
                                                                                                              
                                            

                „ s kvalitními přistroji dosáhneme nejlepších výsledků''        

UŽIVATELSKÝ MANUÁL RUČNÍCH HRANOLOVÝCH REFRAKTOMETRŮ       

PŘÍRUČKA REFRAKTOMETRU
1) Názvy a funkce hlavních částí

        Pozor!  

Jestliže používáte tento přístroj k měření vzorků, které mohou být pro člověka nebezpečné, 

prosím,  zacházejte se všemi materiály opatrně, používejte vhodné rukavice a roušku                   

                                     Stále posouváme hranice.... Jsme rádi, že jste u toho!



Prohlášení o politice kvality:

Prohlášení o politice kvality 
společnosti Global Filament s.r.o.

Politika kvality společnostiGlobal Filament s.r.o. spočívá v trvalém uplatňování vytvořeného a zavedeného systému managementu a v dosahování stanovených
cílů se zaměřením na trvalou spokojenost  zákazníků, pracovníků kalibrační  laboratoře a všech ostatních zainteresovaných stran  při  vědomí závazku zajistit
efektivní  fungování  společnosti  a  jejího  systému managementu ve  shodě  s požadavky  normy ČSN  EN ISO/IEC  17025:2018 Posuzování  shody  –  Všeobecné
požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

Vrcholové vedení Global Filament s.r.o. a vedení kalibrační laboratoře Global Filament s.r.o. se zavazuje k plnění požadavků zákonů, předpisů a
norem, které se vztahují na činnost kalibrační laboratoře, včetně normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.  Jednatelé Petr Machala,Pavel Machala

Naše motto: "S kvalitními přístroji dosáhneme společně nejlepších výsledků" , "Přesné a jasné protokoly jsou tím 

nejlepším výstupem pro budoucí kvalitu Vašich výrobků." 
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Kalibrace

Kalibrace modelů z nulovou hodnotou na stupnici

1. Kápněte jednu nebo dvě kapky destilované vody na hranol (obr. 1).

2. Pomalu zavřete průhlednou destičku (obr. 2).  Vzorek se musí rovnoměrně rozetřít přes
hranol, vzduchové bubliny musíte odstranit.

3. Prohlížejte stupnici přes okulár. Pro zaostření otáčejte libovolným směrem, dokud 
obraz není jasný (obr. 3).

4. Odečtete naměřenou hodnotu, kde mezní čára protíná stupnici (obr. 4). Jestliže rozhraní
neprotíná nulovou hodnotu proveďte kalibraci pomocí otáčení kalibračního šroubováku

Seřízení pomocí kalibračního šroubováku : sejměte pryžovou krytku na kalibračním 
šroubu. (Obr. hlavní části přístroje-kalibrační šroub). Vložíme přiložený kalibrační 
šroubovák a jeho otáčením (± vlevo,vpravo ) nastavíme požadovanou nulovou hodnotu.

5. Po dokončení kalibrace hranol očistěte přiloženým měkkým hadříkem (obr. 5)
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Měření vzorků

  Upozornění

Jestliže měříte horký vzorek, měli byste jej před umístěním na hranol nechat zchladit na pokojovou teplotu. 
Tímto postupem se při častém používání horkých vzorků neporuší celistvost hranolu tak brzy.

    

1. Kápněte jednu nebo dvě kapky vzorku na hranol (obr. 1)

2. Pomalu zavřete průhlednou destičku (obr. 2)

3. Vzorek se musíte rovnoměrně rozetřít přes hranol, vzduchové bubliny musíte odstranit.

4. Prohlížejte stupnici přes okulár. 

Pro zaostření otáčejte libovolným směrem, dokud obraz není jasný (obr. 3)

5. Odečteme hodnotu vzorku ( modro-bílé rozhraní)

6. Setřete vzorek navlhčeným měkkým hadříkem (obr. 5)
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Automatická kompenzace teploty (ATC) 

Váš refraktometr je vybaven automatickou teplotní kompenzací v rozsahu 10-40° C .  
Pokud neudržíte Váš vzorek v tomto rozsahu Váš výsledek bude nepřesný. Udržujte 
nejlépe vzorek v teplotách okolo 20°C,i když je vybaven refraktometr ATC, tak přístroj 
může mírně výsledky zkreslit. Doporučujeme udržovat vzorek při teplotách 15-25°C.

