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Medidor de
Ponto de Fusão
PF1500 FARMA



2. Utilizando a função “Configurar Temp." ajuste o 
produto 1, por exemplo, com os seguintes 
parâmetros:

3. Ponto de Fusão: 116ºC
4. Temperatura Base: 111ºC (note que adotamos 5ºC 

abaixo do PF)
5. Taxa de Subida: 1ºC/min (valor baixo para 

minimizar efeito termodinâmico)
6. Agora vá até a função "Mede PF Memória" e 

selecione o produto programado, no caso 
“Produto 1”.

7. O PF1500 inicia o aquecimento até a temperatura 
de Base de 116ºC, aguarde o beep iniciar, que 
indica estar pronto.

8. Prepare as 3 amostras seguindo as 
recomendações do capitulo “PREPARAÇÃO   
DA AMOSTRA”.

9. Introduza as amostras nos orifícios do bloco de 
aquecimento do PF1500.

10. Tecle SIM para iniciar a rampa de aquecimento 
 e observe pela lente a fusão das amostras.

11. A cada fusão deverá ser pressionada a tecla PF 
para ser registrada.

12. Ao final da 3ª amostra o PF1500 indicará os 
resultados no display e enviará um relatório 
pela serial.

13. Com o valor médio das três leituras efetue o 
seguinte calculo:

14. Se a diferença for menor que ±0,5ºC não é 
necessário efetuar ajuste algum, pule para o item 
12, se for maior vá para o item a seguir.

15. Vá até a função "Ajustar Termômetro". Se por 
ventura já existir um valor diferente de zero  
neste ajuste, some os dois valores para    
ter o valor final de ajuste. Utilize as   
SETAS para digitar o valor de ajuste.    
Tecle SIM para finalizar.

16. Pronto o PF1500 está pronto    
para ser utilizado.

17. Recomendamos que seja    
anotada a data da nova     
calibração / ajuste     
somando 6 meses à     
data deste ajuste. 

Antes de operar o PF1500 selecione a rede 
onde ele será ligado na chave 110V/220V 
que se encontra no painel traseiro.
Quando desligar o PF1500 se a 
temperatura do bloco for maior que 
80ºC ele acionará o ventilador até que 
a temperatura caia abaixo desse valor  
e desligará automáticamente.

Menu
• Mede PF USP <741>     

Mede o ponto de fusão de acordo com USP <741>.
• Mede PF tabela      

Mede o ponto de fusão utilizando os 
parâmetros gravados em um banco de dados 
com mais de 200 produtos.

• Mede PF memória     
Mede usando os parâmetros armazenados nos 
10 produtos programáveis.

• Configurar temp     
Configura os produtos programáveis, ajustando: 
PF teórico, temp. da base, e taxa de subida. São 
10 produtos.

• Set relógio      
Ajusta o relógio de tempo real (RTC) do sistema.

• Set brilho LCD      
Ajusta o brilho do display LCD. Para maior 
durabilidade recomendamos o ajuste de 60%.

• Set brilho LED      
Ajusta o brilho do LED que ilumina a amostra. 
Para maior durabilidade recomendamos o 
ajuste de 60%.

• Cal. termômetro      
Permite o ajuste da leitura do termômetro em 
função da leitura do ponto de fusão de um sal 
certificado.

Use as SETAS direita / esquerda para selecionar a 
opção no MENU e tecle SIM para confirmar a escolha.

Teclado
Liga/Desl.: Liga e desliga o PF1500. Quando desligado 
consumo de energia é extremamente baixo.
PF: Captura o valor do ponto de fusão durante o 
processo de medida.
SETA      : Incrementa - Seta à direita muda as opções 
no Menu. Também é usada para incrementar valores.
SETA      : Decrementa - Seta à esquerda muda as opções 
no Menu. Também é usada para decrementar valores.
SIM: Confirma uma ação ou um ajuste.
ESC: Abandona função.

Calibração
O ponto de fusão do padrão de referencia certificado 
é medido e comparado com o valor do certificado.
Se os dois conjuntos de números (medido versus 
esperado) houver uma diferença um do outro além 
da precisão do instrumento, isto é:

• ± 0,3°C abaixo de 100°C
• ± 0,5°C abaixo de 250°C
• ± 0,8°C abaixo de 360°C.

A leitura é considerada inaceitável e as escala de 
temperatura deve ser reajustada. Proceda da 
seguinte forma:
1. Escolha entre os 4 padrões o tem seu ponto de 

fusão mais próximo da faixa onde o PF1500 será 
utilizado. De forma geral recomendamos que 
seja utilizada a Acetanilida, com PF de 116ºC, pois 
está no meio da escala do PF1500. A Gehaka 
oferece padrões de referencia certificados para 
efetuar a verificação/ajuste.

ATENÇÃO:


