  

2. Pressione START para executar o programa.  

3. Pressione UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para alterar o programa caso 
necessário. 

4. Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o valor. Se 
Auto Start (Início automático), estiver ativado, você poderá alterar a Start 
Time (Hora de início) e a Start Date (Data de início). Pressione a tecla 
START para iniciar o programa. 

Interromper operações 
Pressione STOP (PARAR) a qualquer hora para interromper o aquecimento e 
resfriamento do produto. Isso é útil em caso de emergência, como sobrefluxo de 
fluido. A temperatura do Produto pode continuar a mudar devido ao ímpeto 
térmico, mas a energia aos aquecedores e/ou compressor será cortada. 
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Expansão térmica 
Os fluidos se expandem quando aquecidos e se contraem quando resfriados, e 
isso faz com que o nível de fluido no Produto aumente ou caia conforme a 
temperatura muda. O óleo do silicone se expande mais do que alguns outros 
fluidos. É melhor usar o kit de sobrefluxo opcional para evitar que o fluido seja 
derramado para fora do tanque (consulte Acessórios opcionais). Se o kit de 
sobrefluxo não for adquirido, coloque um recipiente resistente a calor de pelo 
menos 3,25 litros, como aço inoxidável, sob o tubo de sobrefluxo de cobre 
localizado no painel traseiro do Produto. Consulte a Figura 5, (). Verifique o 
fluido com frequência para adicionar mais caso o nível esteja abaixo da marca 
MIN na parte interna do cilindro do tanque. 

Se o kit de sobrefluxo não for utilizado, preste atenção à altura do fluido e 
remova o excesso para evitar que ele transborde. Quando fluido é adicionado a 
uma temperatura baixa, encha somente até a marca MIN no indicador de nível 
de fluido. 

Quando um fluido com características não familiares é utilizado, a Fluke 
Calibration recomenda aumentar a temperatura do tanque do Produto em etapas 
incrementais para monitorar a taxa da expansão do fluido e cuidadosamente 
chegar ao ponto de ajuste desejado. O Kit de sobrefluxo de fluido opcional 
também pode ser instalado para capturar o fluido em expansão. 

Se o fluido do tanque do banho transbordar, mantenha STOP (PARAR) 
pressionado no painel dianteiro para desativar o aquecedor. 
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Figura 5. Painel traseiro do produto 
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AVISO 
Para evitar ferimentos pessoais, não toque com as mãos. O Recipiente de 
sobrefluxo do fluido e o Tubo de drenagem de sobrefluxo podem estar 
quentes.  

Interruptor de excesso de temperatura do aquecedor 
O Produto tem os seguintes métodos para evitar uma condição de excesso de 
temperatura: 

• Limite SETP máximo  

• O interruptor do aquecedor 

O Max SETPT Limit (Limite SETP máximo) no menu (Instrument Setup) é uma 
configuração global que impede que o operador configure o ponto de ajuste da 
temperatura para um valor maior do que o limite máximo de SETPT. Isso pode 
ser útil para limitar o ponto de ajuste da temperatura para valores iguais ou 
inferiores à temperatura de funcionamento máxima de determinado fluido de 
banho.   

O interruptor do aquecedor é um interruptor termostático situado sob o 
alojamento do motor de agitação, com o sensor fixado no elemento do 
aquecedor. O valor de interrupção é definido na fábrica e não deve ser ajustado. 
O interruptor desativa o funcionamento do aquecedor quando a temperatura 
excede a configuração de fábrica. Se essa condição ocorrer, a mensagem de 
erro Over-Temperature Cutout (Interrupção de excesso de temperatura) é 
exibida e a energia aos aquecedores é interrompida até que o aquecedor seja 
reiniciado. Isso pode indicar falha em um componente de controle ou no 
aquecedor do Produto.  

Guia do menu 
Esta seção explica cada um dos itens no sistema de menu da interface do 
usuário. Eles são organizados pelos submenus: Program Setup (Configuração 
do program), Instrument Setup (Configuração do instrumento) e Info Screen 
(Tela de informações). 

Program Setup (Configuração do programa) 

Program (Programa): [0] Setup (Manual Mode) ([0] Configuração (Modo manual)) 
Quando o valor do programa está definido como 0, o produto opera no modo 
manual. Um único ponto de ajuste de temperatura pode ser definido e ativado 
sem configurar um programa. Consulte Modo manual.  

SETPT 
Altere o ponto de ajuste da temperatura com UP/DOWN (CIMA/BAIXO). 
Pressione SELECT ENTER (SELECIONAR) para armazenar o novo valor. 
Pressione START para ativar o aquecimento ou resfriamento.  

Ramp <OFF, 1 °C to 250 °C/hour> (Taxa <DESLIGADO, 1 °C a 250 °C/hora>) 
Ramp (Taxa) controla a taxa de temperatura de mudança em graus Celsius por 
hora durante o aquecimento ou resfriamento. A configuração só está ativa 
quando Ramp (Taxa) está ativada. A taxa real pode ser limitada pela 
capacidade de aquecimento e resfriamento do Produto.  
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Stirring <30 % to 100 %> (Agitação <30% a 100%>) 
Define a velocidade relativa do motor de agitação de um mínimo de 30% para 
um máximo de 100%. Quando fluidos com viscosidade muito baixa são usados, 
talvez seja necessário reduzir a velocidade de agitação para diminuir o 
derramamento do fluido.  

Program (Programa): [1 to 10] Setup (Program Mode) ([1 a 10] Configuração (Modo de 
programa)) 

Quando o valor do programa é maior que 0, o produto opera no modo Program 
(Programa). O modo Program (Programa) cria e executa um programa 
automático de ponto de ajuste.   

Program <1 to 10> (Programa <1 a 10>) 
Um programa pode controlar automaticamente as funções do banho. Um 
máximo de dez programas pode ser configurado e armazenado. Um programa 
inclui até dez Steps (Etapas), configuração de velocidade de Stirring (Agitação), 
Auto Start (Início automático) e Cycling (Ciclo de reinício). Consulte Modo 
Programa. 

Steps <1 to 10> (Etapas <1 a 10>) 
Define a quantidade de pontos de ajuste de temperatura a ser incluída no 
programa. Uma etapa inclui o ponto de ajuste da temperatura, o tempo de 
permanência no qual um ponto de ajuste de temperatura é mantido e a taxa com 
a qual o Produto é aquecido ou resfriado. Consulte Programa de configuração: 
[X], Step ([X], Etapa): [X de Y]. 

Auto Start <Yes/No> (Início automático <Sim/Não>) 
No modo Program (Programa), se Auto Start (Início automático) for ativado, o 
programa é iniciado automaticamente em um horário e dia do mês programados 
pelo operador. A hora e a data de início são baseadas no relógio interno do 
controlador do banho (Consulte Configuração de hora e data). O banho deverá 
ser ligado para que o Auto Start (Início automático) funcione.  

Start Time <hh:mm> (Hora de início <hh:mm>) 
No modo Program (Programa), com Auto Start (Início automático) ativado, o 
Produto inicia automaticamente a primeira etapa de um programa armazenada 
na hora e minuto designados do dia.  

