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1 Informaţii generale 
Citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie şi familiarizaţi-vă cu modul de funcţionare al aparatului înainte de a îl utiliza. Păstraţi aceste 
instrucţiuni la îndemână pentru a le putea consulta în caz că aveţi îndoieli. 
Dacă depozitaţi aparatul la temperaturi de peste 50

o
C, scoateţi bateria. 

REŢINEŢI:    

 

Vă recomandăm să scoateţi bateria în caz că nu utilizaţi aparatul o perioadă mai lungă de timp. Risc 
de scurgeri! 

 

2 Domenii de utilizare 
Acest aparat se utilizează pentru măsurarea potenţialelor pH şi POR cu ajutorul electrozilor adecvaţi. Electrozii se conectează la 
mufa BNC. 
 

Reţineţi: Pentru măsurătorile pH şi POR este nevoie de electrozi diferiţi. 
 

Puteţi conecta suplimentar şi o sondă de temperatură (Pt1000 sau NTC 10k, cu fişă banană). Temperatura măsurată este folosită 
de compensarea automată a temperaturii (ATC) pentru măsurătorile pH, rH şi mVH, şi este afişată suplimentar. 
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă (vedeţi mai jos). 
Utilizaţi aparatul numai în scopurile menţionate şi în condiţii adecvate. 
Utilizaţi aparatul cu grijă şi în conformitate cu datele tehnice (nu îl aruncaţi, nu îl loviţi, ...). 
Nu expuneţi aparatul la murdărie. 
 

3 Instrucţiuni de siguranţă 
Acest aparat a fost construit şi testat în conformitate cu normele de siguranţă pentru aparatele electronice. Cu toate acestea, 
funcţionarea corectă şi fiabilitatea aparatului pot fi garantate numai dacă sunt respectate măsurile standard de siguranţă şi 
instrucţiunile specifice de siguranţă prezentate în acest manual. 

1. Funcţionarea corectă şi fiabilitatea aparatului pot fi garantate numai dacă acesta este utilizat în condiţiile climaterice 
prezentate în capitolul „Date tehnice”.  
Dacă aparatul este transportat dintr-un mediu rece într-unul cald se formează condens care poate duce la erori de 
funcţionare. În astfel de cazuri aşteptaţi ca aparatul să ajungă la temperatura camerei înainte de a îl repune în funcţiune.  

2. AVERTISMENT: 

 

Dacă consideraţi că utilizarea aparatului este riscantă, trebuie să îl opriţi imediat şi să vă 
asiguraţi că nu mai poate fi repornit. 
Siguranţa utilizatorului este pusă în pericol dacă: 
- aparatul prezintă defecţiuni vizibile 
- aparatul nu mai funcţionează corespunzător 
- aparatul a fost depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp în condiţii nefavorabile. 
Dacă aveţi dubii, duceţi aparatul la un specialist pentru lucrări de reparaţii sau întreţinere. 

3. AVERTISMENT: 

 

Nu utilizaţi acest tip de aparate ca dispozitive de siguranţă sau de oprire în caz de urgenţă 
sau în aplicaţii în care erorile de funcţionare ale produsului ar putea cauza daune umane 
sau materiale.  
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza moartea sau daune umane şi materiale 
serioase.  

 

4 Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere 
1. Când să înlocuiţi bateria: 

Dacă se afişează „bAt” în partea de jos a ecranului, bateria este descărcată şi trebuie înlocuită. Cu toate acestea, aparatul va 
mai funcţiona corect încă o anumită perioadă. Dacă se afişează „bAt” în partea de sus a ecranului, tensiunea este prea slabă 
pentru funcţionarea aparatului; bateria s-a descărcat complet. Înlocuiţi-o: vedeţi capitolul 14.  
 

Reţineţi: Dacă depozitaţi aparatul la temperaturi de peste 50
o
C, scoateţi bateria. 

Vă recomandăm să scoateţi bateria în caz că nu utilizaţi aparatul o perioadă mai lungă de timp. 
 

2. Trataţi aparatul şi senzorul cu grijă. Utilizaţi numai în conformitate cu datele tehnice (nu aruncaţi, loviţi etc.). Nu expuneţi 
fişa şi mufele la murdărie. 

3. Conectarea la USB sau la reţea: 
Atunci când conectaţi un cablu de reţea sau un cablu de interfaţă USB aveţi grijă să conectaţi numai componente aprobate. 
Nu aplicaţi supratensiuni! 
Vă recomandăm utilizarea cablului de interfaţă USB 5100. Astfel aparatul va fi alimentat de la interfaţa USB a calculatorului 
conectat sau de la adaptorul USB. 

4. Valorile afişate în cazul în care cablul electrodului este defect sau nu este conectat niciun electrod pH sau POR: 
Chiar dacă nu este conectat niciun electrod sau cablul de conectare este defect, ecranul va afişa oricum valori mV, pH sau 
rH. Atenţie! Reţineţi că aceste valori nu reprezintă niciodată rezultate de măsurare corecte! 

 
 
 
 



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

5 Utilizarea 
5.1 Elemente afişaj 

 
 
 

5.2 Butoane  

 

 

Buton pornire / oprire, iluminare de fundal 
apăsaţi scurt: activează iluminarea de fundal sau porneşte aparatul 
apăsaţi mai lung: opreşte aparatul 

 

t / menu:  

Apăsaţi scurt: În modurile „pH”, „mVH” şi „rH”: 
introducerea manuală a temperaturii (dacă nu este 
conectată nicio sondă de temperatură) 
suplimentar pentru „rH”: 
introducerea manuală a valorii pH-ului 

 Apăsaţi pt. 2 sec. (meniu): solicitarea meniului configurare 

 

 

min / max:  

Apăsaţi scurt: Se afişează valoarea min. sau max. 

