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  1: Elevador
  2:  Campo RFID sensível ao toque para a detecção 

do recipiente
  3: Recipiente
  4: Touchscreen
   4a: Interface USB (stick e impressora)
  5: Interruptor de rede

15:  Conjunto da caldeira (recipiente interno e 
recipiente externo)

16: Conjunto de válvulas oxigênio e desgaseificação
17: Sistema eletrônico
18: Parafuso de purga
19: Conjunto de válvulas água
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Lado traseiro

  6:  Interfaces para a comunicação com PC  
(balança/Ethernet/USB/rack de amostras)

  7: Filtro de água
  8: Fusíveis principais
  9: Tomada de rede
10: Condensador/termostato entrada (IN)
11:  Condensador/termostato saída (OUT)
12: Tubo de descarga (EMPTY)
13: Ligação ao abastecimento de oxigênio (IN)
14: Ventilação (OUT)
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Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto corresponde às disposições constantes nas diretrizes 2014/35/CE, 
2006/42/CE, 2014/30/CE e 2011/65/CE e está de acordo com as seguintes normas e documentos normativos: EN 61010‑1, 
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Uma cópia da Declaração de Conformidade UE completa pode ser solicitada junto à sales@ika.com.
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 Situação extremamente perigosa, na qual a não observância da indicação de segurança pode causar a morte 
ou ferimentos graves.

 Situação perigosa, na qual a não observância da indicação de segurança pode causar a morte ou ferimentos 
graves.

Situação perigosa, na qual a não observância da indicação de segurança pode causar ferimentos leves.

 Aponta, p.ex. para ações que podem causar danos materiais.
 

 PERIGO

 CUIDADO

 AVISO

 OBSERVAÇÃO

4 Indicações de segurança

Observações gerais

Leia o manual de instruções na íntegra antes da 
colocação em funcionamento e observe as indi-
cações de segurança.

• Guarde o manual de instruções em local acessível para todos.
• Certifique‑se de que somente pessoal treinado trabalhe com 

o aparelho.

• Observe as indicações de segurança, diretrizes, normas de 
proteção no trabalho e de prevenção de acidentes.

• Use seu equipamento de proteção individual.

Em conformidade com as Condições de venda e fornecimento 
IKA , o prazo de garantia é de 24 meses. Em caso de prestação de 
garantia, entre em contato com o revendedor especializado. Você 
também pode encaminhar o aparelho diretamente para nossa 
fábrica, acompanhado da nota de entrega e uma descrição dos 

motivos da reclamação. Os custos do frete correm por sua conta.
A prestação da garantia não se aplica a peças de desgaste e 
não é válida para falhas que possam ser atribuídas ao manuseio 
incorreto, cuidados e manutenção insuficientes, contrários às 
instruções constantes neste manual de instruções.

2 Garantia

Trabalhar com o aparelho

 PERIGO
O oxigênio em forma de gás con-
densado é comburente; produz 
queimaduras intensivas; pode cau-
sar reações violentas em contato 
com materiais combustíveis. 

Observe os pontos de perigo ilus-
trados na Fig. 4.

Gases de combustão são preju-
diciais para a saúde, portanto, o 
tubo de ventilação deve ser ligado 
a um sistema de depuração ou as-
piração de gás adequado.

Observe o capítulo “15 Dados 
técnicos”.

Se você tiver que efetuar uma 
combustão de amostras desconhe-
cidas, saia da sala ou mantenha 
distância do calorímetro!

Não utilize óleo nem graxa.

O calorímetro IKA C 6000 global 
standards/isoperibol não pode ser 
utilizado para inspeções em amos-
tras que possam causar explosões.

 CUIDADO
Não utilize água destilada ou des-
mineralizada (maior risco de corro-
são)!

Durante a montagem dos apare-
lhos periféricos, o C 6000 deve es-
tar desligado. 

 CUIDADO
Ao manipular amostras de combus-
tão, resíduos de combustão e recur-
sos, sempre devem ser observadas 
as respectivas disposições de segu-
rança. Perigos podem resultar, 
p.ex., das seguintes substâncias:  
- corrosivas  
- facilmente inflamáveis
- explosivas
- contaminadas bacteriologicamente
- tóxicas.

 OBSERVAÇÃO
Um pré-requisito importante para 
assegurar a elevada precisão de 
medição do sistema é uma 
temperatura ambiente constante. 
Observe as condições no local de 
instalação.

• O sistema calorimétrico IKA C 6000 global standards/
isoperibol somente deve ser utilizado em combinação com 
o recipiente C 6010 ou C 6012 (capítulo 15 Dados técnicos).

• Não opere o aparelho em atmosferas sujeitas a explosão, 
com substâncias perigosas ou submerso. 

• Observe as respectivas disposições ao manusear oxigênio.
• Ao operar o aparelho com água encanada/na torneira de 

água, a IKA recomenda a instalação de uma válvula comum 
de interrupção de água na tubulação de entrada de água.

• Feche a válvula principal da alimentação de oxigênio ao 
terminar o trabalho.

• Troque o fusível principal somente com o plugue desligado 
da tomada.

Recipiente

 AVISO
Antes de cada combustão, efetue 
um teste de estanqueidade do 
recipiente (veja o manual de 
instruções C 6010/6012).

Risco de corrosão!
Substâncias com teor de halógeno 
não podem ser queimadas no reci-
piente C 6010, utilize o recipiente 
C 6012 para essa finalidade.

 OBSERVAÇÃO
Observe o manual de instruções dos 
recipientes C 6010/C 6012. 

Em caso de utilizar cadinhos de 
aço inoxidável, seu estado deve 
ser inspecionado após cada en-
saio. Em virtude de uma diminui-
ção da espessura do material, o 
cadinho pode queimar e danificar 
o recipiente. Por motivos de se-
gurança, os cadinhos não podem 
mais ser utilizados após um máxi-
mo de 25 combustões. 
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Manutenção

 PERIGO
 Se a manutenção, em especial o tes-
te de pressão, não for efetuado ou 
for realizado de forma inadequada, 
há risco de vida e para a saúde em 
consequência de um possível rompi-
mento do recipiente ou da combus-
tão interna descontrolada dos ele-
trodos e queima das gaxetas (efeito 
do maçarico oxiacetilênico)!

 OBSERVAÇÃO
De acordo com a nossa determina-
ção, o recipiente de pressão deve 
ser encaminhado para a nossa fá-
brica para inspeção e eventual re-
paro, após 1.000 ensaios ou após 
um ano ou, dependendo da aplica-
ção, mais cedo.

• A Declaração de conformidade perde a sua validade se 
forem realizadas modificações mecânicas no autoclave para 
ensaio ou se, em função de elevada corrosão (p.ex. corrosão 
localizada causada por halógenos), a resistência não mais 
esteja garantida.

• Realize os serviços de manutenção somente em estado 
despressurizado. 

• Mantenha as tubulações e uniões roscadas que transportam 
oxigênio bem como todas as vedações livres de graxa.

• O estado das vedações deve ser controlado e a função deve 
ser garantida através de um teste de estanqueidade.

• Especialmente as roscas do recipiente de pressão e da porca 
de capa estão sujeitas a elevados esforços, devendo, portanto, 
serem controladas regularmente quanto ao desgaste.

• Para aumentar a vida útil das peças de desgaste (O‑rings, 
gaxetas, etc.) é recomendável sempre trabalhar com um 
coletor de água no recipiente.

• Para realização do teste de pressão, entre em contato com 
o departamento de assistência técnica IKA. Observe as 
indicações de segurança. 

• Caso o aparelho não for operado durante um período mais 
prolongado, é recomendável esvaziar o totalmente circuito 
de água do calorímetro. A água também deve ser esvaziada 
antes de um transporte.

• Depois do teste de pressão, o recipiente conectado pode ser 
liberado para outras medições mediante introdução de um 
código de liberação (veja o manual de instruções Recipiente). 
O aviso de alerta apaga!

• Respeite a pressão máxima ao encher com oxigênio (capítulo 
15 Dados técnicos). Controle a pressão ajustada no redutor 
de pressão da sua fonte de abastecimento de oxigênio.

• Observe o consumo máximo de energia no recipiente 
(capítulo 15 Dados técnicos).

• Os recipientes de decomposição são autoclaves para ensaio 
e devem ser inspecionados por um especialista após cada 
utilização.

• Entende‑se, inclusive, como utilização individual, uma série 
de ensaios realizados com esforços semelhantes quanto à 
pressão e temperatura. Autoclaves para ensaio devem ser 
operados em câmaras especiais.

• Os recipientes de decomposição devem ser submetidos a 
testes periódicos (testes internos e testes de pressão) pelo 
especialista, cuja data de execução deve ser determinada 
pelo operador com base na experiência, no modo de 
funcionamento e no material processado. 

Recipiente de pressão

 CUIDADO
Testes de pressão e serviços de 
manutenção no recipiente de 
pressão somente devem ser re-
alizados por especialistas.

• Para a operação de recipientes de pressão, as diretrizes e 
leis nacionais devem ser cumpridas!

• Quem estiver operando um recipiente de pressão, deve 
manter o mesmo em estado operacional perfeito, ope‑
rar e supervisionar o mesmo corretamente, providenciar 
serviços de reparo e manutenção necessários imediata‑
mente, e deve tomar as providências necessárias quanto 
à segurança.

• O recipiente de pressão não pode ser operado se o 
mesmo apresentar defeitos que possam por em perigo 
as pessoas envolvidas ou terceiros.

Meios permitidos

 PERIGO
Substâncias, cujo comporta-
mento de combustão for des-
conhecido, devem ser inspe-
cionados quanto ao risco de 
explosão antes de realizar 
uma combustão no recipiente.

Ácido benzoico somente deve 
ser submetido à combustão 
em forma prensada! Pós e 
poeiras combustíveis devem 
primeiro ser prensadas. Pós e 
poeiras submetidos à secagem 
em estufa, tais como aparas 
de madeira, feno, palha, etc. 
queimam de forma explosiva! 
Estes materiais precisam antes 
ser umedecidos!

 AVISO
Líquidos facilmente inflamá-
veis com baixa pressão de va-
por (p.ex. tetrametil dihidro-
gênio disiloxano) não devem 
entrar em contato direto com 
o fio de algodão!

 OBSERVAÇÃO
Na combustão de substâncias 
com teor metálico, observe 
para que o consumo máximo 
de energia admissível seja 
respeitado!