Start Date <All, 1 to 31> (Data de início <Todas, 1 a 31>) 
No modo Program (Programa), com Auto Start (Início automático) ativado, o 
Produto inicia automaticamente a primeira etapa de um programa armazenada 
na mesma hora todos os dias <All> (Todas), ou na hora de início programada 
em um dia designado do mês atual <1 to 31> (1 a 31).  

Cycling <Yes/No> (Ciclo de reinício <Sim/Não>) 
Quando Cycling (Ciclo de reinício) é ativado, após a conclusão das etapas de 
um programa, o Produto alterna entre quaisquer duas etapas selecionadas de 
um programa pela quantidade especificada de ciclos. Depois de estabilizar em 
cada etapa, o Produto mantém o ponto de ajuste de temperatura pelo tempo de 
permanência especificado. 

Cycles <1 to 99> (Ciclos <1 a 99>) 
Define a quantidade de vezes que o Produto alterna entre as duas etapas. 
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Cycle from step <1 to 10> (Ciclos da etapa <1 a 10>) 
Define a primeira etapa de um ciclo. O ciclo da etapa deve ser maior em 
sequência do que a segunda etapa. Por exemplo, se você alternar entre as 
etapas 1 e 3, o ciclo da etapa seria a etapa 3. Veja o exemplo a seguir. 

Cycle to step <1 to 10> (Ciclos até etapa <1 a 10>) 
Define a segunda etapa de um ciclo. O ciclo até a etapa deve ser menor em 
sequência do que a primeira etapa. Por exemplo, se você alternar entre as 
etapas 1 e 3, a segunda etapa seria a etapa 1. Veja o exemplo a seguir.  

A Figura 6 mostra um exemplo de ciclo de reinício. 
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Figura 6. Exemplo de ciclo de reinício 

Na figura: 
1. Etapas do programa = 3  

a. Etapa 1 = 10 °C  
b. Etapa 2 = 0 °C 
c. Etapa 3 = -10 °C  

2. Ciclos = 2 
3. Ciclos da etapa = 3 
4. Ciclos até etapa = 1 

Setup Pgm (Programa de configuração): [X], Step ([X], Etapa): [X of Y] ([X de Y]) 
Exibe o programa atual e a etapa a ser configurada.    

SETPT <XXX.XX°C> 
Define o ponto de ajuste da temperatura para determinada etapa de programa. 
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Dwell Time <hh:mm> (Tempo de permanência <hh:mm>) 
Define o tempo de permanência no qual o Produto mantém o ponto de ajuste 
programado. 

Ramp <OFF, 1°C to 250°C/hour> (Taxa <DESLIGADO, 1 °C a 250 °C/hora>) 
Consulte Taxa. 

Instrument Setup (Configuração do instrumento) 
O menu Instrument Setup (Configuração do instrumento) contém as preferências 
do operador e as definições de instrumento. Consulte a Tabela 8 e a Tabela 9. 

Tabela 8. Menu Instrument Setup (Configuração do instrumento) 

Parâmetro Opções Descrição 

Idioma 
 

Inglês 
Chinês 
Francês 
Alemão 
Coreano 
Português 
Espanhol 
Russo 

Seleciona o idioma da 
interface do usuário 

Contrast (Contraste)  

<0 a 10> 
 

Altera o contraste do 
monitor.   

Luz de fundo 

Define o brilho da luz de 
fundo, que pode ser ajustada 
dependendo da luz 
ambiente. 

Configuração de data e 
hora 
 

 A data e a hora são 
baseadas no relógio interno 
do controlador do Produto. 

Hora  
 

<hh:mm:ss> 

O formato de horário segue 
a convenção de relógio de 
24 horas. A configuração de 
hora é importante quando a 
função Auto Start (Início 
automático) é usada. 

Data <dd.mm.aaaa) O formato é mês-dia-ano 

Configuração de 
parâmetros do sistema 
(consulte a tabela 9) 

Limite SETP máximo 
Limite de potência do calor 
Limite de Compressor 
LIGADO 
Taxa de comunicação 
serial 
Calibração do banho 

Define vários parâmetros 

Mudar senha 
Inserir senha antiga 
Inserir nova senha 

Alterar valor da senha de 4 
dígitos. 
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Tabela 9. Parâmetros do sistema 

Parâmetro Opções Descrição 

Limite SETP máximo 
 

 Limita a temperatura máxima 
de SETPT permitida nos 
modos manual e de 
programa. Isso é útil para 
evitar configurar um ponto 
de ajuste acima da 
temperatura de 
funcionamento máxima do 
fluido de banho em uso. 

Limite de potência do 
calor 

<25% - 100%> 
 

Limita a potência do 
aquecedor com relação à 
potência total de 
aquecimento. Isso pode ser 
desejável para limitar o 
consumo geral de energia do 
sistema. Limitar a potência 
do aquecimento pode afetar 
negativamente o 
desempenho nas 
temperaturas máximas.  
Quando o óleo de silicone 
está cima de 100 °C, ele fica 
mais viscoso e pode causar 
circulação não uniforme. 
Isso pode causar 
aquecimento excessivo do 
fluido ao redor do elemento 
do aquecedor. Para 
minimizar esse feito, o 
Produto reduz 
automaticamente a potência 
do aquecedor para 50% até 
que o fluido chegue a 
100 °C. O valor exibido de 
limite de potência do calor 
não muda durante esse 
período de controle 
automático da potência do 
aquecedor. A configuração 
de potência do aquecedor é 
restaurada depois que a 
temperatura fica igual ou 
superior a 100 °C.  

Compressor LIGADO 
abaixo de: <20 °C a 60 °C> 

Define a temperatura 
máxima do fluido com a qual 
o compressor pode ser 
usado para resfriamento. O 
valor padrão é 40 °C. Limitar 
essa temperatura pode 
estender a vida útil do 
compressor. 

Taxa de comunicação 
serial 

9600, 19200, 38400, 
57600, 115 200, 230 400. 
Consulte Operação remota. 
 

Selecione a taxa de bits para 
a porta USB. O protocolo de 
barramento é de 8 bits de 
dados, 1 bit de parada, sem 
paridade nem controle de 
fluxo. 

Calibração do banho 

Cinco valores de calibração 
de temperatura nominal 
são fornecidos na gama de 
temperaturas do banho. 
Consulte Calibração.  

Ajusta a precisão da 
temperatura do Produto. 
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Tabela 9. Parâmetros do sistema (cont.) 

Parâmetro Opções Descrição 

Configuração dos 
parâmetros PID 
 

PID Pb (banda 
proporcional) controla o 
ganho do loop de controle. 
PID Ti (tempo integral) 
controla a taxa com a qual 
o loop de controle se 
estabiliza.  
PID Td (tempo derivado) 
controla a compensação de 
estabilidade (não utilizado 
como padrão). 

Configurações de loop de 
controle do controlador do 
banho. 
 

Mudar senha 
Inserir senha antiga 
Inserir nova senha 

É necessária uma senha 
para modificar parâmetros 
do sistema, parâmetros de 
calibração do banho e 
parâmetros PID. Se o 
operador não deseja 
proteger com senha esses 
parâmetros, alterar o valor 
da senha para "0000" 
desativará a função de 
senha. A senha padrão é o 
número de modelo padrão 
(por exemplo, 6332, 7342) 

 

Info Screen (Tela de informações) 
A Info Screen (Tela de informações) mostra informações relacionadas ao 
funcionamento do Produto. Não há parâmetros neste menu que podem ser 
alterados.  