Apăsaţi pt. 2 sec:  Valoarea respectivă este ştearsă 

 

cal: numai în modul „pH”: 

Apăsaţi scurt: Se afişează estimarea stării electrodului 
(simbolul electrod + afişaj histogramă) 

Apăsaţi pt. 2 sec:  Porneşte calibrarea pH 

 

store / enter:  

 Măsurare: Reţine şi memorează valoarea măsurată curentă (se 
afişează „HLD”) 

 (Set/Menu: Confirmarea setărilor, revenire la măsurători) 
 
 

5.3 Conexiuni 

 

Ieşire universală: interfaţă, alimentare (vedeţi capitolul 9 „Ieşirea 
/alimentarea”) 

Mufă BNC: conectarea electrodului pH sau POR; cu cablu adecvat 
IP65 rezistent la apă! 

Mufe banană: 
Conectarea sondei de temperatură Pt1000 sau NTC10k 
 
Pentru electrozi cu senzor de temperatură încorporat: 
fişa banană se conectează din exterior 
Pentru electrod de referinţă separat instalat: 
se conectează din interior 

 
 

 

1 
Afişaj principal:  valoare pH, 

valoare POR (mV, mVH), 
valoare rH 

2 Afişaj secundar: valoare temperatură 

3 Săgeţi pentru selectarea unităţii de măsură 

4 Estimarea stării electrodului şi stării de încărcare a bateriilor 

5 
Elemente de afişaj pentru indicarea valorii măsurate memorate 
minime/maxime 

6 

Săgeată atc: Indică dacă senzorul de temperatură este conectat şi 
deci compensarea automată a temperaturii este 
activă (numai pentru modurle de măsurare „pH”, 
„mVH” şi „ rH”) 

7 Săgeată stab: Indică o valoare măsurată stabilă 

8 
Săgeată cal: Indică o calibrare în curs (în modul de funcţionare 

„pH”). 

9 Nicio funcţie  
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6 Punerea în funcţiune  

Conectaţi electrozii, porniţi aparatul de la butonul . 

După testul segmentelor displayului , aparatul afişează configurarea: 

 dacă corecţia punctului zero sau a pantei este activă (vedeţi capitolele 8 „Configurarea” şi 10 „Ajustarea intrărilor”). 
Îndepărtaţi capacul de protecţie de pe electrod. (Atenţie: Capacul trebuie să conţină KCL 3 M sau soluţie pentru depozitare). 
Acum aparatul este gata de utilizare. 
 

7 Principiile măsurătorilor  
7.1 Măsurarea pH-ului 
Valoarea pH-ului indică aciditatea sau alcalinitatea unei soluţii apoase. 
Soluţiile cu un pH mai mic decât 7 sunt acide (cu atât mai acide cu cât valoarea este mai mică decât 7), cele cu valori mai mari 
decât 7 înseamnă alcalinitate, iar cele cu pH = 7 sunt neutre.  
pH-ul este logaritmul negativ al activităţii ionilor de hidrogen (care este de obicei aproximativ egal cu concentraţia de ioni 
hidrogen): 

pH = 
 

unde c(H
+
): concentraţia ionilor de hidrogen în moli/l 

 f(H
+
): coeficientul de activitate (normal mai mic decât 1) 

„pH” este prescurtarea de la pondus Hydrogenii (în latină, pondus = „masă”; Hydrogenium: „hidrogen”). 
Valorile pH-ului trebuie măsurate şi salvate întotdeauna împreună cu temperatura soluţiei: 

de ex. pH 5.87; 22.8 °C. 
Motivul: la majoritatea lichidelor valoarea pH-ului este în funcţie de temperatură.  
Măsurarea pH-ului este foarte precisă dar şi foarte sensibilă. Semnalele măsurate sunt foarte slabe (rezistenţă mare), mai ales 
dacă se măsoară în medii slab ionizate. De aceea este foarte important să: 
- evitaţi distorsiunile (încărcare electrostatică etc.). 
- obţineţi o valoare stabilă amestecând lent. 
- păstraţi fişele de contact curate şi uscate. 
- nu cufundaţi prelungit tija electrodului (cu excepţia tipurilor speciale rezistente la apă). 
- calibraţi electrodul destul de des (vedeţi mai jos). Frecvenţa cu care trebuie să efectuaţi calibrările depinde de electrodul 

utilizat şi de aplicaţie şi variază de la odată pe oră până la odată la câteva săptămâni. 
- alegeţi un electrod adecvat. Vedeţi capitolul 7.4. 
 

7.2 Măsurarea POR 
Potenţialul POR (denumit şi potenţial Redox) reprezintă potenţialul de oxidare sau de reducere al probei măsurate în comparaţie 
cu potenţialul standard al electrodului de hidrogen. 
Acest potenţial se foloseşte frecvent la piscine pentru a evalua efectul dezinfectant al clorinării. Valoarea POR este un parametru 
important şi pentru posesorii de acvarii, deoarece pentru menţinerea vieţii peştilor POR trebuie să se încadreze în anumite 
limite. Alte domenii de importanţă ale valorii POR sunt purificarea apei potabile, monitorizarea apei şi aplicaţiile industriale. 
Măsurarea se face cu ajutorul unui electrod obişnuit de clorură de argint (material de referinţă soluţie de clorură de potasiu 3 
mol/l). Valoarea măsurată poate fi afişată direct (setare mV) sau calculată automat cu setarea Unit mVH şi compensată din punct 
de vedere al temperaturii în funcţie de „material de referinţă: electrod standard de hidrogen”. 
La măsurătorile POR nu există calibrare comparabilă cu cea de la măsurătorile pH. Cu toate acestea, se poate verifica starea 
electrodului cu soluţii de testare POR (de ex. GRP 100). 
Electrozi POR adecvaţi: de ex. GE 105 BNC 
 

7.3 Măsurarea rH 
rH reprezintă o valoare obţinută din valoarea unei măsurători a pH-ului şi a unei măsurători POR. Se foloseşte de exemplu 
pentru a descrie efectele antioxidante ale alimentelor. Măsoară capacitatea alimentelor de a reduce radicalii liberi dăunători. 
Pentru a măsura rH-ul unei soluţii procedaţi după cum urmează: 
 

7.3.1 Introducerea manuală a valorii pH-ului (şi temperaturii) 
Puteţi seta manual valoarea pH-ului şi a temperaturii (dacă nu este conectat niciun senzor de temperatură). Apăsaţi scurt tasta 

 şi setaţi valoarea temperaturii cu tastele  şi . Apăsaţi scurt tasta  încă o dată şi introduceţi valoarea pH-ului. 