5 Uso adequado

5.2  Área de aplicação

‑ Laboratórios ‑ Escolas
‑ Universidades

O aparelho é indicado para uso em áreas residenciais e todas as 
demais áreas. 

5.1  Utilização

O sistema calorimétrico IKA C 6000 global standards/isoperibol 
é utilizado para a determinação do valor de combustão de 
substâncias sólidas e líquidas. Para isso, um volume conhecido 
de uma substância é adicionada a um recipiente, localizado num 
banho de água, é queimado em atmosfera de oxigênio. O valor de 

5.3  Procedimento recomendado no modo de trabalho

 OBSERVAÇÃO
Para obter medições precisas, a tem-
pera tura em modo de trabalho deve 
ser mantida sempre na faixa da tem-
peratura ambiente (+/- 2 °C).

1. Leia os manuais de instruções e familiarize‑se com o aparelho.
2. Verifique a compatibilidade dos seus aparelhos periféricos 

com o calorímetro (capítulo 11.3 Módulos).
3. Escolha um local de instalação adequado (capítulo 8.1 Local 

de instalação) e coloque o calorímetro em funcionamento 
(capítulo 10 Colocação em funcionamento).

4. Selecione um modo de trabalho adequado à temperatura am‑
biente e aos seus requisitos. Especialmente quando operando 
em modo dinâmico, uma diferença excessiva entre a temperatu‑
ra selecionada no modo de trabalho e a temperatura ambiente, 
tem um impacto direto na precisão de medição do aparelho! 
Ajuste a respectiva temperatura da água de refrigeração (capí‑
tulo 15 Dados técnicos).

Tempera-
tura am-
biente

Temperatu-
ra de refri-
geração

Modo de tra-
balho C 6000 
global standard

Modo de tra-
balho C 6000 
isoperibol

22 °C

12 °C ‑ 20 °C 
Operação 
com água 
encanada 

17 °C ‑ 20 °C 
Operação 
com conden‑
sador

Adiabático 22 °C
Isoperibol 22°C
Dinâmico 22 ºC

‑
Isoperibol 22°C
Dinâmico 22 ºC

25 °C 20 °C ‑ 23 °C
Adiabático 25 °C
Isoperibol 25 °C
Dinâmico 25 ºC

‑
Isoperibol 25 °C
Dinâmico 25 ºC

30 °C 23 °C ‑ 27 °C
Adiabático 30 °C
Isoperibol 30 °C
Dinâmico 30 ºC

‑
Isoperibol 30 °C
Dinâmico 30 ºC

Modo de trabalho: Adiabático 
O recipiente calorimétrico é submetido à ignição, dentro de um 
receptáculo (vasilha interna) com água que, por sua vez, en‑
contra‑se dentro de uma camisa de isolamento (vasilha exter‑
na) com água. Não ocorre troca de energia entre a vasilha in‑
terna com o recipiente e a vasilha externa. Consulte os detalhes 
nas respectivas normas internacionais (p. ex. DIN 51900‑3).

Modo de trabalho: Isoperibol:
O recipiente calorimétrico é submetido à ignição, dentro de 
um receptáculo (vasilha interna) com água que, por sua vez, 
encontra‑se dentro de uma camisa de isolamento (vasilha ex‑
terna) com água. Ocorre uma troca de energia definida entre 
a vasilha interna com o recipiente e a vasilha externa. Consul‑
te os detalhes nas respectivas normas internacionais (p. ex. 
DIN 51900‑2).

Modo de trabalho Dinâmico: 
Trata‑se de um modo de medição de tempo reduzido, 
desenvolvido pela IKA. Ele não está sujeito às normas 
internacionais, nem quanto ao procedimento nem quanto 
aos resultados.

5. Registre o recipiente por ocasião da primeira colocação em 
funcionamento (capítulo 11.2 Recipiente).

6. Ligue o aparelho para aquecimento aproximadamente 1 hora 
antes de iniciar a medição. Para obter medições precisas, 
é necessário que o aparelho esteja igualado com a tempe‑
ratura ambiente (capítulo 10 Colocação em funcionamento).

7. Por ocasião da colocação em funcionamento, todo recipiente 
utilizado precisa ser calibrado no respectivo modo de traba‑
lho (adiabático/isoperibol/dinâmico 22 °C; 25 °C; 30 °C). Para 
tanto, são realizadas combustões com uma substância de ca‑
libração e um valor de combustão conhecido (normalmente: 
ácido benzoico) (capítulo 6.1 Determinação do valor de com‑
bustão). A quantidade necessária e avaliação das calibrações 
podem ser consultadas nas normas aplicáveis. As calibrações 
de controle em intervalos regulares permitem verificar a esta‑
bilidade das medições.

8. Selecione um modo de trabalho. Ao trabalhar em modo 
adiabático, é necessário executar um “Ajuste” na respectiva 
temperatura de operação (22 °C; 25 °C; 30 °C). Para isso, 
observe as instruções relativas ao Ajuste (capítulo 6.5 Ajuste). 
Um ajuste destina‑se à determinação automática correta de 
parâmetros internos, para realização do princípio adiabático.  

Com o C 6000 global standard é possível realizar medições adia‑
báticos, isoperibólicas e dinâmicas nas temperaturas de operação 
mencionadas, o C 6000 iso permite realizar medições isoperibóli‑
cas e dinâmicas nas temperaturas de operação mencionadas. Para 
adaptações a aplicações individuais de laboratório, utilize o mate‑
rial de consumo e acessórios originais IKA.

combustão da amostra é calculado a partir do aumento resultante 
da temperatura, da massa da amostra, assim como da capacidade 
térmica conhecida do sistema total.

Uso adequado: Aparelho de mesa

A segurança do usuário não estará garantida:
• Se o aparelho for operado com acessórios que não sejam 

fornecidos ou recomendados pelo fabricante
• Se o aparelho não for operado de acordo ao seu uso previsto, 

contrário às instruções do fabricante
• Se o aparelho ou a placa de circuito impresso forem 

submetidos a modificações por parte de terceiros.
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6 Informações úteis

O recipiente C 6010/C 6012 é fabricado em conformidade com 
a diretriz para aparelhos de pressão 2014/68/CE. Pode ser reco‑
nhecido através do símbolo CE com o código do local designado. 
O recipiente é um equipamento sob pressão da categoria III. O 
recipiente foi submetido a uma inspeção de modelo construtivo 
CE. Juntamente com a Declaração de conformidade CE, V.Sa. está 
recebendo nossa confirmação de que este recipiente corresponde 
ao equipamento sob pressão descrito no certificado de inspeção 
de modelo construtivo CE. O recipiente foi submetido a um teste 

6.2  Correções

Em função do sistema, o ensaio de combustão gera não apenas o 
calor de combustão da amostra, mas também o calor proveniente 
de energia externa.

Esta última pode variar significativamente em relação à quantida‑
de de calor da amostra de combustível

O calor de combustão do fio de algodão, que serve para a igni‑
ção da amostra, e a energia elétrica de ignição poderiam resultar 
numa medição errada. Esta influência é considerada no cálculo 
com um valor de correção.
Materiais de difícil ignição ou combustão são submetidos à com‑
bustão juntamente com um recurso de combustão. O recurso de 
combustão é pesado e adicionado à amostra no cadinho. A partir 

do peso do recurso de combustão e do seu valor específico de 
combustão, é possível determinar a quantidade de calor adiciona‑
da. O resultado do ensaio deve ser corrigido com essa quantidade 
de calor.

6.3 Observação sobre a amostra

 PERIGO
Se você tiver que efetuar uma 
combustão de amostras desconhe-
cidas, saia da sala ou mantenha 
distância do calorímetro!

 AVISO
Risco de corrosão!
Substâncias com teor de halógeno 
não podem ser queimadas no reci-
piente C 6010, utilize o recipiente 
C 6012.

 OBSERVAÇÃO
Para aumentar a vida útil das pe-
ças de desgaste (O-rings, gaxetas, 
etc.) é recomendável sempre tra-
balhar com um coletor de água.

O sistema calorimétrico IKA C 6000 global standards/isoperibol é 
um instrumento de medição de precisão para a determinação ro‑
tineira de valores de combustão de substâncias sólidas e líquidas. 
No entanto, medições precisas somente são possíveis, se cada 
uma das etapas do ensaio forem executados com cuidado. O pro‑
cedimento deve ser rigorosamente respeitado.

Em relação às substâncias a serem queimadas, alguns fatores de‑
vem ser observados:
• Substâncias sólidas de combustão em forma de pó normal‑

mente podem ser queimadas diretamente. Substâncias de 
combustão rápida (p.ex. ácido benzoico) não devem ser 
queimadas em estado solto. Ácido benzoico somente deve 
ser submetido à combustão em forma prensada! Pós e poei‑
ras combustíveis devem primeiro ser prensadas. Pós e poeiras 
submetidos à secagem em estufa, tais como aparas de ma‑
deira, feno, palha, etc. queimam de forma explosiva! Estes 
materiais precisam antes ser umedecidos! Líquidos facilmen‑
te inflamáveis com baixa pressão de vapor (p.ex. tetrametil 
dihidrogênio disiloxano) não devem entrar em contato direto 
com o fio de algodão. 

• Substâncias de combustão rápida têm a tendência de respin‑
gar. Tais substâncias devem ser prensadas em comprimidos 
antes da combustão. Para essa finalidade, recomendamos, 
p.ex., a prensa para briquetes IKA C 21.

• A maioria das substâncias líquidas podem ser pesadas dire‑
tamente no cadinho. Substâncias líquidas com turvação ou 
água sedimentável devem ser secadas ou homogeneizadas 
antes da pesagem. O teor de água deve ser determinado nes‑
sas amostras.

• Substâncias ligeiramente voláteis são enchidas em cápsulas 
de combustão (cápsulas de gelatina ou de acetobutirato, veja 
Acessórios) e queimadas juntamente com as cápsulas.

• Para substâncias de difícil ignição ou de baixa caloria podem 
ser usados recursos de combustão (veja Acessórios). Antes de 
encher a cápsula ou a bolsa de combustão com a substância 
a ser determinada, ela deve ser pesada para poder calcular 
a energia externa consumida adicionalmente pelo recur‑
so de combustão, a partir do peso e do valor de combus‑
tão. A energia externa deve ser considerada para Qextern2. 
A  quantidade do recurso de combustão utilizada deve ser 
mantida o mais baixa possível.