• Operating Hours (Horas de operação) - Exibe o total de horas de operação 
do Produto.  

• After Service (Após o serviço) - Exibe as horas de operação do Produto 
após o serviço. 

• Serial Number (Número de série) - Exibe o número de série do Produto. 

• Firmware - Exibe a versão de firmware do Produto. 
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Operação remota 
Um computador pode controlar o Produto com a interface remota USB. 

Configuração 
A interface remota USB exige que um driver especial seja instalado no 
computador. O driver pode ser encontrado no CD do produto fornecido. 

Conecte o Produto ao computador com o cabo USB fornecido. Aguarde alguns 
segundos até que o Produto seja reconhecido como um dispositivo USB.  A 
interface USB é exibida como uma porta virtual COM no computador. 

Teste 
Uma vez que a interface remota estiver configurada, teste vários dos comandos 
utilizados mais frequentemente: 

1. Execute o software do terminal como PuTTY. 

2. Selecione a porta COM associada ao Produto. 

3. Selecione a taxa de transferência correspondente. 

4. Insira o comando *IDN?. As Informações do produto são exibidas na janela 
do terminal. 

5. Insira os comandos SOUR:SPO 50 e OUTP:STAT 1. O Produto começa a 
ser aquecido para 50 °C. Certifique-se de incluir um espaço entre o 
comando e o parâmetro. 

6. Insira o comando SOUR:SENS:DATA?. A temperatura do fluido é exibida. 

7. Insira o comando SYST:ERR?. A resposta é 0, "Nenhum erro". 

Comandos: Protocolo geral 
A interface remota usa a sintaxe conforme definido nos padrões IEEE-488.2 e 
SCPI (Comandos padrão e interface programável). 

Muitos comandos têm duas formas: a forma de comando e a de consulta. A 
forma de comando muda uma configuração ou realiza alguma ação. O comando 
e o parâmetro são separados por um espaço. Adicione um ponto de 
interrogação "?" no comando para consultar a configuração ou os dados. As 
respostas numéricas contêm somente o número. 

Todos os comandos são sequenciais - a execução de um comando é imediata e 
concluída antes de o comando subsequente ser executado. 

Os parâmetros ou palavras-chaves exibidas em colchetes "[ ]" são opcionais. Os 
parâmetros separados por "|" são valores alternativos. 
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Referência de comandos 
Os comandos estão listados abaixo em ordem alfabética com explicações. 

*CLS 
Apaga os registros de status e a fila de erros. 

*IDN? 
Mostra as informações do produto. A resposta contém o fabricante, número do 
modelo, número de série e da versão do firmware. 

Exemplo de resposta de consulta: 

FLUKE,7342A-25,A11111,1.06 

*RST 
Redefine as configurações operacionais. 

• Interrompe o controle de temperatura 

• Define o ponto de ajuste como 25 ºC 

• Desliga Ativar rampa 

• Define o intervalo de estabilidade para 0,1 °C 

*STB? 
Mostra o Registro de byte de status IEEE-488.2. 

A resposta é um número decimal que varia de 0 a 255. O significado dos bits 
binários exibidos na Tabela 10. 

Tabela 10. Explicação de bits binários 

Bit Nome Significado 

0 — não usado 

1 — não usado 

2 ERR Indicador de mensagem de erro 

3 QSB Indicador de status questionável (não utilizado) 

4 MAV Mensagem disponível (não utilizado) 

5 ESB Indicador de status de evento padrão (não utilizado) 

6 MSS Status do resumo mestre 

7 OSB Indicador de status de operação (não utilizado) 
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OUTP:DATA? 
Mostra a porcentagem da geração de calor da função de controla da 
temperatura. 

A resposta é um número decimal de porcentagem. O valor é negativo se o 
banho de calibração está sendo resfriado. O valor é 0 se o controle estiver 
desligado. 

Exemplo de resposta de consulta: 

26,7 

OUTP:LIM  <numeric_value> 

OUTP:LIM? 
Define o limite da potência de calor. 

<numeric_value> é o limite porcentual. 

Exemplo de comando: 

OUTP:LIM 75 

OUTP:STAT  <boolean> 

OUTP:STAT? 
Ativa e desativa o controle de temperatura. 

<boolean> é 0 (OFF, padrão) ou 1(ON). 

*RST desliga a configuração. 

Exemplo de comando: 

OUTP:STAT 1 

SOUR:COOL:LIM  <numeric_value> 

SOUR:COOL:LIM? 
Define a temperatura limite de resfriamento (apenas modelo 7342A). 

<numeric_value> é a temperatura em °C. 

O sistema de resfriamento é ligado automaticamente quando o ponto de ajuste 
fica abaixo da temperatura limite de resfriamento. 

SOUR:LCON:DER  <numeric_value> 

SOUR:LCON:DER? 
Define a constante do ciclo derivativo para o controle de temperatura. 

Os parâmetros de controle afetam a estabilidade de temperatura do banho de 
calibração e devem apenas ser alterados por um funcionário qualificado. 

SOUR:LCON:INT  <numeric_value> 
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SOUR:LCON:INT? 
Define a constante do ciclo integral para o controle de temperatura. 

Os parâmetros de controle afetam a estabilidade de temperatura do banho de 
calibração e devem apenas ser alterados por um funcionário qualificado. 

SOUR:LCON:PBAN  <numeric_value> 

SOUR:LCON:PBAN? 
Define a constante do ciclo da faixa proporcional para o controle da temperatura. 

Os parâmetros de controle afetam a estabilidade de temperatura do banho de 
calibração e devem apenas ser alterados por um funcionário qualificado. 

SOUR:RAMP:RATE  <numeric_value> 

SOUR:RAMP:RATE? 
Define a Taxa da rampa. 

<numeric_value> é o valor da taxa de tampa em °C por hora. 

A função de rampa deve ser ativada para que a opção Taxa de rampa seja 
aplicada. 

SOUR:RAMP:ENAB  <boolean> 

SOUR:RAMP:ENAB? 
Ativa a função de taxa. 

<boolean> é 1(ON) ou 0 (OFF). 

Quando a opção Ramp Enable (Ativar taxa) estiver em 1, a taxa de aquecimento 
ou resfriamento será reduzida de acordo com a configuração da taxa de rampa. 
Quando a opção Ramp Enable (Ativar taxa) estiver em 0, o banho de calibração 
será aquecido ou resfriado o mais rápido possível para um novo ponto de ajuste. 

*RST desliga Ramp Enable (Ativar taxa). 

Exemplo de comando: 

SOUR:RAMP:ENAB 1 

SOUR:SENS:CAL:PAR<index>  <numeric_value> 

SOUR:SENS:CAL:PAR<index>? 
Define o parâmetro de calibração para o sensor de controle. 

<index> especifica o parâmetro de calibração. 

<numeric_value> é o valor para o qual o parâmetro de calibração é definido. 

Parâmetros de calibração devem ser apenas alterados por um técnico 
qualificado, como parte de um procedimento de calibração. 

Exemplo de comando: 

SOUR:SENS:CAL:PAR1 -0.083 
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SOUR:SENS:DATA? 
Mostra a temperatura do banho. 

A resposta é um valor de temperatura em °C. 

Exemplo de resposta de consulta: 

60,02 

SOUR:SPO  <numeric_value> 

SOUR:SPO? 
Define o ponto de ajuste da temperatura. 