Confirmaţi cu . 
 

7.3.2 Preluarea automată a valorii pH-ului de la măsurătoarea pH anterioară 
Reţineţi: Este important ca electrozii pH şi POR să fie în stare bună şi să fie curăţaţi şi uscaţi înainte de a fi introduşi în 

soluţie. 
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Mai întâi introduceţi în soluţie electrozii pH şi POR şi sonda de temperatură şi amestecaţi cu grijă. 
 

1. Măsurarea pH-ului: 
Conectaţi electrodul pH şi sonda de temperatură la GMH 5530. 
Apoi setaţi aparatul în modul de măsurare şi calibraţi electrodul dacă este nevoie (vedeţi capitolul 7.5 „Calibrarea la 
măsurarea pH-ului” şi capitolul 8 „Configurarea”). 

Măsuraţi pH-ul soluţiei şi stocaţi valoarea măsurată cu . 
Nu opriţi aparatul la încheierea măsurătorii rH. Dacă opriţi aparatul, pH-ul salvat este şters şi va trebui setat manual la 
măsurătoarea rH care urmează. 
 
2. Obţinerea valorii rH: 
Conectaţi electrodul POR şi setaţi aparatul în modul de măsurare rH. Afişajul principal arată valoarea calculată a rH-ului 
soluţiei, iar afişajul secundar arată alternativ valoarea pH-ului măsurată anterior şi temperatura. 

 

7.4 Electrozi pH 
7.4.1 Structura 
În cele mai multe cazuri se folosesc aşa-numiţii electrozi combinaţi. Aceasta înseamnă 
că toate elementele necesare sunt încorporate într-un singur electrod (inclusiv 
electrodul de referinţă). 
Uneori este încorporat chiar şi un senzor de temperatură. 
Figura din dreapta ilustrează un electrod fără senzor de temperatură. 
Diafragma poate fi de mai multe tipuri, dar în general aceasta reprezintă suprafaţa de 
contact dintre electrolit şi soluţia măsurată. De cele mai multe ori inactivitatea şi 
funcţionarea eronată a electrozilor se datorează unei diafragme blocate sau murdare. 
Membrana de sticlă trebuie tratată cu grijă. Pe suprafaţa membranei de sticlă se 
formează stratul de gel hidratat, care este extrem de important pentru măsurare. 
Electrodul trebuie menţinut în stare umedă pentru a menţine stratul de gel hidratat 
(vedeţi mai jos). 
 
7.4.2 Informaţii detaliate 
Electrozii pH sunt piese consumabile care trebuie înlocuite atunci când valorile cerute 
nu se mai pot menţine constante, nici după o curăţare şi refacere temeinică sau dacă 
semnalul electrodului devine prea slab. Perioada de funcţionare efectivă a unui 
electrod depinde în mare măsură de solicitările chimice sau mecanice la care este 
supus. Ţineţi cont că în soluţiile apoase există multe materiale care atacă sticla; alte 
substanţe chimice pot reacţiona cu soluţia de KCl din electrod cauzând blocarea 
diafragmei. 
Exemple: 
- la soluţiile care conţin proteine, ca cele utilizate în domeniul medical şi biologic, KCl poate avea ca efect denaturarea 

proteinelor. 
- vopsele coagulate 
- soluţii cu o concentraţie relativ mare de ioni de argint. 
Orice material care se depune pe membrana de măsurare a diafragmei va influenţa măsurătorile şi trebuie îndepărtat la 
intervale regulate de timp. Puteţi face acest lucru cu ajutorul echipamentului de curăţare automată. 

ATENŢIE:

 

Electrozii trebuie depozitaţi în aşa fel încât să se menţină în stare umedă. O soluţie adecvată este să îi 
depozitaţi cu capace de protecţie potrivite umplute cu KCl 3M. Respectaţi de asemenea instrucţiunile din 
manualul electrozilor! 

 

7.4.3 Oferta de electrozi pH 
Aplicaţiile diferite necesită electrozi diferiţi 
1. Măsurători în medii slab ionizate (apă de ploaie, apă de acvariu, ape demineralizate) 

GE 106 BNC (de la 25 μS/cm) 
2. Acvarii cu apă de mare 

Electrozi pH standard cu KCl 3 moli/l (GE 100 BNC, GE 117) 
3. Piscine 

Electrozi pH standard cu KCl 3 moli/l (GE 100 BNC, GE 117) 
4. Verificări ale solului 

Electrozi de sticlă cu mai multe diafragme (GE 101 BNC); folosiţi un dorn de inserţie! 
5. Galvanizare, unele lacuri şi vopsele 

Electrozi de sticlă GE 151 BNC 
6. Brânzeturi, fructe, carne 

Electrozi de inserţie (GE 101 BNC sau GE 120 BNC). 

cablu special 

tijă 

membrană de sticlă 

electrod sensibil 

electrod de referinţă 

electrolit extern 

electrolit intern 

diafragmă 
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Atunci când efectuaţi măsurători la brânzeturi, lapte şi alte produse bogate în proteine curăţaţi electrodul cu un agent de 
curăţare special (soluţie de pepsină – GRL 100). 
Curăţare standard: aplicaţi o soluţie de HCl 0,1 moli/l timp de cel puţin 5 minute sau un agent de curăţare deproteinizant. 
Perioada medie de funcţionare a unui electrod este de 8 până la 10 luni, dar poate fi prelungită până la 2 ani dacă electrodul 
este bine întreţinut şi tratat cu grijă. Din păcate nu vă putem furniza informaţii mai detaliate deoarece aceste date depind în 
mare măsură de domeniul de aplicaţii al fiecărui electrod. 
 