6.2.1 Correção de acidez

Praticamente todos os materiais a serem analisados contêm en‑
xofre e nitrogênio. Nas condições existentes durante as medições 
calorimétricas, o enxofre e o nitrogênio queimam para SO2, SO3 e 
NOx. Em combinação com a água proveniente da combustão e da 
umidade, é produzido ácido sulfúrico e ácido nítrico, assim como 
calor de dissolução. Para obter o valor normalizado de combustão, 
a influência do calor de dissolução sobre o valor de combustão é 
corrigido.
Para obter um estado final definido e quantificar todos os ácidos, 
água destilada ou outro líquido de absorção adequado é adicio‑
nado ao recipiente, em conformidade com as normas em vigor. 

Com este líquido de absorção e com a água de combustão, os ga‑
ses de combustão formam ácidos. Nesse caso, a calibração do 
sistema deve ter sido realizada com a adição!
Depois da combustão, o recipiente é bem enxaguado com água 
destilada, para captar inclusive o condensado sedimentado na 
parede interna do recipiente. A solução obtida dessa forma agora 
pode ser analisada com dispositivos periféricos de detecção para 
a desintegração aquosa adequados quanto ao respectivo teor 
de ácido. Maiores informações sobre este assunto podem ser 
obtidas junto à IKA ou com o seu revendedor ou representante 
autorizado.

de pressão com a pressão de 33 MPa e um teste de estanqueidade 
com oxigênio de 3 MPa. Algumas substâncias tendem a produzir 
uma combustão explosiva (p.ex. devido à formação de peróxido), 
que podem causar o rompimento do recipiente. Além disso, é pos‑
sível o surgimento de resíduos tóxicos em forma de gases, cinzas 
ou precipitações na parede interna do recipiente. 

A diretriz para aparelhos de pressão 2014/68/CE pode ser obtida 
junto à Editora Beuth Verlag.

6.1  Determinação de valores de combustão

O valor específico de combustão da amostra é calculado a partir 
dos seguintes dados:
• Peso da amostra de combustível
• Capacidade calorífica do sistema calorimétrico (valor C)
• Aumento da temperatura da água no sistema calorimétrico

Para uma combustão completa, o recipiente do sistema calorimé‑
trico é enchido com oxigênio puro (qualidade 3.5). A pressão da 
atmosfera de oxigênio no recipiente deve ser ajustada para 30 bar 
(o máximo possível são 40 bar). A determinação exata do valor 
de combustão de um material pressupõe que a combustão seja 
realizada em condições definidas com precisão. As normas corres‑
pondentes partem das seguintes suposições:

• A temperatura do combustível antes da combustão depende 
da temperatura inicial ajustada, variando entre 20 °C e 30 °C.

• A água existente no combustível antes da combustão e a 
água produzida na combustão dos compostos hidrogenados 
do combustível, apresenta‑se em estado líquido após a com‑
bustão.

• Uma oxidação do nitrogênio atmosférico não ocorreu. Os 
produtos gaseiformes após a combustão consistem, entre 
outros, de oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, dióxido 
de enxofre e dos produtos de oxidação da amostra.

• Podem ser produzidos materiais sólidos (p.ex. cinzas).

Com frequência, porém, não são produzidos apenas os produ‑
tos de combustão que dão origem às normas. Nesses casos são 
necessárias análises da amostra de combustível e dos produtos 
de combustão, que fornecem dados adicionais para os cálculos 

de correção. Depois disso, o valor normalizado de combustão é 
calculado a partir do valor de combustão medido e dos dados da 
análise.
O valor de combustão Ho é formado a partir do quociente da 
quantidade de calor liberada na combustão completa de um com‑
bustível sólido ou líquido e do peso da amostra de combustível. 
Para isso, os compostos hidrogenados do combustível após a 
combustão devem estar disponíveis em estado líquido.

A fórmula para o valor de combustão é: 
Ho = (CV * dt – Qext) / m

Ho Valor de combustão
m Massa da amostra
dt Aumento da temperatura medido e corrigido
Qext  Todas as energias externas, provenientes do fio de 

ignição, do recurso de ignição, dos recursos de 
combustão e da acidificação

CV   Valor C (Capacidade calorífica) calorímetro

O valor calorífico Hu é igual ao valor de combustão, descontada 
a energia de condensação da água existente no combustível e 
produzida na combustão.
O valor calorífico é o parâmetro técnico mais importante, visto 
que em todas as aplicações técnicas importantes, somente o valor 
calorífico pode ser avaliado energeticamente.
As bases de cálculo para valores de combustão e valor calorífico 
podem ser deduzidos das respectivas normas (p.ex.: DIN 51 900; 
ASTM D 240; ISO 1928).

Fuel
sample

Burning
aid

Igniter

Formation of
sulphuric acid

Formation of
nitric acid

Heat quantity from:

External energy
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6.4  Combustão completa

 OBSERVAÇÃO
Se houver resíduos não queima-
dos, o ensaio deverá ser repetido. 

Para uma determinação correta do valor de combustão é de fun‑
damental importância que a amostra queime completamente. 
Após cada ensaio, o cadinho e todos os resíduos sólidos devem 
ser inspecionados quanto a sinais de combustão incompleta.
Em caso de materiais com tendência a respingos, uma combustão 
completa não é garantida. 

6.5  Ajuste (somente para IKA C 6000 global standards)

 OBSERVAÇÃO
Se o aparelho for operado no 
modo de trabalho adiabático, an-
tes é necessário realizar um ajuste 
prévio na respectiva faixa de tempe-
ratura (22 °C, 25 °C ou 30 °C)!

Um ajuste deve ser realizado nos seguintes casos:
• Na primeira colocação em funcionamento do calorímetro ou 

na mudança do local de instalação.
• Se os tempos de medição para medições adiabáticas estive‑

rem regularmente acima de 15‑20 minutos.
• Se medições adiabáticas com frequência precisam ser cance‑

ladas por exceder os limites de tempo para o ensaio prelimi‑
nar ou ensaio principal.

Procedimento de um ajuste:
• Selecione no menu “Configurações, Configurações de medi‑

ção, Modo de Trabalho Adiabático, Ajuste”. 
• A temperatura inicial de ajuste é pré‑definida mediante sele‑

ção do modo de trabalho/faixa de temperatura.
• Inicie o ajuste mediante seleção do campo de seleção Ajuste 

na temperatura atualmente possível (p.ex. Ajuste 25 °C). 
Coloque um recipiente (sem amostra!).

• Siga as instruções.
• O ajuste é realizado de forma automática no decorrer de 

aproximadamente 1 hora. Depois da conclusão bem suce‑
dida do ajuste, o valor de ajuste é exibido na forma de au‑
mento de temperatura no protocolo da medição executada, 
e é aplicado automaticamente como parâmetro do sistema.

• O valor de ajuste pode ser visualizado no item de menu “In‑
formações Ajuste”.

Depois de um ajuste bem sucedido, o aparelho muda o modo 
de trabalho automaticamente para o respectivo modo adiabático.

Ajuste 22 a Adiabat 22 a
Ajuste 25 a Adiabat 25 a
Ajuste 30 a Adiabat 30 a

6.6  Calibrar

 OBSERVAÇÃO
A calibração regular é absoluta-
mente necessária para manter a 
precisão de medição.

Para garantir resultados de medição exatos e reproduzíveis, o sistema 
calorimétrico é calibrado após a primeira colocação em funciona‑
mento, após serviços de manutenção, após a substituição de peças e 
em determinados intervalos de tempo. Durante a calibração, a capa‑
cidade calorífica do sistema calorimétrico é novamente determinada.
Para essa finalidade, uma determinada quantidade da substância 
de referência é queimada no calorímetro IKA C6000 global stan‑
dards/isoperibol, sob condições de ensaio. Visto que o valor de 
combustão da substância de referência é conhecido, é possível, 
após a sua combustão, calcular a capacidade calorífica com base 
no aumento de temperatura do sistema calorimétrico. A substân‑
cia de referência para a calorimetria em nível internacional é o 
ácido benzoico do National Bureau of Standards (NBS‑ amostra 
padrão 39 J) com valor de combustão garantido.
A capacidade calorífica resulta da fórmula para o valor de combus‑
tão (capítulo 6.1 Determinação do valor de combustão):

CV = (Ho * m + Qext) / dt

Dependendo da norma aplicada, é necessário efetuar várias medi‑
ções para determinar a capacidade calorífica. 

Considerando diferentes critérios estatísticos, o valor médio é cal‑
culado e utilizado como capacidade calorífica para as próximas 
determinações de valores de combustão.
Para maiores informações sobre a calibração, referimo‑nos às nor‑
mas correspondentes. Se o calorímetro IKA C6000 global stan‑
dards/isoperibol for operado com vários recipientes de decompo‑
sição, é necessário determinar a capacidade calorífica do sistema 
para cada recipiente. Nesse processo, os componentes do reci‑
piente não podem ser confundidos.
Além disso, a capacidade calorífica depende em menor grau do 
método de medição aplicado. A capacidade calorífica deve ser de‑
terminada para cada método de medição.

Observações sobre a calibração
A calibração deve ser realizada nas mesmas condições dos ensaios 
posteriores. Se, nos ensaios de combustão, forem utilizadas adições 
(p.ex. água destilada ou soluções), exatamente a mesma quanti‑
dade de adição dessa substância deve ser utilizada na calibração.
Nas determinações do valor de combustão, o aumento de tempe‑
ratura deve ser aproximadamente igual como na calibração (p.ex.: 
2 comprimidos = aprox. 1 g de ácido benzoico = 3 K). A quantida‑
de ideal de amostra deve ser eventualmente calculada mediante 
vários ensaios.

6.7  Propriedades do sistema

 CUIDADO
Operação permitida somente com 
recipientes C 6010 e C 6012.

O sistema se destaca pelas seguintes características:
• Redução dos trabalhos rotineiros graças ao processo automa‑

tizado de medição
• Enchimento de oxigênio/desgaseificação integrados
• Detecção automática do recipiente
• Operação sem unidade de refrigeração: Conexão à torneira 

de água com redutor de pressão IKA C 25; faixa de tempera‑
tura 12 °C ‑ 20 °C; consumo de água por medição aprox. 4 l; 
pressão máx. 1 bar até 1,5 bar (capítulo 15 Dados técnicos).