<numeric_value> é a temperatura em °C. A faixa depende do modelo. 

*RST define o ponto de ajuste para 25,0 °C. 

Exemplo de comando: 

SOUR:SPO 59.95 

Exemplo de resposta de consulta: 

59,95 

O controle de temperatura deve ser ativado para que o ponto de ajuste tenha 
efeito (consulte o comando OUTP:STAT). 

SOUR:STAB:COND? 
Mostra a condição de prontidão. 

A resposta é 0 (desligado ou estabilizado) ou 1 (estável e pronto). 

Exemplo de resposta de consulta: 

1 

SOUR:STIR:SPEE  <numeric_value> 

SOUR:STIR:SPEE? 
Define a velocidade de agitação. 

<numeric_value> é a velocidade porcentual de agitação relativa. 

Exemplo de comando: 

SOUR:STIR:SPEE 80 

SYSTem:DATE  <year>,<month>,<day> 

SYSTem:DATE? 
Ajusta a data do relógio. 

Exemplo de comando: 

SYST:DATE 2016,7,8 



 Isothermal Calibration Bath 
 Fluido de transferência de calor 

39 

SYST:ERR? 
Mostra e apaga o erro mais recente da fila de erros. 

A resposta é um código de erro e uma mensagem separados por uma vírgula. 
Se a fila de erros estiver vazia, a mensagem será "Nenhum erro". 

Exemplo de respostas de consulta: 

0,"Nenhum erro" 

-100,"Erro de comando" 

SYST:TIME  <hour>(hora),<minute>(minuto),<second>(segundo) 

SYST:TIME? 
Ajusta a hora do relógio. 

Exemplo de comando: 

SYST:TIME 14,32,20 

Exemplo de resposta de consulta: 

14,32,22 

Fluido de transferência de calor 
O fluido de transferência de calor é fornecido com o Produto, mas pode ser 
adquirido por meio da Fluke Calibration ou outras fontes. Vários fluidos como o 
óleo de silicone, etilenoglicol, dinaleno, fluido HFE e óleo de halocarbono 0,8 
podem ser usados com o Produto. O banho não deve ser usado com sal. 
Selecione um fluido apropriado para a gama de temperaturas de calibração. 
Consulte o folheto de dados de segurança (SDS) do fabricante.  

A escolha de um fluido requer a consideração de características do fluido tais 
como inflamabilidade, toxicidade, gama de temperaturas, viscosidade, expansão 
térmica e vida útil do fluido.  

Inflamabilidade 
Um líquido inflamável é qualquer líquido com um ponto de inflamação inferior a 
37,8°C (100°F). O uso e o armazenamento adequados de materiais inflamáveis 
são essenciais para manter um ambiente de trabalho seguro. Consulte o folheto 
de dados de segurança (SDS) do fabricante quanto a informações específicas 
sobre a inflamabilidade de um fluido.   

Toxicidade 
A toxicidade se refere a condições de saúde adversas causadas por uma única 
dose ou exposição ao longo do tempo a uma substância. Consulte o folheto de 
dados de segurança (SDS) do fabricante quanto a informações de toxicidade de 
determinado fluido.  
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Faixa de temperatura 
A gama de temperaturas costuma ser a primeira propriedade a ser considerada 
ao escolher um fluido de banho. É incomum que um único fluido possa ser 
usado em toda a gama de temperaturas do Produto. 

A temperatura mais baixa utilizável é geralmente o ponto acima daquele em que 
a viscosidade é muito alta ou em que a substância congela. Excesso de 
viscosidade ou congelamento do fluido do banho pode sobrecarregar o motor de 
agitação. A temperatura utilizável mais alta deve estar suficientemente abaixo do 
ponto no qual o fluido começa a oxidar, deteriorar, polimerizar ou queimar. Deve-
se ter consideração especial com a evaporação de fluidos e possíveis vapores 
perigosos. A evaporação de fluidos pode expor o elemento do aquecedor. Os 
vapores de fluidos em evaporação ou de fumagem podem ser tóxicos ou até 
mesmo explosivos, logo, uma ventilação adequada deverá ser fornecida 
conforme necessário. 

Viscosidade  
O Produto tem um melhor desempenho quando sua viscosidade é de 50 
centistokes ou abaixo disso. Quanto menor a viscosidade, mais fácil será agitar 
o fluido e melhor será a uniformidade e estabilidade de temperatura. 

O silicone geralmente fica mais viscoso com o passar do tempo. Pode haver 
degradação e espessamento do fluido muito mais rapidamente se ele for 
operado próximo do limite superior de sua faixa de temperatura. Verifique 
regularmente o fluido para garantir que ele possa ser facilmente agitado e esteja 
no limite de viscosidade. A figura 7 mostra as faixas de temperatura de vários 
tipos de fluido de silicone fornecidos pela Fluke Calibration. 
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Figura 7. Faixas de temperatura de silicone da Fluke 



 Isothermal Calibration Bath 
 Manutenção 

41 

Os números de modelo da Fluke Calibration identificam os fluidos. A viscosidade 
nominal a 25 ºC é exibida abaixo do número do modelo. A temperatura mínima é 
o ponto em que a viscosidade está abaixo de 50 centistokes quando o fluido é 
novo. A temperatura máxima está um pouco abaixo do ponto de fulgor. A linha 
vermelha indica o ponto de oxidação, acima do qual a vida útil do fluido é 
reduzida.  No topo da gama, o fluido pode emitir uma grande quantidade de 
vapores. 

Capacidade de aquecimento  
A capacidade total de aquecimento afeta a taxa com a qual o produto pode ser 
aquecido ou resfriado. Os fluidos de silicone oferecem uma capacidade de 
aquecimento relativamente baixa e permitem que o Produto mude de 
temperatura até duas vezes mais rápido do que alguns fluidos como a água. 

Vida útil do fluido 
O silicone e outros fluidos deterioram rapidamente quando utilizados na 
extremidade superior de suas faixas de temperatura, acima do ponto de 
oxidação. O fluido com uma gama de temperaturas mais alta pode reduzir a 
frequência com que a substituição deve ser feita. 

Manutenção 
Limpeza do Produto 

 

Limpe as superfícies do Produto ocasionalmente com um pano úmido e 
detergente suave. Certifique-se de que os líquidos não penetrem no Produto.  

Mantenha a parte externa do Produto seca para evitar que o fluido vaze 
internamente ou passe para outros equipamentos. 

Use toalhas de papel ou outros materiais absorventes para secar o fluido de 
todas as superfícies. A remoção completa do resíduo dos fluidos pode exigir um 
solvente como álcool isopropílico. Use solventes somente em uma área bem 
ventilada. Consulte a folha de dados de segurança (SDS) do material quanto a 
precauções adicionais de segurança. Descarte adequadamente os materiais de 
limpeza. 

Utilize um aspirador de pó para remover poeira e resíduos do condensador. Não 
é necessário remover os painéis exteriores para limpar o condensador. Aspire o 
condensador através da proteção do painel dianteiro. 
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Limpar derramamentos 
Fluido derramado no chão é um risco à segurança.  

 Atenção 

Para evitar acidentes, obedeça às seguintes precauções e 
instruções: 

• Tenha cuidado ao preencher e operar o Produto, para evitar 
gotas e derramamento. 