7.5 Calibrarea la măsurarea pH-ului 
Caracteristicile electrozilor pH fluctuează din cauza învechirii şi a toleranţelor de fabricaţie. De aceea trebuie să verificaţi 
calibrarea cu o soluţie tampon înainte de efectuarea măsurătorilor. Dacă deviaţiile sunt prea mari, se cere o recalibrare. Vedeţi 
şi capitolul 11 „GLP”. 

Soluţiile tampon sunt lichide cu un pH precis şi constant. Pentru calibrare puteţi utiliza următoarele tampoane: 
- Seria de tampoane tehnice PHL (gata de utilizare, pH 4,01, pH 7,00 şi pH 10,01) 
- Seria standard GPH (capsule tampon pentru amestecare pH 4,01, pH 7,00 şi pH 10,01) 
- Seria DIN CAL dIn (pH 1,68 (A), pH 4,01 (C), pH 6,87 (D), pH 9,18 (F) şi pH 12,45 (G)) 
- Orice tampon CAL Edit (tampoane neutre cu pH de la 6,5 ... 7,5) 
REŢINEŢI: Soluţiile tampon au o perioada de viaţă limitată care se poate reduce şi mai mult dacă electrozii nu 

sunt curăţaţi şi uscaţi corespunzător la schimbarea soluţiei. Acest lucru poate avea ca rezultat chiar 
şi calibrări incorecte! Vă recomandăm pe cât posibil să folosiţi la calibrare soluţii noi şi să clătiţi cu 
apă deionizată sau distilată. 

 
7.5.1 Modul de preparare al tampoanelor de calibrare sau a seriei standard GPH (capsule) 

Vedeţi Anexa B. 
 
7.5.2 Compensarea automată a temperaturii în timpul calibrării 
Atât semnalul electrodului pH cât şi tamponul pH depind de temperatură. Dacă este conectată o sondă de temperatură, 
influenţa temperaturii asupra electrodului este compensată automat atât în timpul măsurătorilor cât şi în timpul calibrării. În caz 
contrar, introduceţi temperatura tamponului cât mai exact (vedeţi mai jos).  
Atunci când lucraţi cu tampoane din seriile standard sau DIN sunt compensate şi influenţele temperaturii tamponului. Dacă 
selectaţi manual tampoanele aveţi grijă să introduceţi pH-urile tampoanelor la temperatura respectivă pentru a asigura o 
calibrare optimă a aparatului.  
 
7.5.3 Modul de efectuare a calibrării 
Reţineţi: calibrarea se efectuează numai în intervalul de temperatură 0 – 60

o
C! 

Dacă nu aţi făcut-o deja setaţi aparatul în modul „pH”. Verificaţi să se fi activat calibrarea în 1, 2 sau 3 puncte (în funcţie de 
necesităţi) şi seria de tampoane dorită (Std, dIn sau Edit) (pentru mai multe informaţii vedeţi capitolul 8 „Configurarea”).  
Îndepărtaţi cu grijă capacul protector de pe electrod (Atenţie! Conţine KCl 3 moli/l!). 
Clătiţi electrodul cu apă distilată şi uscaţi-l cu grijă. 

Pornirea calibrării: apăsaţi tasta  timp de 2 secunde. 
Afişajul vă va solicita să măsuraţi prima soluţie de calibrare.  

Puteţi întrerupe calibrarea în orice moment apăsând tasta . În acest caz rămâne valabilă ultima calibrare anterioară.  
1. Punctul 1 de calibrare: „Pt.1” 

 
 
*1) 

Introduceţi electrodul şi sonda de 
temperatură (dacă este cazul) în soluţia 
neutră amestecând uşor. 
(Pentru calibrarea într-un punct: puteţi 
folosi o soluţie cu orice pH (de ex. pH 4)) 
Odată stabilizată valoarea pH măsurată, 
se afişează următorul pas al calibrării. 

 

Fără senzor de temperatură: 
introducerea manuală a temperaturii 
soluţiei tampon 1 

Folosiţi tastele  şi  pentru a introduce 
temperatura soluţiei tampon. 

Confirmaţi valoarea cu ; se afişează următorul pas al 
calibrării. 

 
Dacă aţi ales calibrarea într-un punct, în acest moment calibrarea este deja realizată iar histograma din stânga arată estimarea 
stării electrodului. 
2. Clătiţi electrodul în apă distilată sau deionizată şi uscaţi-l. 
3. Punctul 2 de calibrare: „Pt.2” (numai pentru calibrarea în 2 sau 3 puncte) 



 

7 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

 
*1) 

Introduceţi electrodul şi sonda de 
temperatură (dacă este cazul) în cea de-a 
doua soluţie tampon (de ex. pentru seria 
standard aceasta este: pH 4,01 sau pH 
10,01) şi amestecaţi uşor. 
Odată stabilizată valoarea pH măsurată, 
se afişează următorul pas al calibrării. 

 

Fără senzor de temperatură: 
introducerea manuală a temperaturii 
soluţiei tampon 2 

Folosiţi tastele  şi  pentru a introduce 
temperatura soluţiei tampon. 

Confirmaţi valoarea cu ; se afişează următorul pas al 
calibrării. 

 
Dacă aţi ales calibrarea în 2 puncte, în acest moment calibrarea este deja realizată iar histograma din stânga arată estimarea 
stării electrodului. 
4. Clătiţi electrodul în apă distilată sau deionizată şi uscaţi-l. 
5. Punctul 3 de calibrare: „Pt.3” (numai pentru calibrarea în 3 puncte) 

Reţineţi: pentru calibrarea în 3 puncte este nevoie atât de un punct de calibrare alcalin cât şi de unul acid.  