• Operação com unidade de refrigeração ativa, p. ex. IKA RC 
2 (capítulo 5.3. Modo de funcionamento recomendado no 
modo de trabalho)

• Medição e determinação do valor de combustão, bem como 
cálculo do valor calorífico em conformidade com DIN (capí‑
tulo 15 Dados técnicos).

• Intervalo de medição: máx. 40.000 J (isto corresponde a um 
aumento de temperatura no recipiente de aprox. 5 K).

• Operação possível com o software IKA para PC CalWin® C 6040
• Possibilidade de conexão do rack de amostras C 5020
• Conexão à impressora (USB, rede, RS 232 (Fig. 2, 6) existente
• Conexão dispositivo USB (Fig. 1, 4a)

7 Transporte e desembalagem

7.1  Transporte

 CUIDADO
O aparelho somente deve ser 
transportado e armazenado se es-
tiver totalmente vazio. 

Durante o transporte e armazenagem, o sistema deve ser 
protegido contra impactos mecânicos, vibrações, depósitos de 
poeira e ar ambiente corrosivo. Além disso, deve ser observado 
que a umidade relativa do ar não ultrapasse os 80%. 

7.2  Desembalagem

• Desembale o aparelho cuidadosamente.
• Em caso de danos, registre as ocorrências imediatamente 

(correio, transporte ferroviário, empresa transportadora).

Materiais de difícil ignição (material com alto teor de minerais, 
materiais de baixa caloria) muitas vezes somente podem ser to‑
talmente queimados com ajuda de recursos de combustão, tais 
como cadinhos descartáveis, cápsulas ou bolsas de combustão 
(Capítulo 14.2 Material de consumo). 
A utilização de recursos líquidos de combustão, tais como p.ex. 
óleo de parafina, também podem ser usados.
Os recursos de ignição (p.ex. fios de algodão) também devem 
queimar completamente. 

7.3  Escopo de fornecimento

• Calorímetro IKA C 6000 global standards/isoperibol
• Conjunto suplementar 

Ferramenta

C 60.1012 Organizador

C 6000.1 water protect

Arruela de vedação

Chave de boca simples/dupla

C 723 Ácido benzoico

Chave de filtro

Chave de fenda

• Cabo de rede
• Dispositivo USB
• Manual de instruções
• Cartão de garantia

• Tubos:

Dispositivo para 
purga

Entlüftung C6000 

Anschlussrohr 

Entleerhilfe / Ablassschlauch 

3


M6x0,75

1500

11000051142_.idw

SW17SW10

SW8

Tubo de descarga 
1,5 m (EMPTY)

Tubulação de 
entrada de água 
(IN)

Tubulação de 
retorno de água 
(OUT)

C
on

de
ns

ad
or

Tubo de ventila‑
ção (OUT)

Tubo de cone‑
xão O2 (IN)

Tamanho 8

Tamanho 8

Tamanho 10
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Tubo de ventilação

8 Instalação e montagem

8.1  Local de instalação 

 OBSERVAÇÃO
Um pré-requisito importante para 
assegurar a elevada precisão de 
medição do sistema é uma 
temperatura ambiente constante. 
Observe as condições no local de 
instalação.

• sem incidência de luz solar direta
• sem corrente de ar (p.ex. ao lado de janelas, portas, apare‑

lhos de ar condicionado)
• distância suficiente de aquecedores e outras fontes de calor
• a distância mínima entre a parede a o lado posterior do apa‑

relho não deve ser inferior a 25 cm.
• o sistema não deve ser sobreposto por instalações do labo‑

ratório, tais como estantes, calhas de cabos, canalização cir‑
cular, etc.

• a temperatura ambiente deve ser mantida constante.
• o sistema deve ser instalado sobre uma superfície horizontal.

Para a operação do sistema, os seguintes itens devem estar dispo‑
níveis no local da instalação:
• Uma fonte de alimentação de tensão correspondente às pla‑

cas de identificação dos componentes do sistema, 
• Uma fonte de alimentação de oxigênio (99,95% oxigênio 

puro, qualidade 3.5; pressão 3 Mpa), com indicador de pres‑
são.

A alimentação de oxigênio deve estar equipada com um dispositivo 
de fechamento (capítulo 4 Indicações de segurança).

8.2  Montagem dos componentes

8.2.1 Condensador/termostato

 CUIDADO
Não utilize água destilada ou des-
mineralizada (maior risco de corro-
são)! 

Durante o funcionamento normal, 
o tubo de descarga não deve estar 
encaixado na conexão “EMPTY” 
(Fig. 2, 12).

Preste atenção para que a caixa do 
filtro esteja sempre bem fechada.

8.2.2  Rede de água

 CUIDADO
A operação somente é permitida 
com o redutor de pressão IKA C 25! 

Observe o manual de instruções do 
IKA C 25! 

 OBSERVAÇÃO
Observe o capítulo “11.3 Módulos”.

A válvula reguladora de pressão IKA C 25 é obrigatória na 
operação do calorímetro na torneira de água e deve ser pré‑
ajustada para uma pressão de saída de aprox. 1,5 bar.
A válvula é montada na tubulação de entrada da conexão de água.

8.2.3 Ligação ao abastecimento de oxigênio

 OBSERVAÇÃO
O tubo de conexão de O2 somente 
pode ser desmontado se estiver 
despressurizado!

Utilize as ferramentas que 
acompanham o escopo de 
fornecimento.

1. Introduza o tubo de conexão de O2 até o limite no 
acoplamento do lado do calorímetro “IN” 

2. Ligue a extremidade livre ao redutor de pressão IKA C 29. 
Contorne as 2 resistências perceptíveis. A retirada é efetuada 
na sequência inversa.

8.2.4 Tubo de ventilação

 PERIGO
Gases de combustão são prejudi-
ciais para a saúde, portanto, o 
tubo de ventilação deve ser ligado 
a um sistema de depuração ou as-
piração de gás adequado.

Após cada ensaio de combustão, os gases de combustão são 
evacuados do recipiente através do tubo de ventilação. O tubo 
de ventilação não deve ser apertado ou dobrado por ocasião 
da sua instalação. Rosqueie o tubo de ventilação do lado do 
calorímetro no acoplamento roscado tamanho 8 (capítulo 8.2.3 
Abastecimento de oxigênio) e coloque a extremidade livre na 
saída ou ligue a extremidade num dispositivo de lavagem de gás. 
Observe as disposições de segurança aplicáveis.

8.2.5  Tensão de rede

Verifique se a tensão de rede disponível está de acordo com a ten‑
são de rede especificada na placa de características do aparelho.

Quando estas condições forem cumpridas, o apa‑
relho está pronto para operação, depois de ligar 
o conector na tomada de rede.

Observe as condições ambientais especificadas no capítulo 15 “Da‑
dos técnicos”.

Tubo de conexão O2 IN
máx. 40 bar

 OBSERVAÇÃO
Observe o manual de instruções do 
condensador/termostato.

É recomendável misturar 5 l de água 
encanada (qualidade potável) com 
25 ml de estabilizador de banho de 
água C 6000.1. Com isto, a durabili-
dade da água é melhorada.

A IKA recomenda a operação com 
o condensador de circulação RC 2 
ligado na velocidade de 2800 1/
min (local de instalação abaixo do 
C 6000: 3200 1/min).  

1. Encaixe a tubulação de entrada até engatar na entrada “IN“ 
(Fig. 2, 10). 

2. Ligue a segunda extremidade do lado do condensador na 
conexão “OUT” (pressão de água máx. 1,5 bar).
Encaixe a tubulação de retorno até engatar na entrada “OUT” 
(Fig. 2, 11) e a segunda extremidade do lado do condensador 
na entrada “IN”.
A conexão “EMPTY” serve apenas para esvaziar o aparelho, 
p.ex. para fins de transporte (capítulo 12.1.3 Esvaziar água).

IKA C 29

Tamanho 17
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8.2.6 Aparelhos periféricos

 AVISO
Os aparelhos periféricos e o 
calorímetro devem estar desligados 
ao serem conectados. 

PC RS232 Taxa de transferência: 9600 
Bits de dados: 8
Bits de parada: 1
Paridade: nenhuma
Handshake: nenhum

Balance RS232 Conexão serial para interface de uma 
balança (Mettler, Ohaus, Sartorius, Kern).

Outras informações podem ser 
consultadas no capítulo 11.3.1 Balança.

Configuração padrão Taxa de transferência: 1200
Bits de dados: 7
Paridade: ímpar (odd)
Bits de parada: 1
Handshake: nenhum (none)

ETHERNET Conexão de rede para transferência de 
dados através da rede, p.ex. impressora 
de rede.

USB‑DEVICE Interface USB (somente para assistência 
técnica).

USB‑HOST Interface para conexão de um mouse 
USB.

SAMPLE‑RACK Interface para conexão do rack de amos‑
tras C 5020.

8

8.2.7 Interruptor de rede:

 CUIDADO
O desligamento não realizado por 
menu pode resultar em perda de 
dados.

 OBSERVAÇÃO
O aparelho e ligado e desligado no 
interruptor de rede (Fig. 1, 5).

Ligue o aparelho com o interruptor de rede.
 O elevador se desloca para cima.

Desligue o aparelho somente através do menu de navegação.
 O elevador se desloca para baixo.

Ao ser solicitado através do menu de navegação, desligue o 
aparelho no interruptor de rede!

9 Elementos de leitura e operação

• A opção de menu selecionada é exibida com fundo azul na 
tela.

• Ao utilizar um teclado, o campo de entrada é exibido com 
fundo amarelo. 

9.1  Explicação da tela do display

Símbolo Função

Voltar para o último item de menu

Menu de edição

Criar: Recipiente ou medição

Iniciar uma medição (aparelho encontra‑se em 
modo standby)

Confirmação dos dados introduzidos

Salvar os dados

“Shutdown”: Com isso, é realizado o 
armazenamento final das medições, a tampa do 
calorímetro é fechada e o software encerrado. 
Depois disso, desligue o calorímetro e todos os 
acessórios no interruptor de rede.
Menu suspenso para outras opções de seleção

Acesso à área de assistência técnica protegida por 
senha

9.2  Símbolos de status

Medição:

Símbolo Status

     
Calibração/Calibração simulada

   
Medição/Medição simulada

   
Rack de amostras Medição e calibração

Medição realizada com sucesso mas ainda não 
avaliada

  
Cancelamento antes da ignição, calibração pode 
ser reiniciada

Cancelamento após a ignição, calibração não 
pode mais ser iniciada

   
Cancelamento antes da ignição, medição pode 
ser reiniciada

    
Cancelamento após a ignição, medição não pode 
mais ser iniciada
Medição/Verificação inicial do sistema em curso

• Símbolos desabilitados são exibidos com fundo cinza.