• Mantenha materiais de limpeza em mãos. 

• Se ocorrer um derramamento, interrompa o tráfego na área 
até que ele seja limpo. 

• Use toalhas de papel ou outros materiais absorventes para 
limpar o fluido derramado. 

• Utilize um sistema de ventilação para aspirar o vapor 
emitido pelo fluido ou soluções de limpeza. 

• Descarte adequadamente os materiais de limpeza. 

• Fluidos e solventes talvez exijam precauções adicionais de 
segurança. Consulte o folheto de dados de segurança do 
material (SDS). 

Drenar o fluido de banho 
Ocasionalmente, é necessário drenar o tanque para substituir o fluido de banho 
ou transportar o Produto.  

Atenção 

Depois que a tampa do tubo de drenagem do tanque for 
removida, ela não poderá ser devolvida até que todo o fluido do 
tanque seja drenado.  

Para drenar o fluido de banho: 

1. Defina o ponto de ajuste como 25 °C e aguarde até que o Produto aqueça ou 
esfrie, entre 5 °C e 60 °C. 

2. Desligue o Produto e desconecte o cabo de alimentação. 

3. Obtenha um recipiente limpo grande o suficiente para pelo menos 16 litros 
(3 galões) de fluido. 

4. Remova o recipiente de sobrefluxo e despeje seu conteúdo no recipiente. 

5. Coloque o recipiente embaixo do tubo de drenagem de modo que o fluido 
caia na boca do recipiente. Lembre-se de que a pressão irá fazer que o fluido 
saia. Quando um funil for usado, certifique-se de que o orifício inferior tenha 
15 mm ou mais de diâmetro. Isso permite que o fluido drene sem voltar para 
dentro do funil. 
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6. Desenrosque e remova o plugue de drenagem para que o fluido saia e entre 
no recipiente. Observe cuidadosamente para garantir que o recipiente fique 
corretamente posicionado para pegar todo o fluido. 

7. Assim que o tanque estiver vazio, insira o plugue de drenagem e aperte-o 
firmemente. 

8. Use uma toalha de papel ou outro material absorvente limpo para remover o 
fluido restante no tanque. 

9. Limpe imediatamente qualquer gotejamento ou derramamento. 

10. Descarte o fluido de maneira legal e sustentável. 

Limpar o tanque 
Para limpar o fluido residual do cilindro externo do tanque, o conjunto do motor 
de agitação e o cilindro interno do tanque devem ser removidos. A 
desmontagem requer duas pessoas para levantar o motor de agitação e o 
conjunto do tanque. Antes da desmontagem, certifique de que o banho tenha 
sido resfriado para abaixo de 40 °C.  

Para limpar o tanque, leia todas as instruções abaixo antes de começar a 
desmontagem: 

1. Desligue o Produto e desconecte o cabo de alimentação.  

2. Remova os dois parafusos do suporte do conjunto misturador conforme 
mostrado na Figura 8. 

21
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Figura 8. Remover conjunto de agitação (parafusos) 
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3. Com duas pessoas, levante o conjunto do motor de agitação e o cilindro 
interno do tanque, tomando cuidado para passar o cabo do conjunto pelo 
orifício de acesso situado abaixo do suporte do alojamento do motor de 
agitação.  

4. Coloque o conjunto em um carrinho posicionado próximo ao Produto. Não é 
necessário desconectar o cabo do alojamento do motor de agitação.     

5. Use tolhas de papel ou outro material absorvente para limpar o óleo residual 
dos cilindros interno e externo do tanque. 

6. Para reinstalar o conjunto do motor de agitação e o cilindro interno do 
tanque, desça o conjunto até o Produto passando o cabo do motor de 
agitação pelo orifício de acesso. Certifique-se de que o tubo de drenagem na 
parte inferior do cilindro interno esteja encaixado corretamente no orifício de 
drenagem do cilindro externo.  

7. Use os dois parafusos removidos anteriormente na etapa 1 para fixar o 
conjunto do motor de agitação no painel superior do Produto. 

Reiniciar o interruptor do aquecedor 
Antes de tentar reiniciar o interruptor do aquecedor, deixe o produto resfriar por 
pelo menos 10 °C a partir da última temperatura exibida antes da interrupção.  

Siga essas etapas: 

1. Desconecte a alimentação.  

2. Remova os seis parafusos do alojamento do motor de agitação conforme 
mostrado na Figura 9. 

3. Empurre o fio metálico localizado à esquerda do botão do termostato (não 
gire o botão). 

4. Restaure o alojamento do motor de agitação e a alimentação e ligue o 
Produto. Se o Produto for interrompido novamente, desconecte a 
alimentação e entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

2
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Figura 9. Reiniciar o interruptor do aquecedor  
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Reiniciar o disjuntor do Produto 
O Produto tem um disjuntor que interrompe a alimentação ao Produto em caso 
de sobrecorrente. O disjuntor fica dentro dos painéis externos no lado direito 
dianteiro do Produto (de frente para o Produto) e é reiniciado manualmente. Não 
é necessário remover o painel externo para reiniciar o disjuntor.   

O disjuntor do 7342A pode ser aberto devido à corrente de arranque na 
inicialização do compressor, efeitos transitórios de tensão de rede elétrica - 
especialmente condições de baixa tensão, ou falha nos componentes.  

O disjuntor do 6332A pode abrir devido a efeitos transitórios de tensão da rede 
elétrica ou falha nos componentes.  

Para reiniciar o disjuntor: 

1. Desconecte a alimentação do Produto.  

2. Insira uma haste não condutora como, por exemplo, uma cavilha de 
madeira, na abertura no lado direito do painel externo e pressione o 
interruptor do disjuntor para cima. Consulte a Figura 10.   

3. Reconecte a alimentação e ligue o Produto. Se o disjuntor abrir novamente, 
desconecte a alimentação e entre em contato com um centro de serviços 
autorizado da Fluke Calibration.   
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Figura 10. Reiniciar o disjuntor 
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Calibração 
Esta seção fornece instruções para testar e ajustar o Produto, de modo a 
garantir que ele atenda às especificações de desempenho.  

Durante a calibração, a temperatura ambiente deve ficar constante entre 18 °C e 
28 °C. Evite correntes de ar. Certifique-se de que o tanque esteja cheio entre os 
níveis MIN e MAX com o fluido apropriado. É incomum que um único fluido 
cubra toda a gama de temperaturas do banho. Com o procedimento de 
calibração, o Produto pode ser calibrado com um único fluido em uma gama 
limitada.  

• Para testar o 6332A, use o óleo de silicone de 10 cSt para o Fluke 
modelo 5014, 200.10.  

• Para testar o 7342A, use o óleo de silicone de 5 cSt para o Fluke modelo 
5010, 200.05.   

Calibração do monitor de temperatura 
O Produto foi testado para garantir que o monitor de temperatura esteja dentro 
da especificação de erro máximo de exibição. Caso necessário, siga as 
instruções para ajustar a calibração e minimizar o erro. Uma vez que o Produto 
costuma ser usado com um termômetro de referência externo que fornece 
monitoramento da temperatura, a calibração do monitor do Produto deverá ser 
determinada pela política do laboratório. Esse procedimento de calibração não 
requer todos os pontos de ajuste listados na Tabela 12. Normalmente, o produto 
é usado em uma gama limitada de temperaturas. A política do laboratório dita 
quais pontos de ajuste são necessários para calibração do monitor de 
temperatura. 