 
*1) 

Introduceţi electrodul şi sonda de 
temperatură (dacă este cazul) în cea de-a 
treia soluţie tampon (de ex. pentru seria 
standard aceasta este: pH 4,01 sau pH 
10,01) şi amestecaţi uşor. 
Odată stabilizată valoarea pH măsurată, 
se afişează următorul pas al calibrării. 

 

Fără senzor de temperatură: 
introducerea manuală a temperaturii 
soluţiei tampon 2 

Folosiţi tastele  şi  pentru a introduce 
temperatura soluţiei tampon. 

Confirmaţi valoarea cu ; se afişează următorul pas al 
calibrării. 

 
Calibrarea este încheiată iar histograma din stânga arată estimarea stării electrodului. 

*1) În caz de selectare manuală a soluţiei tampon (CAL Edit) folosiţi tastele  şi  pentru a introduce valoarea pH-ului 
soluţiei utilizate. Dacă utilizaţi soluţii din seriile standard sau DIN, valoarea pH-ului va fi detectată automat. 

Confirmaţi valoarea cu ; se afişează următorul pas al calibrării. 

Mesaje de eroare la calibrarea pH: 

 

Soluţie tampon neutră nepermisă  

- Electrod defect Curăţaţi electrodul, calibraţi încă o dată, dacă eroarea 
apare din nou → înlocuiţi electrodul 

- Soluţie tampon greşită Utilizaţi întotdeauna o soluţie tampon neutră ca primă 
soluţie (cu excepţia calibrării într-un punct) 

- Soluţie tampon defectă Utilizaţi o soluţie tampon nouă 

 

Panta este prea mică:  

- Electrod defect Înlocuiţi electrodul 

- Soluţie tampon defectă Utilizaţi o soluţie tampon nouă 

 

Panta este prea mare:  

- Electrod defect Înlocuiţi electrodul 

- Soluţie tampon defectă Utilizaţi o soluţie tampon nouă 

 

Temperatură de calibrare incorectă Calibrarea poate fi efectuată numai în intervalul 0 ... 60
o
C 

 
Caracteristici electrod permise: 
Asimetrie: ±55mV 
Pantă: -62 ... -45 mV/pH 
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8 Configurarea  

Pentru a modifica setările aparatului apăsaţi tasta  timp de 2 secunde. Acest lucru va activa meniul configurare (afişaj 
principal: „Set”). 

La apăsarea tastei  treceţi de la un punct din meniu la altul, la apăsarea tastei  săriţi la parametrii de referinţă, pe care îi 

puteţi selecta cu tasta . 

Puteţi modifica parametrii cu tastele  şi . 

La o nouă apăsare a tastei „meniu”   săriţi înapoi la meniul principal de configurare şi se salvează setările. 

Cu tasta „enter”   încheiaţi configurarea şi reveniţi la funcţionarea standard de măsurare. 
REŢINEŢI: La apăsarea simultană a tastelor „menu” şi „store” mai mult de 2 secunde aparatul revine la 

setările implicite din fabrică. 
Dacă nu apăsaţi nicio tastă timp de mai mult de 2 secunde, configurarea va fi întreruptă. 
Modificările nu vor fi salvate! 

 

Meniu Parametru Valoare Descriere 

    sau  
 

 

Configurare setări: Setări generale 

 

Intrare: Selectarea variabilei măsurate 

Săgeata „rH” măsurarea valorii rH 

Săgeata „mV” măsurarea valorii mV 

Săgeata „mVH” măsurarea valorii mV (REDOX sau POR) 

Săgeata „pH” măsurarea valorii pH 

 

Rezoluţie pH: Rezoluţia afişajului pH 

0,1 … 0,001  o zecime din pH … o miime din pH 

 

Calibrare: Selectaţi numărul de puncte de calibrare 

1-Pt 1 punct (doar calibrare la zero,panta = -59.2mV/pH)  

2-Pt 2 puncte (neutru + încă unul) 

3-Pt 3 puncte (neutru + un tampon acid + unul alcalin) 

 

Calibrare: Selectaţi seria de tampon 

GPH Seria de tampoane tehnice: capsule GPH (pH 7, pH 4, pH 10) 

PHL Seria de tampoane tehnice lichide: PHL (pH 7, pH 4, pH 10) 

dIn Seria de tampoane DIN 19266 pH 1,68 (A), pH 4,01 (C), pH 6,87 (D), pH 9,18 
(F) şi pH 12,45 (G) 

Edit Orice tampon, setare manuală 

 

Calibrare: Perioada de avertizare pentru calibrare (implicit: 30) 

1 ...365 Perioada de avertizare pentru calibrare (în zile) 

oFF Fără avertizare pentru calibrare 

 

Intrare temperatură: Selectaţi intrarea de temperatură 

NTC NTC 10k 

Pt Pt1000 

 

Unitate de măsură t: Selectaţi unitatea de măsură pentru temperatură 

°C: Toate temperaturile în grade Celsius 

°F: Toate temperaturile în grade Fahrenheit 

 

Reţinere automată: Identificarea automată a valorii măsurate 

on Reţinere automată - identificarea automată a valorii măsurate 

oFF Funcţie standard de reţinere la apăsarea tastei  

 

Oprire automată: Programaţi oprirea automată 

1 ... 120 Programarea opririi automate în minute. 
Aparatul se va opri automat la scurgerea acestui timp dacă nu apăsaţi niciun 
buton/nu are loc nicio comunicare prin interfaţă. 

oFF Funcţie oprire automată dezactivată (funcţionare continuă). 