Alteração do modo de trabalho (dependendo da 
temperatura da água, são exibidos diversos modos 
de trabalho.)
Reinício da verificação inicial do sistema

Solicitar valor da balança

Abrir submenu

Restaurar rack de amostras
Atualizar impressora

Menu de manutenção

Imprimir

Vista detalhada da medição

Visualização gráfica

Medição criada mas ainda não executada

Pular teste de sistema

Status do aparelho:

Símbolo Status

   

Modo standby

Ignição/Ensaio principal

Cancelamento medição/calibração

   

Animação: Aparelho abre/fecha

       

Animação: Encher/esvaziar

        

Animação: Recipiente sendo digitalizado (RFID 
ativo)

      

Animação: Fases do ajuste de temperatura (no 
ensaio preliminar e ensaio principal)
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Eliminar.............................
Modificar..........................
Abrir calibração

Código de serviço.............
Cancelar seleção...............

10 Colocação em funcionamento

10.2  Verificação inicial do sistema

 OBSERVAÇÃO
Durante a inicialização do sistema 
(aprox. 5 min.), o  aparelho global 
standard está pré-ajustado para 
Adiabático (22 °C) e o aparelho iso-
peribol está pré-ajustado para Iso-
peribol (22 °C). 

A verificação inicial do sistema é 
executada automaticamente após 
cada ligação do aparelho IKA C 

6000 global standards/isoperibol.

Durante a verificação inicial do sistema, o display exibe a tela “Ve‑
rificação inicial do sistema”. Por ocasião desse verificação, são 
controladas a temperatura da água de refrigeração, o fluxo, as 
temperaturas, etc. 

Cor Função

vermelho Temperatura da água de refrigeração fora das 
tolerâncias permitidas

amarelo Modo de trabalho não é possível ‑‑> Alteração ne‑
cessária 

verde Verificação bem sucedida

Simultaneamente com a verificação do sistema, indicações de se‑
gurança são exibidas, que precisam ser confirmadas.

Ao término do teste de sistema bem sucedido, o aparelho volta 
para o menu principal e as medições podem ser executadas.

10.3  Desligar o aparelho

OBSERVAÇÃO
Para ser desligado, o aparelho 
deve estar em modo standby.

Observe o procedimento correto, 
para evitar a perda de dados. 

Procedimento:
1. Aparelho em modo standby.
2. Executar o “Shutdown”.
3. Pressionar o interruptor de rede.

10.1  Ligação do aparelho

 OBSERVAÇÃO
Depois de ser ligado, o display do 
calorímetro IKA C 6000 global 
standards/isoperibol torna-se ativo 
e pode ser operado com o dedo. 

A tampa abre automaticamente. Enquanto o software está carre‑
gando, o display exibe a tela de informações durante aproximada‑
mente 30 segundos.

Medições Editar medição

Nova medição...........................................................................................................................................
Iniciar medição..........................................................................................................................................
.

Abrir...............................................................................................................
Eliminar...........................................................................................................
Modificar.........................................................................................................
Imprimir.........................................................................................................
Exportar.........................................................................................................
Avaliar............................................................................................................
Cancelar seleção............................................................................................
Seleção múltipla liga/desliga...........................................................................
Simulação.......................................................................................................
Med. <‑> Calib. .............................................................................................

Recipiente Editar
recipiente

Novo recipiente

Arquivo Abrir............................................................................................................... 
Imprimir..........................................................................................................
Exportar ........................................................................................................
Avaliar............................................................................................................
Cancelar seleção............................................................................................
Seleção múltipla liga/desliga...........................................................................

Configurações
Configurações de 
medição

Modo de trabalho / Ajuste................................................................................
Enxágue O2....................................................................................................
Desintegração................................................................................................
Detecção automático do recipiente.................................................................
Aplicar dados introduzidos..............................................................................
Nome da amostra a partir da data e hora........................................................

Recursos de ignição 
e combustão

Energias externas 
1‑3

Unidade....................................................................................................................................................
Valor referencial de combustão..................................................................................................................
Usuário                                Editar usuário          Eliminar...............................................................
             Modificar............................................................
             Cancelar seleção.................................................
                                         Novo usuário..................................................................................................
Norma de avaliação...................................................................................................................................
Data/hora..................................................................................................................................................
Áudio........................................................................................................................................................

10.4  Estrutura do menu
Configuração de fábrica

Editar medição

Energia externa 
Editar
 

Nova Energia externa.............................................

Eliminar.......................
Modificar....................
Cancelar seleção..........

Módulos Balança..................................................................................................................................................
Rack de amostras.....................................................................................................................................
Impressora.............................................................................................................................................
Água encanada.....................................................................................................................................

Manutenção Abrir a tampa...............................................................................................
Fechar a tampa............................................................................................
Trocar vedação............................................................................................
Encher O2....................................................................................................
Esvaziar O2..................................................................................................
Encher água.................................................................................................
Esvaziar água...............................................................................................
RFID.............................................................................................................
Agitador.......................................................................................................
Vazão ciclo interno.......................................................................................
Vazão ciclo externo......................................................................................

Programas de 
manutenção

Assistência técnica...................................................................................................................................
Atualização de software..........................................................................................................................
Atualização de firmware...........................................................................................................................
Remover dispositivo USB com segurança................................................................................................
Esvaziar aparelho...................................................................................................................................
Ajustes de fábrica...................................................................................................................................

Informação Versão...................................................................................................................................................
Logging.................................................................................................................................................
Aparelho................................................................................................................................................
Informações internas..............................................................................................................................
Valores de ajuste.....................................................................................................................................

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

‑
‑

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

‑

‑
‑
‑
‑
‑
‑

English
Isoperibol 22°C
desativado
desativado
ativado‑
ativado
ativado

‑
‑
‑
‑
‑
J/g
26461
‑
‑
‑
‑
‑
‑
ativado

desativado
desativado
desativado
desativado

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

‑
‑
‑
‑
Ajuste 22 °C 1.0000
Ajuste 25 °C 1.0000
Ajuste 30 °C 1.0000

Selecionar calibrações.........................................
Editar 
calibrações
Imprimir calibrações............................................

Estatística....................
Valor C manual............

...........................................................................

................................................................................

............................................................................. .

............................................................................. .

Idioma.....................................................................................................................................................
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10.6  Campo de entrada Touchscreen

OBSERVAÇÃO
A adaptação do teclado ao respec-
tivo campo de entrada é feita au-
tomaticamente (alfanumérico e/ou 
numérico). 

Para realizar uma entrada manual, toque num campo de entrada.

10.5  Detalhes do menu principal

 OBSERVAÇÃO
Para acessar cada um dos itens de 
menu, deslize o dedo horizontal-
mente.

Barra de progresso (item A)
A pressionar a barra de progresso, são exibidos os dados da me‑
dição atual ou os dados da última medição (capítulo 11.6.3 Abrir 
medição encerrada).

Item C Item D Explicação

Medições Visualização e gerenciamento de 
medições e calibrações atuais.

Recipiente Criar, exibir e gerenciar recipientes.

Arquivo Gerenciamento de medições 
arquivadas.

Configurações Configurações para medições (capí‑
tulo 11 Operação, 11.4  Configu‑
rações)

Módulos Configurações para aparelhos peri‑
féricos.

Manutenção Programas de assistência técnica

Informação Informações do aparelho quanto a 
firmware, software, tipo de apare‑
lho e versão.

Barra de funções (E)
Exibição das funções no display (capítulo 8.1 Explicação da tela 
do display). 

Item  Função                                         
A Barra de progresso                                                     
B Data e hora atuais                                      
C Elementos do menu principal
D Nome do menu selecionado              
E Barra de funções

11 Operação

11.1  Procedimento

 OBSERVAÇÃO
Leia o manual de instruções do re-
cipiente C 6010/ 6012.

O item de menu “Medições” abrange 
tanto a calibração do sistema calorimétrico como também a pró‑
pria determinação do valor de combustão. Os seguintes prepara‑
tivos devem ser providenciados para preparar o sistema para uma 
medição:
1. Pesar e colocar a substância com uma precisão de 0,1 mg 

diretamente no cadinho. Eventualmente pode ser necessário 
adicionar água destilada ou uma solução no recipiente.
A introdução do peso máximo possível é limitada a um valor 
máximo e varia entre 0,001 g e 5 g.

2. Para aumentar a vida útil das peças de desgaste (O‑rings, ga‑
xetas, etc.) é recomendável sempre trabalhar com um coletor 
de água.

3. De modo geral, o peso deve ser selecionado de tal forma, que 
o aumento de temperatura durante a medição permaneça 
abaixo de 5 K e o aumento de temperatura se aproxime da 
calibração (consumo máx. de energia: 40000 J).
Caso contrário, podem ocorrer danos no calorímetro.
Caso o consumo máximo de energia for excedido, recomenda‑
mos encaminhar o calorímetro para assistência técnica (capítu‑
lo 12.1 Limpeza do sistema).

Ao trabalhar com substâncias desconhecidas, é necessário ini‑
cialmente selecionar pesos muito pequenos (aprox. 0,25 g), para 
determinar o potencial energético. Se você tiver que efetuar uma 
combustão de amostras desconhecidas, saia da sala ou mantenha 
distância do calorímetro.

Se forem adicionadas água destilada ou soluções ao recipiente 
durante o ensaio de combustão, a calibração deve ter sido realizada 
previamente com a mesma adição e quantidade de adição.

11.2  Recipiente

11.2.1 Criar um recipiente

Para realizar medições, é necessário que um recipiente esteja re‑
gistrado no sistema. 

1. Navegue até o menu “Recipientes”.
2. Selecione  para criar um novo recipiente.
3. Especifique:
 ‑ Nome do recipiente (máx. 30 caracteres)
 ‑ Número de série recipiente (exatamente 10 caracteres) 
 ‑  Quantidade das ignições realizadas até agora com este 

recipiente
 ‑ Selecionar, se um fio de platina é utilizado no recipiente

OBSERVAÇÃO
Quando o número de ignições 
efetuadas por recipiente tiver 
alcançado ou ultrapassado o 
limite recomendado, um teste 
de pressão deve ser realizado. 
É possível continuar trabalhan-
do com o recipiente depois de 
confirmar o aviso de alerta.