A Tabela 11 lista os equipamentos recomendados pela Fluke Calibration para 
calibrar o monitor de temperatura. A Fluke Calibration recomenda usar 
equipamentos de calibração com um sistema combinado para incerteza de longo 
prazo (precisão de leitura + incerteza da calibração da sonda + desvio de longo 
prazo permitido na sonda) de 0,25 °C ou mais. 

Tabela 11. Equipamento recomendado para calibração 

Equipamento Faixa Modelo sugerido 

Sonda do termômetro de 
referência 

Calibrada: -40 °C a +275 °C Fluke Calibration 5615 

Leitura do termômetro de 
referência 

Calibrado para gama de PRT: 
0 Ω a 250 Ω 

Fluke Calibration 1586A 

A Tabela 12 lista os pontos de calibração para cada modelo.  

Tabela 12. Pontos de ajuste de calibração  

Número do ponto 
de ajuste 

Ponto de ajuste de calibração 
do 6332A 

Ponto de ajuste de calibração do 
7342A 

1 50 °C -40 °C 

2 100 °C 0 °C 

3 150 °C 50 °C 

4 200 °C 100 °C 

5 275 °C 130 °C 
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Siga as etapas a seguir para testar a precisão da temperatura: 

1. Coloque o PRT de referência no centro do tanque. Mergulhe a ponta da sonda até 
um mínimo de 150 mm abaixo da superfície do fluido e até um máximo de 340 
mm. Use a tampa de acesso do banho fornecida.   

2. Para cada ponto de calibração: 

a. Defina o ponto de ajuste de temperatura do banho com o ponto de ajuste de 
calibração. 

b. Aguarde até que o indicador de estabilidade apareça estável. 

c. Espere ao menos mais 30 minutos para que a estabilização seja concluída. 

d. Meça a temperatura média do PRT de referência com pelo menos 20 amostras 
no decorrer de 15 minutos. 

e. Certifique-se de que o valor absoluto do erro de exibição de temperatura não 
seja maior do que a especificação de erro máximo de exibição. 

O ajuste é necessário se a magnitude de qualquer erro for >50 % da especificação. 
Para ajuste, insira a etapa média do PRT observada na etapa e acima no parâmetro 
correspondente de calibração do banho. O controlador do Produto lineariza os 
parâmetros de calibração para fornecer resultados de exibição precisos entre os 
pontos de ajuste de calibração. Os parâmetros de calibração do banho estão 
acessíveis no menu Instrument Setup/Bath Calibration (Configuração do 
instrumento/Calibração de banho) (consulte a Figura 3). 

Depois de fazer os ajustes nos parâmetros de calibração, repita as etapas de 
calibração do monitor de temperatura para verificar se os erros em cada ponto de 
calibração não são superiores a 50% da especificação. Não é necessário calibrar o 
Produto em toda a gama de temperaturas. Uma calibração limitada na gama de 
temperaturas utilizáveis é aceitável. 

Calibração da uniformidade da temperatura 
A calibração verifica se o Produto está dentro das especificações de uniformidade de 
temperatura. Esse procedimento de calibração não requer verificação de todos os 
pontos de ajuste listados na Tabela 12. Normalmente, o produto é usado em uma 
gama limitada de temperaturas. A política do laboratório dita quais pontos de ajuste 
são necessários para calibração da uniformidade da temperatura. O teste de 
uniformidade da temperatura pode ser realizado ao mesmo tempo que a calibração de 
precisão da temperatura. As mesmas condições são aplicadas. 

A calibração da uniformidade da temperatura requer dois PRTs de referência do tipo e 
especificações fornecidos na Tabela 11. Os dois PRTs de calibração devem ser 
calibrados para corresponderem um ao outro até 0,002 °C no ponto de temperatura 
necessário para este procedimento de calibração, caso contrário, uma correção terá 
que ser aplicada aos resultados medidos para compensar a diferença. Isso pode ser 
feito colocando os dois PRTs de referência em locais adjacentes (até 10 mm) na 
mesma profundidade do tanque do Produto e medindo uma diferença de referência ou 
ajustando os parâmetros de PRT na leitura para que as leituras de temperatura do PRT 
correspondam uma à outra. Certifique-se de que o nível do fluido esteja entre as linhas 
de enchimento MIN e MAX. 

Para verificar a uniformidade da temperatura: 

1. Insira o primeiro PRT de referência no centro do tanque e mergulhe a ponta da 
sonda até pelo menos 100 mm abaixo da superfície do fluido. A profundidade na 
qual a uniformidade do Produto é testada deve representar o uso operacional 
típico.   
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2. Insira o segundo PRT de referência no tanque com um espaço de, no máximo, 40 
mm do PRT de referência e mergulhe na mesma profundidade que o PRT de 
referência. 

Para cada ponto de calibração: 

a. Defina o ponto de ajuste para o ponto de calibração. 

b. Depois que o indicador de estabilidade parecer estar estável, espere 
mais 30 minutos. 

c. Meça a temperatura média de ambos os PRTs com pelo menos 20 
amostras no decorrer de 15 minutos. 

d. Calcule o erro de uniformidade da temperatura como a diferença entre 
as temperaturas médias dos dois RPTs. 

e. Verifique se a magnitude do erro de uniformidade da temperatura não 
é maior do que a especificação de uniformidade da temperatura. 

Calibração da estabilidade da temperatura 
Esse procedimento de calibração garante que o Produto atenda às 
especificações de estabilidade da temperatura. Esse procedimento não requer 
verificação de todos os pontos de ajuste listados na Tabela 12. Normalmente, o 
produto é usado em uma gama limitada de temperaturas. A política do 
laboratório dita quais pontos de ajuste são necessários para calibração da 
estabilidade da temperatura. A calibração de estabilidade da temperatura pode 
ser feita ao mesmo tempo que a calibração de precisão da temperatura. As 
mesmas condições são aplicadas. Certifique-se de que o nível do fluido esteja 
entre as linhas de enchimento MIN e MAX. 

Para testar a estabilidade de temperatura: 

1. Insira um PRT de referência no centro do tanque e mergulhe a ponta da 
sonda até pelo menos 100 mm abaixo da superfície do fluido. 

2. Para cada ponto de calibração: 

a. Defina o ponto de ajuste para o ponto de calibração. 

b. Depois que o indicador de estabilidade parecer estar estável, espere 
mais 30 minutos. 

c. Meça o desvio padrão da temperatura do PRT de referência com pelo 
menos 20 amostras no decorrer de 15 minutos. 

d. Multiplique o desvio padrão por 2 para obter o resultado expandido de 
estabilidade (k=2). 

e. Verifique se o resultado da estabilidade não é superior à especificação 
da estabilidade de temperatura. 
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Transportar o Produto 
Pode ser necessário transportar o produto. Para transportar o Produto: 

1. Defina o ponto de ajuste como 25 °C e aguarde até que o Produto aqueça ou 
esfrie, entre 5 °C e 60 °C. 

2. Desligue o Produto. 

3. Desconecte o cabo de energia da rede elétrica. 

4. Remova os acessórios e suportes opcionais (por exemplo, o carrinho, o kit 
de sobrefluxo, a prateleira de leitura, o suporte regulável da sonda). 