 

Iluminare de fundal 

oFF Iluminare dezactivată 

1 ... 120 Iluminare oprită după 5 … 120 s (implicit: 5 s) 

on Iluminare pornită permanent 
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Ieşire universală 

oFF Interfaţa şi ieşirea analog inactive → consum minim de curent 

SEr: Interfaţa serială activată 

dAC: Ieşirea analog activată 

 
01,11 ... 91 Adresa de bază pentru comunicarea prin interfaţa serială 

 

Setare corecţii: Ajustare măsurători 

 

Aducere la zero / punctul zero al măsurătorilor de tensiune 

oFF Fără aducere la zero pentru măsurătorile de tensiune 

-10.0…10,0 mV  Punctul zero al măsurătorilor de tensiune în mV 

 

Ajustarea pantei la măsurătorile de tensiune 

oFF Fără ajustarea pantei la măsurătorile de tensiune 

-5,000 … 5,000 % Ajustarea pantei la măsurătorile de tensiune în % 

 

Aducere la zero / punctul zero al măsurătorilor de temperatură 

oFF Fără aducere la zero pentru măsurătorile de temperatură 

-5,0…5,0
o
C Punctul zero al măsurătorilor de temperatură în °C 

 

Ajustarea pantei la măsurătorile de temperatură 

 oFF Fără ajustarea pantei la măsurătorile de temperatură 

 -5,00…5,00% Ajustarea pantei la măsurătorile de temperatură în % 

 

Setare ceas: Setări pentru ceasul în timp real 

 

HH:MM Ceas: setaţi ora  ore:minute 

 

YYYY An: setaţi anul  

 

 

TT:MM Dată: setaţi data zi. lună 

 

rEAD CAL: Citiţi datele de calibrare: 
vedeţi capitolul 11.2 „stocarea calibrărilor (rEAD CAL)” 

 
 

9 Ieşirea / alimentarea externă  
Aparatul are o interfaţă serială (pentru adaptorul de interfaţă USB 5100). Dacă nu folosiţi ieşirea, vă recomandăm să o 
dezactivaţi (Out oFF) pentru a reduce consumul de curent. Astfel se prelungeşte durata de viaţă a bateriilor. Dacă utilizaţi 
aparatul cu adaptorul USB 5100, aparatul va fi alimentat de la interfaţă. 
Atribuirea pinilor:  Atenţie! 

 

4: alimentare externă +5V, 50mA 

Utilizaţi numai cabluri de adaptor (accesorii) 
adecvate! 

3: împământare (GND) 
2: TxD/RxD (3,3V Logic)  
1: nicio funcţie 

Puteţi conecta aparatul la interfaţa USB a unui PC cu ajutorul adaptorului de interfaţă cu izolaţie galvanică USB 5100 (accesoriu). 
Datele se transmit codificate binar şi sunt protejate împotriva erorilor de transmisie printr-un mecanism de siguranţă complex 
(CRC). 
Sunt disponibile următoarele pachete de software standard:  
 
GSOFT3050: software de funcţionare şi evaluare pentru funcţia logger integrată 
 EBS20M / -60M: software cu 20/60 canale pentru afişarea valorilor măsurate 
 EASYControl net: software universal multicanal pentru înregistrarea în timp real şi afişarea datelor măsurătorilor; cu bază 

de date reale 
În cazul în care doriţi să dezvoltaţi propriul dvs. software vă oferim pachetul de dezvoltare GMH3000 care include: 

 o bibliotecă de funcţii Windows cu aplicaţii universale („GMH3x32e.DLL”) cu documentaţie, utilizabilă în toate limbajele de 
programare uzuale, compatibilă cu: 
Windows 2000™, Windows XP™, Windows Vista™, Windows 7™  

 exemple de programare Visual Basic 4.0™, Delphi 1.0™, Testpoint™ etc. 
Aparatul are două canale: 

- canalul 1: canal valoare reală pH, mV sau rH şi adresă de bază 
- canalul 2: valoare de temperatură 

 
REŢINEŢI: Unitatea de măsură a tuturor valorilor transmise (inclusiv valorile măsurate) este unitatea valorilor 

afişate corespunzătoare.  
(de ex. temperatura este afişată în °C → valoarea de temperatură este transmisă tot în °C) 
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10 Ajustarea aparatului 
Puteţi ajusta punctul zero şi panta fiecărei intrări de măsurare cu ajutorul parametrilor: punct zero (offset - „OFFS”) şi „scală” 
(scale - „SCAL”). 
O ajustare rezonabilă presupune referinţe de încredere (de ex. apă cu gheaţă, baie de apă de control etc.). 
Dacă intrările sunt ajustate (de ex. punctul zero şi scala diferă de setările implicite), aparatul va afişa „Corr” la scurt timp după 
pornire. 
Setările implicite pentru punctul zero şi scală sunt „oFF” = 0,0, respectiv intrările nu sunt modificate. 
Corecţia punctului zero: 

Valoarea afişată = valoarea măsurată – OFFS 
Corecţia punctului zero şi a pantei: 

Valoarea afişată = (valoarea măsurată – OFFS)  (1 + SCAL /100) 

(Valoarea afişată °F = (valoarea măsurată °F – 32
 
°F – OFFS)  (1 + SCAL /100)) 

 

11 GLP 
GLP (Good Laboratory Practice = bună practică de laborator) include verificări regulate ale aparatelor şi accesoriilor. La măsu-
rătorile pH este foarte important să se asigure o calibrare pH corectă. În acest scop, aparatul dispune de funcţiile de mai jos. 
Puteţi beneficia de funcţiile GLP numai în cazul în care nu schimbaţi electrodul. Deşi toate datele sunt stocate în aparat, acestea 
se referă la un anumit electrod. 
 

11.1 Interval de calibrare (C.Int) 
Puteţi introduce intervalul de timp după care aparatul să vă amintească să recalibraţi. 
Durata intervalului se alege în funcţie de aplicaţie şi de stabilitatea electrodului. 
Odată expirat intervalul, pe ecran începe să clipească „CAL”. 