4. Digitalize o recipiente no campo do sensor RFID do aparelho 
(capítulo 11.5.4 Iniciar uma medição).

5. Confirme os dados, depois que todos os campos obrigatórios 
estejam preenchidos.

11.2.2  Editar um recipiente

Recipientes criados podem ser editados posteriormente. 
1. Selecione um recipiente criado na lista, acione  e selecione 

a ação desejada:
‑ Excluir
‑ Modificar
‑  Abrir calibrações: Gerenciamento de calibrações do modo de 

trabalho selecionado (veja o capítulo seguinte Calibração).
‑  Código de serviço: Quando um teste de pressão foi reali‑

zado, o aviso de alerta pode ser desativado com auxílio do 
Código de serviço.

‑ Cancelar seleção
2. É aberta a respectiva máscara de entrada.

A

B

C

D

E
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11.3  Módulos (aparelhos periféricos)

 CUIDADO
Ao conectar aparelhos periféricos, 
o C 6000 deve estar desligado.

 OBSERVAÇÃO
Observe os manuais de instruções 
dos aparelhos periféricos. 

Ao definir um gancho, a interface 
é ativada diretamente e os dados 
externos são carregados. 
Ao Selecionar o submenu, é possível 
acessar as respectivas configurações.

Menu Função
Balança ativado/desativado
Rack de amostras ativado/desativado
Impressora ativado/desativado
Rede de água  OBSERVAÇÃO A função deve ser ativada 

quando o calorímetro é 
operado com conexão dire-
ta numa rede de água. Des-
ta forma, a verificação ini-
cial do sistema é adaptada. 

11.3.1  Balança

 OBSERVAÇÃO
Consulte as configurações exatas 
(taxa de transferência, bits de da-
dos, etc.) no manual de instruções 
da balança utilizada.

1. Navegue até o menu “Módulos”.
2. Selecione a “Balança”.
3. Salve o valor especificado.

Desta forma, as configurações padrão são aplicadas.

Configurações padrão “Módulo”.

4. Selecione a “Balança”.
5. Selecione o símbolo “Submenu”.
6. Registro todos os valores necessários da balança.
7. Solicite o valor da balança com . O valor é exibido no 

campo de entrada.
8. Ao definir o gancho no item “Utilizar balança”, a balança está 

ativada e o valor da balança é utilizado para outras funções. 
9. Salve o valor especificado.

 Introdução manual valor C
Aqui é possível definir manualmente o valor C para o reci‑
piente (capítulo anterior Calibração).
1. Especifique um valor C.
2. Salve o valor especificado. 

 Estatísticas

A estatística avalia as calibrações selecionadas. 
São exibidos os seguintes valores: medições selecionadas, 
média (Ø), valor máx., valor mín., intervalo (máx‑mín), desvio 
padrão relativo (RSD), Sigma (σ), bem como limites de alerta 
e controle. Os limites LWL e UWL (limites inferior e superior 
de alerta) definem a área, dentro da qual deveriam estar lo‑
calizadas 95% das medições de calibração. 
Os limites LCL e UCL (limites inferior e superior de controle) de‑
finem a área, dentro da qual deveriam estar localizadas 99,7% 
das medições de calibração, para que o aparelho cumpra o con‑
trole estatístico.  Cálculo dos limites, sendo que sigma = desvio 
padrão, √= raiz quadrada e N = quantidade de medições:
UCL  – Média: + 3 * sigma / √(N) 
UWL  – Média: + 2 * sigma / √(N)
LWL  – Média: + 2 * sigma / √(N)
LWL  – Média: + 3 * sigma / √(N)

11.2.3 Calibrar
Para executar uma medição, é necessário calibrar o recipiente. 
O valor C do recipiente pode ser determinado através das calibra‑
ções.
1. Navegue até o menu “Recipiente”.
2. Para editar, selecione um recipiente na lista e acione .
3. Selecione “Abrir calibração”.
4. Selecione uma calibração, que deseja incluir no valor C.
5. Salve seus dados introduzidos. 

 OBSERVAÇÃO
Ao atualizar o valor C, a data de ca-
libração é renovada.

Trabalhar com a balança

 OBSERVAÇÃO
Crie uma medição com energia ex-
terna antes da transferência.
Fremdenergie an. 

Antes de cada pesagem e trans-
ferência de valores da balança, 
sempre deve ser acionada a tecla 
“TARE” da balança.

Se houver uma balança conectada ao calorímetro IKA C 6000 
global standards/isoperibol, o peso pode ser enviado diretamen‑
te da balança para o calorímetro IKA C 6000 global standards/
isoperibol. 
Para isso, existem duas alternativas.
a) Pressione a tecla “Imprimir” na balança:
b) Abrir a máscara de entrada “Nova medição” .

Alternativa a):

Depois de acionar a tecla “Tecla Print” na balança, o valor de 
pesagem atualmente exibido é enviado para o calorímetro. 
O menu “nova medição” é aberto e o valor é registrado auto‑
maticamente no respectivo local (pesagem, energia externa).
Atenção: A energia externa precisa ser selecionada previamen‑
te uma única vez.
Os valores de energia externa são calculados automaticamente 
a partir da pesagem registrada e do valor de combustão espe‑
cificado do recurso.

Alternativa b):
Solicitação do valor da balança mediante seleção do símbolo 
“Solicitar valor da balança“  na janela “Nova medição” (ca‑
pítulo 11.5.1 Criar medição).

A sequência de transferência pode ser selecionada nas definições 
da balança:
• Amostra 
• Peso em energia externa 
ou
• Peso em energia externa 
• Amostra
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11.3.3  Impressora

Configurar a impressora

 OBSERVAÇÃO
Observe o manual de instruções da 
impressora.

Quando uma impressora é adicionada, um nome é gerado auto‑
maticamente e a conexão é aplicada a partir da lista.

1. Navegue até o menu “Impressora”.
2. Selecione o símbolo “Submenu”.
3. Na lista suspensa, selecione uma impressora ou adicione uma 

nova impressora pressionando . 
4. Salve o valor especificado.

Adicionar impressora

1. Na lista de impressoras exibida, selecione uma impressora ou 
um protocolo de impressora.

 OBSERVAÇÃO
Se uma impressora não estiver 
mencionada na lista, a mesma pode 
ser adicionada com auxílio de um 
protocolo de impressora e do ende-
reço IP. Os protocolos de impresso-
ra suportados pelo C 6000 são In-
ternet Printing Protocol (ipp, http), 
AppSocket/HP JetDirect (socket) e 
LPD/LPR Host ou Printer (lpd).

Ao selecionar um protocolo de impressora, um nome precisa 
ser atribuído individualmente. Além disso, a conexão precisa 
ser completada.

2. Selecione o driver.
‑ Aplique um filtro por fabricante. 
‑ Selecione o driver e salve a entrada.

Caso não for possível localizar nenhum driver para sua im‑
pressora:
‑ usar o driver genérico de impressora (fabricante “Genérico”)  
‑  Utilizar o arquivo de descrição PostScript do fabricante da im‑

pressora (PPD). Salve o arquivo PD no dispositivo USB e conec‑
te‑o no aparelho (Fig. 1, 4a). Acione “Adicionar driver de im‑
pressora através de dispositivo USB” e selecione o arquivo PPD. 

3. Salve seus dados introduzidos

Impressora serial 

 OBSERVAÇÃO
Outras operações de impressão 
não são possíveis. Recomendamos 
a impressora IKA C 1.50 com as 
configurações seriais 9600-8-N-1.

Você pode conectar uma impressora serial na conexão para PC 
do calorímetro C 6000. Com esta impressora é possível imprimir o 
protocolo corrente das medições:

‑  Protocolo resumido: Impressão dos dados de medição (Nome, 
pesagem,…) e valores de medição (Dif. temperatura, energia de 
ignição:, …)

‑  Protocolo detalhado: adicionalmente pressão dos valores de 
temperatura medidos. 

11.3.2  Rack de amostras

 CUIDADO
Não altere a ocupação do rack de 
amostras enquanto o calorímetro 
IKA C 6000 global standards/iso-
peribol estiver desligado!

 OBSERVAÇÃO
Você pode preparar um máximo de 
12 medições no rack de amostras e
 processar as mesmas na sequência 
desejada.

O rack de amostras serve para o registro e gerenciamento segu‑
ros de amostras individuais de combustíveis bem como de volumes 
maiores de amostras de até 12 cadinhos. Para poder trabalhar com 
o rack de amostras, é necessário assegurar antes, que o mesmo está 
ligado ao calorímetro.

Instalação:
1. Conecte o rack de amostras ao C 6000.
2. Selecione o rack de amostras no menu.
3. Salve a entrada

Trabalhar com o rack de amostras:

 OBSERVAÇÃO
Observe os preparativos para a 
medição para a balança (capítulo 
11.4.1 Configurações de medição).

1. Crie uma medição (capítulo 11.5.1 Criar medição). Antes de 
salvar as entradas de dados, coloque o cadinho prepara‑
do, com o qual deseja realizar a medição, num compartimen‑
to vazio do rack de amostras. O número do compartimento é 
exibido na máscara de entrada (canto superior direito).

2. Retire o cadinho preparado do rack de amostras para realizar 
a medição. 
É aberta máscara de entrada “Rack posição x”. O C 6000 de‑
tecta o cadinho e os dados de medição criados. 

3. Caso ainda não tenha sido registrado nenhum recurso de ig‑
nição/combustão, este pode ser complementado agora.

4. Selecione um recipiente.
5. Inicie a medição.

Ocupação do rack de amostras

 OBSERVAÇÃO
Se a ocupação do rack de amostras 
não corresponder à medição cria-
da, o rack de amostras precisa ser 
restaurado ou desativado.   
Em caso de um reset, as medições 
criadas para o rack de amostras 
são automaticamente excluídas. 

Em caso de um reinício do calorí-
metro IKA C 6000 global standards/
isoperibol, a última ocupação do 
rack de amostraspermanece arma-
zenada.

Na guia “Rack de amostras” você pode controlar a ocupação atual 
do rack.

Exibição Função       

O rack de amostras C 5020 não está 
conectado ou está inativo.

O rack de amostras está conectado.
Todos os compartimentos estão deso‑
cupados.