5. Para transportar o Produto de carro ou caminhão, drene o fluido conforme 
explicado em Drenar o fluido do banho.  

6. Limpe os fluidos residuais do tanque conforme explicado em Drenar o fluido 
do banho.  

7. Certifique-se de que o plugue do dreno do tanque esteja instalado e vedado. 

8. Limpe todo o fluido no Produto. 

9. Embale cuidadosamente o Produto na embalagem original. 

10. Ao preparar o Produto para operação em seu novo local, siga as instruções 
fornecidas em Instalação. 
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Identificação e resolução de problemas 
Use a Tabela 13 como um guia de resolução de problemas para o Produto. 

Tabela 13. Guia de resolução de problemas 

Problema Causas e soluções 

O Produto não liga. 

• Certifique-se de que a alimentação da rede elétrica atenda 
aos requisitos operacionais. Consulte Especificações.   

• Certifique-se de que alimentação seja adequada para a 
corrente de arranque do compressor na inicialização. 
Consulte Especificações.  

• Verifique o disjuntor da instalação. 

• Verifique o disjuntor do Produto. Consulte Manutenção. 

Não é possível definir o ponto de 
ajuste da temperatura para a 
configuração de temperatura 
máxima. 

Verifique o Limite SETP máximo no menu Instrument Setup 
(Configuração do instrumento). 

O 7342A resfria, mas não chega 
a -40 °C. 

• Certifique-se de que o condensador esteja sem poeira e 
resíduos e que haja ventilação adequada na frente e atrás do 
Produto. Consulte Manutenção.   

• Verifique as bobinas de resfriamento no cilindro externo do 
tanque. Se há formação de gelo, o fluido do banho pode ter 
absorvido umidade. Se você estiver usando óleo de silicone, 
aqueça o fluido até 95 °C e mantenha por 30 minutos para 
evaporar a umidade. Se etanol for utilizado, substitua o fluido.  

• Monitore a potência do aquecedor na menor temperatura na 
qual o Produto fica estável de acordo com a especificação de 
estabilidade. Se a potência do aquecedor diminuir com o 
tempo, o Produto pode ter um vazamento de refrigeração. Se 
a potência do aquecedor não alterar, o refrigerante pode ficar 
contaminado.  

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration.   

O Produto é aquecido mais 
lentamente do que a 
especificação de tempo de 
aquecimento. 

• Verifique a configuração Ramp (Taxa) no menu Program 
Setup (Configuração de programa). 

• Verifique o limite de potência do calor no menu Instrument 
Setup (Configuração do instrumento). 

• Pode haver um aquecedor com falha no Produto.  

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O Produto aquece, mas não 
chega ao ponto de ajuste de 
temperatura. 

• Certifique-se de que o nível do fluido esteja entre as linhas de 
enchimento mínimo e máximo.   

• A sonda de controle pode estar com falha. 

• O Produto pode ter falha no aquecedor  

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 
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Tabela 13. Guia de resolução de problemas (cont.) 
 

Problema Causas e soluções 

O Produto exibe Over-
Temperature Cutout 
(Interrupção de excesso de 
temperatura). 

• A temperatura do banho excedeu a configuração do 
interruptor do aquecedor. Consulte Manutenção. 

• A sonda de controle pode estar com defeito ou o nível do 
fluido pode estar baixo demais. 

• Os aquecedores podem estar com falha.  

• O interruptor do aquecedor pode estar com falha. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

“Error Thermostat” (Erro no 
termostato) é exibido, mas a 
temperatura real do banho está 
abaixo da temperatura de 
interrupção. 

• A configuração do interruptor do aquecedor pode estar 
incorreta.  

• O interruptor do aquecedor pode estar com falha. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O Produto exibe Control Probe 
Error (Erro na sonda de 
controle).  

• Indica que a sonda de controle pode estar aberta ou em 
curto-circuito. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O Produto exibe Error Stir Motor 
Lock (Erro, motor de agitação 
bloqueado). 

• Indica que o motor de agitação parou de girar.  

• Desconecte o banho da alimentação. 

• Verifique se há excesso de viscosidade no fluido ou se o 
fluido do banho está congelado. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O Produto exibe Error EEPROM 
memory (Erro da memória 
EEPROM). 

• Indica que o controlador pode ter problema de memória. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O Produto exibe Error EEPROM 
memory (Erro da memória 
FRAM). 

• Indica que o controlador pode ter um problema de memória. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O produto exibe Error A/D 
converter (Erro no conversor 
A/D). 

• Indica que o controlador pode ter um conversor de analógico 
para digital com defeito. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O Produto exibe Error Low 
Battery (Erro de bateria fraca). 

• Indica que a bateria do controlador precisa ser substituída. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O Produto exibe Error Mains 
synchronization (erro na 
sincronização com a rede 
elétrica). 

• Indica que há um erro na alimentação de rede elétrica. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration.  
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Tabela 13. Guia de resolução de problemas (cont.) 

Problema Causas e soluções 

O Produto exibe Error: Setup 
system parameters (Erro: 
configuração dos parâmetros do 
sistema). 

• Indica que alguns ou todos os parâmetros do sistema estão 
com defeito. 

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O Produto não é estabilizado de 
acordo com a especificação. 

• Certifique-se de que o nível do fluido esteja entre as linhas de 
enchimento mínimo e máximo.  

• Certifique-se de que a sonda de referência e os UUTs estejam 
mergulhados abaixo da superfície do fluido por um mínimo de 
100 mm (4 pol.).  

• Deixe o Produto estabilizar por pelo menos 30 minutos depois 
que ele chegar ao ponto de ajuste da temperatura. Monitore o 
indicador de estabilidade.  

• Má qualidade do fluido afetará de maneira adversa a 
estabilidade da temperatura. Se a viscosidade do fluido 
aumentar ou a cor do fluido ficar significativamente mais escura 
com o tempo, substitua o fluido. O fluido pode ter absorvido 
umidade. Se você estiver usando óleo de silicone, aqueça o 
fluido até 95 °C e mantenha por 30 minutos para evaporar a 
umidade. Se você estiver usando etanol, substitua o fluido. 
Consulte Fluido de transferência de calor.  

• A sonda de controle pode estar com falha.   

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration.  

O erro no monitor de temperatura 
excede a especificação.  

• A sonda de controle do banho pode ter se deslocado e requer 
calibração e ajuste. Consulte Calibração. 

• A sonda de controle do banho pode estar com defeito.  

• O controlador pode estar com defeito.  

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O monitor da temperatura está 
com erro. 

• A sonda de controle do banho pode estar com defeito.  

• O controlador do Produto pode estar com defeito.  

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O monitor de temperatura indica 
“Control Probe Error" (Erro na 
sonda de controle).  

• Verifique as conexões da sonda de controle do banho.  

• A sonda de controle do banho pode estar com defeito.  

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 

O motor de agitação está 
operacional, mas o fluido não 
está circulando.  

• Certifique-se de que a viscosidade do fluido não seja maior do 
que 50 cSt.  

• Verifique a configuração Stir Speed (Velocidade de agitação) 
no menu Program Setup (Configuração de programa). 

• Certifique-se de que o cilindro interno do tanque esteja 
encaixado corretamente. 

• Uma hélice pode ter ficado solta e não está girando.   