 

11.2 Stocarea calibrărilor (rEAD CAL) 
Ultima calibrare este stocată împreună cu rezultatele şi data, iar aceste informaţii pot fi citite. 
Afişarea datelor de calibrare: 
Puteţi citi cu uşurinţă datele de calibrare salvate cu ajutorul software-ului PC GMHKonfig sau le puteţi afişa direct pe aparat: 

 
Apăsaţi timp de 2 secunde 
Afişajul va arăta: 

 sau  (nivel de configurare) 

 
Apăsaţi de mai multe ori până când se 
afişează: 

 rEAd CAL = „citire date calibrare” 

 
Apăsaţi scurt: trecere între 

- U.ASY = tensiune de asimetrie în mV 
- SL. 1 = pantă acidă în mV/pH *

1)
  

- SL. 2 = pantă alcalină în mV/pH *
1)

  
- afișarea datei + orei setului de date  

În plus, afişajul histogramă arată estimarea stării electrodului la calibrarea respectivă. 

 
Părăsiţi afişajul seturilor de date de calibrare 

 
 *

1)
 calibrare într-un punct : panta acidă = panta alcalină = 59,16mV/ Ph presupus 

 calibrare în 2 puncte: panta acidă = panta alcalină 
 calibrare în 3 puncte: panta acidă şi panta alcalină sunt determinate separat. 
 

12 Ceasul în timp real („CLOC”) 
Rolul ceasului în timp real este de a ordona cronologic punctele de calibrare. Verificaţi setările atunci când este necesar. 
 

13 Protocolul de calibrare  
Împreună cu aparatul am inclus un protocol de calibrare care documentează precizia atinsă de procesul de producţie.  
 

14 Înlocuirea bateriilor 
Citiţi instrucţiunile de mai jos înainte de a înlocui bateriile şi respectaţi-le pas cu pas. 
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la deteriorarea aparatului sau la pierderea protecţiei la pătrunderea apei sau prafului! 
Nu deschideţi inutil aparatul! 

1. Deschideţi cele 3 şuruburi în cruce de pe spatele aparatului. 
2. Aşezaţi aparatul încă închis cu afişajul în sus. 
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Jumătatea inferioară a carcasei incl. piesele electronice trebuie ţinută culcată în timp ce 
înlocuiţi bateriile. 
Astfel evitaţi pierderea garniturilor de etanşare din orificiile şuruburilor. 
3. Ridicaţi jumătatea superioară a carcasei. Atenţie la cele şase taste funcţionale, să nu le 

deterioraţi.  
4. Înlocuiţi cele două baterii cu atenţie (tip: AAA). 
5. Închideţi carcasa cu atenţie să fie poziţionată corect, altfel etanşeitatea poate fi 

afectată. Apoi apăsaţi cele două jumătăţi una peste alta, aşezaţi instrumentul cu afişajul 
în jos şi înşurubaţi-l la loc începând cu şurubul singur de jos. 

 
 
 
 

15 Mesaje de eroare şi erori de sistem 

  
Valoarea depăşeşte domeniul de măsurare, valoare prea mare 

 
Valoarea depăşeşte domeniul de măsurare, valoare prea mică 

 
Eroare de sistem – aparatul a detectat o eroare de sistem (aparatul este defect sau nu este în domeniul de 
temperatură de funcţionare) 

>CAL< CAL clipeşte pe afişajul principal: intervalul de calibrare presetat a expirat sau ultima calibrare nu este valabilă. 
Aparatul trebuie calibrat! 

Dacă „bAt” clipeşte bateriile se vor descărca în curând. Mai puteţi efectua măsurători o perioadă scurtă de timp. Dacă „bAt” se 
afişează continuu, bateriile sunt complet descărcate şi trebuie înlocuite. Nu mai puteţi efectua măsurători. 
 

16 Date tehnice  
Domenii de 
măsurare 

pH -2,000 … 16,000 pH 

POR / mV -1999,9 … 1999,9 mV 

Relativ la sistemul de hidrogen: -1792 … +2207 mVH (la 25°C, DIN 38404) 

rH 0,0 ... 70,0 rH 

Temperatură -5,0 ... +150 °C, Pt1000 sau NTC 10k 
23,0 ... 302,0

o
F 

Precizie pH ±0,005 pH 

POR / mV ±0,05% FS 

Temperatură ±0,2 K 

Condiţii de funcţionare -25 până la 50
o
C; umiditate relativă 0 până la 95% (fără condens) 

Temperatură de depozitare -25 până la 70
o
C 

Conexiuni pH, POR Mufă BNC, adecvată pentru cabluri BNC standard şi rezistente la apă 
Contact suplimentar pentru electrod de referinţă: mufă banană 4 mm 

 Temperatură Pt1000 sau NTC 10k prin mufa banană 4 mm 

 Interfaţă /  
alimentare ext. 

Mufă cu 4 poli pentru interfaţă serială şi alimentare 

Rezistenţă 
intrare 

pH, POR >10
12

 Ohmi 
 

Afişaj  4 ½ digiţi, 7 segmente, plus indicator stare baterii şi electrod, cu iluminare 

Calibrare pH Automată  Calibrare în 1, 2 sau 3 puncte,  
Tampon DIN 19266 sau tampon tehnic GPH / PHL 

Manuală  Calibrare în 1, 2 sau 3 puncte 

GLP Intervale de calibrare reglabile (1 până la 365 zile, avertizare CAL după expirare) 

Funcţii suplimentare Min / max / reţinere 

Carcasă Carcasă incasabilă din ABS, husă de protecţie din silicon inclusă 

 Clasă protecţie IP65, IP67 

 Dimensiuni  

L  l  Î (mm) 
160  86  37 inclusiv husa de protecţie din silicon 

 Masă Aprox. 250g inclusiv bateriile şi husa 

Alimentare  
 Consum de curent 

2 baterii AAA (incluse în colet) 
0,8 mA (dezactivarea ieşirii (Out oFF) echivalează cu 1250 h), iluminare ~ 10mA (oprire 
automată) 