O rack de amostras está conectado. 
• Verde = desocupado
• Vermelho = ocupado
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11.4  Configurações

Menu Funções no submenu

Idioma Ajustar o idioma utilizado

Configurações de 
medição

Configurações de medição e processo

Recursos de ignição e 
combustão

Gerenciar recursos de ignição e com‑
bustão

Unidade Ajustar a unidade utilizada

Valor referencial de 
combustão

Ajustar o valor referencial de combustão

Usuário Gerenciar usuários

Norma de avaliação Ajustar a norma de avaliação utilizada

Data/hora Ajustar data e hora

Áudio Ajustar a reprodução de áudio

11.4.2 Configurações de medição

1. Navegue até o menu “Configurações, Configuração medição”.
2. Selecione uma configuração.
3. Salve seus dados introduzidos.

Menu Função

Modo de 
trabalho

Selecionar o modo de trabalho Isoperibol, Adia‑
bático, Dinâmico e iniciar um Ajuste (capítulo 
6.5 Ajuste).

Enxágue O2 Ativar/desativar o enxágue com oxigênio antes 
de um ensaio. Neste caso, o recipiente é en‑
chido e esvaziado duas vezes rapidamente com 
oxigênio, para remover o nitrogênio atmosfé‑
rico.

Decomposi‑
ção

Ativar/desativar a purga de ar do recipiente de‑
pois do ensaio. Uma análise posterior dos resí‑
duos de combustão pode ser realizada.

Detecção 
automática de 
recipientes

Ativar/desativar a detecção do recipiente atra‑
vés de RFID. 

Aplicação dos 
dados intro‑
duzidos

Ativar/desativar as configurações selecionadas 
por último. Ao criar uma nova medição, estas 
são aplicadas (energias externas, usuário, reci‑
piente).

Nome da 
amostra a 
partir da data 
e hora

Ativar/desativar a geração automática de nome 
com base na data atual (AAMMDDHHmmss).

11.4.3 Criar recursos de ignição e combustão

Você pode criar vários recursos de ignição e combustão, distribu‑
ídos em 3 listas “Energias Externas 1/2/3”. Ao criar uma nova me‑
dição, você pode selecioná‑los na lista suspensa (capítulo 11.5.1 
Criar medição).

1. Navegue até o menu “Configurações, Recursos de ignição e 
combustão”.

2. Selecione uma lista de “Energias externas”.
3. Selecione  para criar uma nova energia de ignição e energia 

externa.       
O ajuste de fábrica especificado “Fio de algodão IKA“ é definido, 
por padrão, com 50 J e não pode ser editado ou eliminado.

4. Atribua um nome inequívoco (máx. de 30 caracteres).
5. Selecione um valor específico ou absoluto de energia.
6. Salve seus dados introduzidos.

O novo recurso de ignição e combustão criado é exibido na 
tabela.

Editar recursos de ignição e combustão

Selecione um recurso de ignição e combustão na lista, acione  
e faça a seleção correspondente:
‑ Excluir
‑ Modificar 
‑ Cancelar seleção

11.4.4  Selecionar unidade

 OBSERVAÇÃO
Ao selecionar uma unidade, todos 
os valores de exibição existentes 
são devidamente convertidos.

1. Navegue até o menu “Configurações, Unidades”.
2. Selecione uma unidade.
3. Salve o valor especificado.

11.4.5  Selecionar valor referencial de combustão

 OBSERVAÇÃO
O valor de referência de combustão 
atual pode ser encontrado na em-
balagem do comprimido de ácido 
benzoico. Este valor de referência 
de combustão pode ser alterado.

1. Navegue até o menu “Configurações, Referência valor de 
combustão”.

2. Especifique o valor referencial de combustão desejado.
3. Salve o valor especificado.

Modo de trabalho
Aqui é possível selecionar o modo de trabalho do aparelho. O apa‑
relho C 6000 isoperibol disponibiliza apenas os modos de trabalho 
“Isoperibol e Dinâmico”. Quando o modo de trabalho é altera‑
do, o aparelho executa uma verificação de sistema para controlar, 
p. ex., se a água de refrigeração está dentro do nível válido.
Outras informações sobre os modos de trabalho podem ser con‑
sultadas no capítulo “5 Uso adequado”. Além disso, aqui é possí‑
vel iniciar um Ajuste (capítulo 6.5 Ajuste).

11.4.1  Ajustar idioma

1. Navegue até o menu “Configurações, Idioma”.
2. Selecione um idioma.
3. Salve o valor especificado. 
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11.4.6  Criar usuários

 OBSERVAÇÃO
Usuários podem ser criados e 
gerenciados. Usuários criados 
podem ser selecionados ao criar 
uma nova medição a partir de uma 
lista suspensa (capítulo 11.5.1 
Criar medição).

1. Navegue até o menu “Configurações, Usuários”.
2. Selecione  para criar um novo usuário.
3. Atribua um nome inequívoco (máx. de 30 caracteres).
4. Atribua um nome abreviado, que será exibido posteriormente 

ao criar uma medição.
5. Salve seus dados introduzidos.

Editar usuário
Na lista, selecione um usuário criado, acione  e selecione con‑
forme desejado:
‑ Excluir
‑ Modificar
‑ Cancelar seleção

11.4.7  Norma de avaliação

Alternativas de seleção de normas para cálculo do valor calorífico.

1. Navegue até o menu “Configurações, Norma de avaliação”.
2. Selecione uma norma de avaliação.
3. Salve o valor especificado.

 OBSERVAÇÃO
Medições já avaliadas não são atu-
alizadas em caso de seleção de ou-
tra norma. A medição precisa ser 
realizada novamente.

11.4.8  Ajustar data e hora

1. Navegue até o menu “Configurações, Data/hora”.
2. Assim que um campo for selecionado, o respectivo campo de 

entrada é exibido. Especifique os valores.
3. Salve o valor especificado.

11.5  Executar medição

11.5.1 Criar medição

1. Navegue até o menu “Medição”.
2. Selecione  para criar uma nova medição.
3. Especifique o nome da medição. Alternativas de introdução:

‑ Definido pelo usuário 
‑ Por data: AAMMDDHHMMSS
‑  Automático: Com base na última adição especificada (me‑

dição_1 torna‑se medição_2,...3,...4)
4. Especifique o peso da amostra manualmente ou solicite o va‑

lor à balança externa com .
5. Selecione Medição ou Calibração na lista suspensa.
6. Selecione na lista suspensa:

‑  recipiente utilizado ou “Detecção automática de recipiente” 
(capítulo 11.4.1 Configurações de medição)

‑ Usuário
‑ Recursos de ignição e combustão utilizados 
Através de uma lista suspensa, todos os recursos de ignição e 
combustão criados são exibidos (capítulo 11.4.2 Recursos de 
ignição e combustão). 

7. Especifique o peso para cada recurso de ignição e combustão 
selecionado. No caso de energias específicas, é necessário o 
peso (g), que pode ser solicitado à balança. A energia total do 
recurso de ignição e combustão é calculado automaticamen‑
te e exibido no campo “Total”. A soma calculada de todas as 
energias totais encontra‑se no final da máscara.

8. Confirme os dados, depois que todos os campos obrigatórios 
estejam preenchidos.

11.5.2  Editar medição

 OBSERVAÇÃO
Dependendo do status da medi-
ção, os campos de edição corres-
pondentes são exibidos.

Uma simulação também pode ser 
executada sem uma medição sele-
cionada.

Quando uma calibração é utilizada 
para determinação do valor C, ela 
não pode ser convertida numa me-
dição.

1. Navegue até o menu “Medição”.
2. Para editar, selecione uma medição na lista e acione . Sele‑

cione:
‑ Abrir (somente com impressora ativada)
‑ Imprimir (com stick USB conectado)
‑ Avaliar (capítulo 11.4.6 Norma de avaliação)
‑ Cancelar seleção
‑ Seleção múltipla liga/desliga
‑ Simulação
‑  Medição: <‑> Calibração: (uma medição é convertida em 

calibração e vice‑versa).

11.4.9 Configurações de áudio

 OBSERVAÇÃO
O sinal sonoro antes da ignição 
não pode ser desativado.

1. Navegue até o menu “Configurações, Som”.
2. Selecione:

‑ ativar o som das teclas
‑ alterar o volume do sistema (“+” aumentar, “‑" diminuir)
‑  (testar volume atualmente ajustado)

3. Salve seus dados introduzidos.
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11.5.4 Início de uma medição

1. Navegue até o menu “Medição”.
2. Selecione uma medição criada.
3. Acione  para iniciar a medição.

Instalar o recipiente

OBSERVAÇÃO
Antes de instalar o recipiente, 
é necessário iniciar a medição cria-
da (capítulo 11.5.4 Iniciar uma me-
dição)

Observe as preferências para o re-
cipiente (capítulo 11.2.1 Criar um 
recipiente).

Leia o manual de instruções do reci-
piente C 6010/ 6012.

1. Rosqueie o recipiente manualmente. 
2. Na detecção automática de recipientes, movimente o recipien‑

te através da ara isso, você deve movimentar o recipiente por 
cima  da área do sensor. O transmissor RFID (Rfid: radio fre‑
quency identification) identifica o recipiente. Se a detecção for 
bem sucedida, soa um sinal sonoro.

OBSERVAÇÃO
Se a detecção automática de reci-
pientes está desativada, este passo 
é omitido.

3. Enganche o recipiente na tampa do calorímetro.
4. Verifique, se o recipiente está devidamente fechado e confir‑

me a observação. O recipiente deve estar posicionado de for‑
ma centralizada na cabeça de enchimento da tampa interna. 
Um engate audível indica que o posicionamento está correto.

5. Ao confirmar, a medição é iniciada.

11.5.3  Simulação
Quando uma simulação é realizada para uma medição existente, 
os valores da medição são registrados automaticamente na más‑
cara da simulação.
1. Navegue até o menu “Medição”.
2. Para editar, selecione a medição na lista e acione .
3. Selecione a Simulação.
4. Os valores da medição são aplicados automaticamente. 

Especifique adicionalmente o aumento de temperatura (Delta 
T) e a energia de ignição. Na medição simulada, o valor C 
definido pelo usuário pode ser alterado; na calibração, o valor 
referencial de combustão pode ser modificado.