• Entre em contato com um centro de serviços autorizado da 
Fluke Calibration. 
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Acessórios Opcionais  
Acessórios opcionais são vendidos separadamente e não estão inclusos como 
equipamento padrão com o Produto. 

Kit de sobrefluxo do fluido opcional 
O Kit de sobrefluxo de fluido 7342-2080 pode ser usado em ambos os modelos 
do Produto. Ele inclui um recipiente de 2 litros, uma tampa antipoeira articulada 
e um suporte de fixação.  

Observação 

Para chegar a 300 °C com o óleo de silicone 5017, é necessário um 
recipiente de 0,00077*275°C*12 L=2,54 L. Para chegar a 250 °C 
com o óleo de silicone 5014, é necessário um recipiente de 
0,00104*225°C*12 L= 2,81 L. Isso se aplica quando o banho está 
completamente cheio. Se o banho estiver cheio até a linha MIN 
conforme instruído (consulte Encher o banho), o volume do fluido 
será 9,4 L e um recipiente de sobrefluxo de 2 L será necessário.   

Devido à expansão térmica durante o aquecimento, o fluido pode sair do tanque 
do banho. Isso depende do nível de enchimento inicial à temperatura ambiente, 
do ponto de ajuste da temperatura e do coeficiente de expansão térmica do 
fluido. O recipiente pega o fluido em expansão do tubo de drenagem de 
sobrefluxo.  

Pela tampa antipoeira transparente, você pode ver o nível do fluido no 
recipiente. O recipiente deverá ser esvaziado antes que o Produto seja ligado. A 
tampa antipoeira inclui um gancho conectado ao painel superior do Produto, o 
que permite que a tampa antipoeira seja mantida na posição vertical enquanto o 
recipiente é esvaziado.  Consulte a Figura 11. 

 
ido004.eps 

Figura 11. Kit de sobrefluxo de fluido 
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Para instalar o suporte de fixação, utilize os quatro parafusos e arruelas 
fornecidos e instale o suporte do recipiente de sobrefluxo conforme exibido na 
Figura 12. 

 
ido005.eps 

Figura 12. Instalação do suporte do recipiente de sobrefluxo  
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Para instalar a tampa antipoeira, use os quatro parafusos fornecidos e instale a 
tampa antipoeira do recipiente conforme exibido na Figura 13. 

 
ido007.eps 

Figura 13. Instalação da tampa antipoeira do recipiente de sobrefluxo 

Fixação regulável da sonda 
A fixação regulável da sonda 7342-2050 pode ser usada em ambos os modelos 
do Produto. Ela inclui uma placa superior, intermediária e inferior que segura e 
alinha as sondas do termômetro. As placas têm orifícios de 10 mm, 8 mm e 6 
mm de diâmetro dispostos em padrão radial. Os orifícios de 10 mm localizados 
no anel externo estão alojados para permitir a visualização dos termômetros de 
líquido em vidro. A fixação é anexada à tampa do motor de agitação e pode ser 
ajustada para cima e presa com um parafuso para permitir que o fluido nas 
sondas seja drenado de volta do tanque do banho. Ajuste as placas 
verticalmente para acomodar diferentes tamanhos de sonda e profundidades de 
imersão. Consulte a Figura 14. 
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ido008.eps 

Figura 14. Fixação regulável da sonda 
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Para instalar o suporte da fixação regulável da sonda, utilize os quatro parafusos 
fornecidos para instalar o suporte conforme exibido na Figura 15. 

 
ido009.eps 

Figura 15. Instalação do suporte de fixação da sonda 

Fixação da prateleira de leitura opcional 
A fixação da prateleira de leitura 7342-2090 pode ser usada em ambos os 
modelos do Produto. As dimensões da prateleira são de 600 mm x 400 mm e 
acomodam uma variedade de leituras de termômetros Fluke. Consulte a 
Figura 16. 

 
ido010.eps 

Figura 16. Fixação da prateleira de leitura 
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Para instalar a fixação da prateleira de leitura, use os quatro parafusos, as 
arruelas e as porcas fornecidos e instale o suporte de fixação conforme exibido 
na Figura 17.  

 
ido011.eps 

Figura 17. Fixação da prateleira de leitura 

Carrinho opcional  
O carrinho 7342-2070 pode ser usado com ambos os modelos do Produto. Ele 
inclui quatro rodízios giratórios; dois dos quais podem ser travados. Consulte a 
Figura 18. 

 
ido012.eps 

Figura 18. Carrinho 
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Para instalar o carrinho, trave os rodízios antes de colocar o Produto sobre ele. 
Duas pessoas são necessárias para colocar o Produto no carrinho. Posicione os 
rodízios de travamento em direção à parte frontal do Produto para obter acesso 
fácil. Depois que o Produto for colocado no carrinho, instale quatro parafusos do 
lado inferior do carrinho para fixar o Produto. Veja as setas na Figura 19. Não 
tente mover o Produto se os parafusos não estiverem instalados.  

 
ido013.eps 

Figura 19. Instalação do carrinho 

Fixação do duto de ar quente do condensador opcional 
A fixação do duto de ar quente do condensador 7342-2007 é usada somente 
com o 7342A. Ela fornece um local de fixação para uma mangueira flexível (não 
inclusa) para que o ar quente do condensador possa ser transferido ao sistema 
de dutos do laboratório em ambientes controlados. O diâmetro de fixação é de 
300 mm. Consulte a figura 20.     

 
ido014.eps 

Figura 20. Fixação do duto de ar quente do condensador 
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Peças e acessórios que podem ser substituídos pelo 
usuário 

A Tabela 14 relaciona os números de peça de cada peça ou acessório do 
Produto que pode ser substituído pelo usuário. Para obter mais informações 
sobre esses itens e acessórios. Veja a seção Contatar a Fluke Calibration. 

Tabela 14. Peças e acessórios que podem ser substituídos pelo usuário 

Descrição 
Número de 

peça 
Quantida
de total 

Cabo de alimentação (15 A) - Norte americano 2198736 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 4763921 1 

PRT, Controle de banho 

Contatar a 
Fluke 

Calibration 

 

1 

Tampa do dreno do tanque do banho 1 

Recipiente de sobrefluxo 1 

Óleo de silicone 5010 tipo 200,05, -40 °C a +130 °C 1 

Óleo de silicone 5012 tipo 200,10, -30 °C a +209 °C 1 

Óleo de silicone 5013 tipo 200,20, 10 °C a 230 °C 1 

Óleo de silicone 5014 tipo 200,50, 30 °C a 278 °C 1 

Óleo de silicone 5017 tipo 710, 80 °C a 300 °C 1 

Tampa 6332-2082-A, banho de calibração, acesso SST com 
orifícios 

1 

Tampa 6332-2082-B, banho de calibração, acesso SST sem 
orifícios 

1 

Fixação 7342-2007, escapamento de ar quente do condensador, 
6332/7342 

1 

Fixação 7342-2050, fixação regulável da sonda, 6332/7342 1 

Carrinho 7342-2070, piso, com rodízios, 6332/7342 1 

Kit 7342-2080, sobrefluxo de expansão do fluido, 6332/7342 1 

Fixação 7342-2090, prateleira de leitura, 6332/7342 1 

Fixação 7342-2027-AL, bloco de equilíbrio de alumínio, 
6332/7342 

1 
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