Indicator înlocuire baterii Automat: „bAt” - baterie descărcată; „bAt” clipind - avertizare 

Funcţie oprire automată: Aparatul se opreşte automat dacă nu apăsaţi niciun buton/nu are loc nicio comunicare 
prin interfaţă în intervalul de programare oprire. Oprirea poate fi programată cu valori 
între 1 şi 120 min; poate fi dezactivată complet. 
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EMV Aparatul corespunde reglementărilor esenţiale de siguranţă stabilite de Consiliul 
privind aproximarea legislaţiei statelor membre în legătură cu compatibilitatea 
electromagnetică (2004/108/EG). Abatere suplimentară: <1%. 

 

17 Instrucţiuni de eliminare 

 

Bateriile nu trebuie aruncate laolaltă cu gunoiul menajer, ci predate la punctele de colectare special amenajate. 
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer! Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform 
reglementărilor legale în vigoare. Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului 
înconjurător! 

 

18 Anexa A: Influenţa temperaturii asupra soluţiilor tampon pH 
Capsulele GPH pentru 100 ml soluţie tampon 
Capsule pentru prepararea soluţiei tampon – capsulele nedeschise pot fi depozitate un timp îndelungat (aprox. 3 ani). 
 

T [°C] 10 20 25 30 40 
GREISINGER GPH 4,0 3.99  3.99  4.01  4.01  4.03 

GREISINGER GPH 7,0 7.06  7.01 7.00 6.99  6.98 

GREISINGER GPH 10,0 10.18  10.06 10.01 9.97 9.89  

GREISINGER GPH 12,0 12.35  12.14  12.00  11.89  11.71  

 
Soluţiile tampon PHL în sticluţe de 250 ml cu dozator 
Soluţiile tampon sunt gata de utilizare; volumul dozei: 20 ml – 25 ml 
 

T [°C] 10 20 25 30 40 
GREISINGER PHL 4,0 
(pH 4,01 +/- 0,015 la 25

 
°C)  

4.02  4.00  4.01  4.01  4.01  

GREISINGER PHL 7,0 
(pH 7,00 +/- 0,015 la 25

 
°C) 

7.06  7.02  7.00  6.99  6.97  

GREISINGER PHL 10,0 
(pH 10,01 +/- 0,030 la 25

 
°C) 

10.18  10.07  10.01  9.97  9.89  

 

19 Anexa B: Prepararea soluţiilor tampon pH 
Informaţii generale despre soluţiile tampon pH 
Curba caracteristică reală a electrozilor pH deviază faţă de cea ideală. De aceea electrozii trebuie calibraţi înainte de prima 
utilizare şi apoi la intervale regulate pentru a obţine valori măsurate precise. Pentru obţinerea parametrilor „punct zero” şi 
„pantă” este nevoie de o calibrare în cel puţin 2 puncte. Pentru aceasta sunt necesare două soluţii tampon diferite. 
Calibrarea într-un punct are efect numai asupra „punctului zero”, în timp ce „panta” se presupune a avea valoarea ideală de -
59.2 mV/pH. Un aparat calibrat în numai 1 punct garantează valori măsurate precise numai în domeniul apropiat de valoarea 
tamponului. 
 

Valoarea β a tamponului 
Valoarea pH-ului soluţiei tampon se modifică extrem de puţin la adăugarea unor cantităţi mici de acizi sau baze. Valorile care 
descriu această abilitate sunt capacitatea β a tamponului şi influenţa diluţiei dpH. Valoarea β a tamponului reprezintă cantitatea 
dintr-un acid tare sau o bază tare care trebuie adăugată la 1 l de soluţie tampon pentru a îi modifica pH-ul cu 1 unitate. Influenţa 
diluţiei reprezintă valoarea cu care se modifică pH-ul soluţiei tampon atunci când este diluată cu apă pură în raport de 1 la 1.  
Valorile tipice pentru capacitatea tamponului şi influenţa diluţiei sunt: β = 0,03; dpH = 0,05 
 

De luat în considerare la alegerea soluţiilor tampon: termenul de valabilitate 
Dacă sunt depozitate corect şi nedeschise capsulele tampon (GPH) pot fi păstrate un timp îndelungat, spre deosebire de soluţiile 
tampon preparate sau cele gata de utilizare. Atenţie la tampoanele alcaline: se învechesc relativ repede dacă sunt desfăcute 
(expuse la aer). Aciditatea tamponului creşte din cauza dizolvării dioxidului de carbon din aer. Cu cât un tampon este mai alcalin 
cu atât mai puternic este efectul.  
 

Modul de preparare a tampoanelor de calibrare din seria standard GPH (capsule) 
1. Luaţi 2 sticle de plastic şi turnaţi câte 100 ml apă distilată în fiecare. 
2. Deschideţi cu grijă o capsulă pH 7 (verde) (răsuciţi şi trageţi o jumătate a capsulei cu grijă să nu vărsaţi pudra); puneţi 

conţinutul (inclusiv cele două jumătăţi de capsulă) într-una din sticle. 
3. Puneţi conţinutul unei capsule pH 4 (portocalie) (sau pH 10, albastră) şi cele două jumătăţi de capsulă în a doua sticlă. 

Învelişul capsulei va colora lichidul în culoarea respectivă: 
Învelişurile capsulelor colorează tamponul în culoarea caracteristică: 
portocaliu = pH 4,01; verde = pH 7,00; albastru = pH 10,01 
Aveţi grijă să preparaţi din timp soluţiile tampon deoarece nu pot fi folosite decât după cca. 3 ore. 
Agitaţi bine înainte de utilizare. 
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