Automatická teplotní kompenzace a měření objemových procent alkoholu.

Hustota lihu je velmi nestabilní v závislosti na teplotě. Doporučujeme udržovat měřený 
vzorek okolo referenční hodnoty 20°C.

ATC – Zkratka automatické teplotní kompenzace. Automatická teplotní kompenzace u ručních 
hranolových refraktometrů, zajišťuje bimetalový pásek, na kterém je připevněna stupnice přístroje.

Bimetal (dvojkov) je pásek, ze dvou kovů, o různých tepelných roztažnostech. Stupnice 
refraktometru, je umístěna na aktivní vrstvě bimentalového pásku.Aktivní vrsta bimetalového 
pásku je z kovu o vetší tepelné roztažnosti.  U našich přístrojů, je bimetalový pásek u 
refraktometrického přístroje vyroben ze slitiny neželezných kovů (ocel a bronz), ve výjiměčných 
případech ze slitiny železa s jiným neželezným kovem.

Příklad teplotní korekce u refraktometrických lihoměrů
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>>>Provozní kapaliny automobilů

Rozsah stupnic:

             Bod tuhnutí (°C)chladíci kapaliny na bázi EthylenGlycol (Ethan-1,2-diol)
•Bod tuhnutí chladící kapaliny (°C) na bázi PropylenGlycol (Propan-1,2-diol)
•Uroveň nabití baterie
•Bod tuhnutí (°C) nemrznoucí směsi do ostřikovačů (stupnice vlevo 
Ethanol/Voda,stupnice vpravo Isopropanol/Voda)
•Koncentrace Adblue 



Návody - příslušenství k refraktometrům:

Výměna standartní krytky za LED krytku s přísvitem:
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>>> Návody - příslušenství k refraktometrům:

Výměna baterie v krytce s LED přísvitem:
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Bezpečnostní informace:

1. Přístroj uchovávejte v přepravním obalu na suchém místě ( 0-40°C).

2. Refraktometr nenechávejte na přímém slunečním světle. 

3. Držte Refraktometr prsty. Prosím nesvírejte rukojeť refraktometru v ruce.

4. Je-li vzorek zakalený nebo zbarvený, zorné pole ztmavne a mezní čára může být nečitelná nebo zcela
zmizí. V tomto případě je pro lepší obraz potřeba použít silnější zdroj světla, jako přímé sluneční 
světlo nebo jasné světlo z mikroskopu.

5. Nikdy nestříkejte vodu na přístroj.

6. Setřete vzorek vlhkým hadříkem, nebo hranol omyjte vodou. Po umytí hranolu osušte všechnu 
zbytkovou vodu suchým měkkým hadříkem.

7. Refraktometr je přesný a citlivý optický přístroj. Vyhněte se jeho upuštění, vystavení silným otřesům
nebo nadměrnému tlaku.

8. Před nanesením vzorku, by měl být hranol a průhledná destička úplně vyčištěny. Je-li refraktometr 
používán pro měření vzorků na olejové bázi nebo podobných typů vzorků, můžou na hranolu zůstat 
usazeniny nebo zbytkový povlak vzorku. V tomto případě očistěte povrch hranolu etylalkoholem, 
aby se odstranily všechny zbytky vzorku.

 Záruční doba a oprava

Naše přístroje mají záruční dobu 24měs. od data zakoupení. Přístroje jsou přísně kontrolovány, aby každá část 
vyhovovala nejvyšším normám kvality. V případě uznané reklamace, zaručujeme opravit přístroj v co možná 
nejkratší době. U závažnějších poruch poskytneme ihned nový náhradní přístroj.

V případě dotazů nás kontaktujte:

Email : info@refraktometr-ehop.cz

Info linka : +420 725 263 474
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Technické údaje:
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