5. Confirme os dados introduzidos. O resultado é exibido na lista 
de medições.

11.5.5  Procedimento de uma medição 
Visualização gráfica

Item Função     

A Exibição da fase atual da medição

B Exibe informações sobre a medição selecionada: (nome, 
peso, nome do recipiente, valor C do recipiente)

C Barra de progresso da medição em curso

D Botão de cancelamento para encerramento da medição 
em curso

E Visualização gráfica mostra a duração do ensaio e o 
progresso da temperatura

F Visualização gráfica

G Visualização detalhada da medição

H Imprimir medição

I Visualização do protocolo; mostra os valores de 
temperatura ponderados, relevantes para o cálculo do 
resultado do valor calorífico (a cada 12 segundos).

J Informações da medição

11.6  Arquivo

No arquivo, todas as medições encerradas são exibidas numa lista 
(capítulo 9.2 Símbolos de status). A atualização é realizada duran‑
te a noite.

11.6.1  Selecionar medições no arquivo

Através de uma lista suspensa, é possível filtrar medições encerra‑
das em dependência de período de tempo ou nome.

1. Navegue até o menu “Arquivo”.
2. A lista exibe todas as medições que já foram encerradas.

Através de uma lista suspensa  é possível filtrar por período 
de tempo ou nome. Para isso, selecione um campo.

3. Confirme a entrada.

11.6.2 Editar uma medição no arquivo

 OBSERVAÇÃO
Dependendo do status da medi-
ção, os campos de edição corres-
pondentes são exibidos.

1. Para editar, selecione uma medição na lista e confirme com 
  .

2. Selecione:
• Abrir
• Imprimir
• Exportar (dispositivo USB)
• Avaliar (10.4.6 Norma de avaliação)
• Cancelar seleção
• Seleção múltipla liga/desliga

A B DC

EI

FGH

J
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11.6.3 Abrir medição encerrada

Você pode verificar os dados de uma medição encerrada. As uni‑
dades correspondem às configurações.

1. Para editar, selecione uma medição na lista e confirme com .
2. Selecione “abrir”.
3. Acione  para voltar à lista.

11.6.4 Avaliar medição

A norma de avaliação corresponde às suas configurações (capítulo 
11.4.6 Norma de avaliação)

1. Para editar, selecione uma medição na lista e confirme com .
2. Selecione “avaliar”.
3. Com auxílio da lista suspensa, você pode selecionar a página 

atualmente exibida (exemplo com base na norma de avalia‑
ção DIN 51900):
‑ Medições: Exibição dos dados de medição.
‑  Uma a duas máscaras de entrada: Dependendo da norma 

configurada, é necessário registrar diversos parâmetros.

OBSERVAÇÃO  A finalidade e o significado destes 
parâmetros, assim como as respec-
tivas fórmulas de cálculo para os 
resultados completos também po-
dem ser consultados nas respecti-
vas normas.

‑  Resultado: Exibição de todos os parâmetros e resultados im‑
portantes para a norma. Nesta página é possível imprimir e 
salvar o resultado.

OBSERVAÇÃO Avaliações salvas ou impressas não 
podem mais ser alteradas.

4. Confirme a entrada.

11.7.1  Programas de manutenção:

 OBSERVAÇÃO
É possível selecionar vários progra-
mas. O item de menu é ativado 
mediante definição do gancho. 
Programas que são executados 
são representados na cor azul. 
Programas representados na cor 
cinza estão desativados. 

1. Navegue até o menu “Manutenção, Programas de manutenção”.
2. Selecione o símbolo “Submenu”.
3. Selecione um ou vários programas. 
4. Volte para o menu com as teclas de seta.

Os programas são iniciados automaticamente.

Abrir apa-
relho

Abrir a tampa

Fechar apa-
relho

Fechar a tampa

Trocar veda-
ção

Desloca o pistão de enchimento de O2 para 
baixo, para que a vedação no pistão de enchi‑
mento possa ser trocada. Para isso, o pistão de 
enchimento é deslocado para a posição inferior. 
Possível somente com o oxigênio conectado.

Encher O2 O recipiente instalado pode ser enchido manu‑
almente com oxigênio (ou controle se há vazão 
de oxigênio). Encerre o programa de manuten‑
ção, selecionando novamente (mudança de azul 
para cinza).

Degas O2 O recipiente instalado pode ser esvaziado ma‑
nualmente. Encerre o programa de manuten‑
ção, selecionando novamente (mudança de azul 
para cinza).

Encher água Vasilha interna é enchida com água manual‑
mente. O aparelho deve estar operacional.

OBSERVAÇÃO Encerre o programa (mu-
dança de azul para cin-
za), visto que a entrada 
de água não é desligada 
com a tampa aberta. As-
sim que o recipiente esti-
ver instalado e a tampa 
fechada, a entrada de 
água é fechada pelo pró-
prio aparelho.

Esvaziar 
água

Vasilha interna é esvaziada. 

OBSERVAÇÃO O processo precisa ser 
restaurado manualmen-
te. Encerre o programa 
de manutenção, selecio-
nando novamente (mu-
dança de azul para cinza).

RFID Detecção RFID: o recipiente pode ser digitaliza‑
do e o número interno de identificação RFID é 
exibido.

Agitador O agitador é ligado e a velocidade é exibida
Vazão ciclo 
interno

Verificação da vazão no ciclo interno de água. 
A vazão é exibida.

Vazão ciclo 
externo

Verificação da vazão no ciclo externo de água 
(condensador). A vazão é exibida.

Item  Função                                         
T1:  Temperatura vasilha interna
T2:  Temperatura vasilha externa
T3:  Temperatura aquecedor
T5:  Temperatura água de refrigeração
T6:  Temperatura ambiente
Porta saída: Estado de comutação das saídas
Na porta 1: Estado de comutação das saídas
Fluxo:  Fluxo de água atual

11.7  Manutenção

Menu Função

Programas de 
manutenção

Abre o menu para selecionar os programas de ma‑
nutenção. Selecione  para acessar o submenu.

Assistência 
técnica OBSERVAÇÃO Esta área é protegida po-

ruma senha (acesso so-
mente para pessoal autori-
zado de assistência 
técnica IKA).

Atualização 
de software

Executar a atualização do software

Atualização 
de firmware

Executar a atualização do firmware

Remover 
dispositivo 
USB com 
segurança

Selecione a função antes de remover o dispositi‑
vo USB (Fig. 1, 4a).

Esvaziar 
aparelho

Início do processo de esvaziamento controlado 
dos circuitos de água. Observe as instruções no 
display (capítulo 12.1.3 Esvaziar água)

Ajustes de 
fábrica

O aparelho é restaurado para o estado no mo‑
mento do fornecimento

Você pode atualizar seu aparelho com auxílio de um dispositivo 
USB (Fig. 1, 4b). Outras informações sobre o procedimento podem 
ser encontradas em: https://www.ika.com/fut
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11.8  Informações

No menu Informações são exibidas todas as informações do 
aparelho.

Informação Versão:
Informações sobre software, firmware, número de série do 
aparelho, número PCB (informações de hardware), número do fa‑
bricante.

Logging do sistema:
Logging do sistema com informações relevantes sobre a localiza‑
ção de falhas.

Informações do aparelho e contador de ignições:
Exibe a quantidade de todas as ignições realizadas com o aparelho. 

Valores de ajuste:
Exibições dos valores de ajuste para as diferentes áreas de tem‑
peratura para o modo adiabático. Somente para aparelhos global 
standard.

12.1  Limpeza do sistema

12.1.1 Limpeza do recipiente

Depois do ensaio, o recipiente pode ser retirado, aberto e limpo.
Se houver qualquer suspeita de que a amostra de combustão, os 
gases de combustão produzidos ou os resíduos de combustão 
possam ser prejudiciais à saúde, equipamento de proteção indivi‑
dual (p.ex. luvas, máscara) deve ser usado durante a manipulação 
com essas substâncias. Resíduos de combustão prejudiciais para 
a saúde ou para o meio‑ambiente devem ser descartados no lixo 
especial. Chamamos expressamente a atenção para as disposições 
em vigor.
Para medições precisas é de fundamental importância que a pare‑
de interna do recipiente esteja limpa e seca. Impurezas modificam 
a capacidade térmica do recipiente e causam, portanto, resultados 
imprecisos de medição. 

12 Manutenção e limpeza

Após cada ensaio de combustão, as paredes internas do recipien‑
te, os conjuntos internos (suportes, eletrodos, etc.) e o cadinho de 
combustão (por dentro e por fora!) devem ser submetidos a uma 
limpeza profunda.
Na maioria dos casos, as paredes e os conjuntos interno do reci‑
piente apresentam apenas condensado que deve ser eliminado. 
É suficiente limpar as peças cuidadosamente com um pano absor‑
vente que não solte fiapos.

Se não for possível limpar o recipiente com o método descrito 
(p.ex. marcas de queimadura, corrosão, etc.) a Assistência Técnica 
deve ser contatada.

Os resíduos de combustão no cadinho, p.ex. fuligem ou cinzas, 
também são limpas com um pano absorvente que não solte fiapos.

12.1.3 Esvaziar água

 OBSERVAÇÃO
Siga as instruções nas mensagens 
de sistema para executar o 
processo de esvaziamento.
 Observe os capítulos “Estrutura do 
aparelho”, “7.3 Escopo de forneci-
mento” e “8 Instalação e montagem”.

1. Navegue até o menu “Manutenção”.
2. Selecione “Esvaziar aparelho”. 

Preparação:
1. Desligue o condensador.
2. Desconecte os tubos do aparelho (IN, OUT).
3. Prepare um vasilhame (aprox. 1 l)
 Continuar!

Circuito interno OUT
1. Encaixe o tubo de descarga (capítulo 7.3 Escopo de fornecimen‑

to) na conexão EMPTY (Fig. 2, 12).
2. Colocar a extremidade do tubo de descarga dentro do vasilhame.
3. Abrir o parafuso de purga (Fig. 3, 18) girando em sentido anti‑ho‑

rário.
4. Aguardar até o fluxo de água parar completamente (aprox. 0,5 l).
5. Fechar o parafuso de purga (Fig. 3, 18) girando em sentido ho‑

rário.
 Continuar! 

Circuito externo IN
1. Encaixar o dispositivo para purga (capítulo 7.3 Escopo de forne‑

cimento) na entrada IN do C 6000(Fig. 2, 10).
2. Segurar o tubo de descarga encaixado EMPTY (Fig. 2, 12) no 

vasilhame.
3. Soprar ar comprimido com máx. 0,5 bar no dispositivo para purga.
4. Aguardar até o fluxo de água parar (aprox. 0,1 l).
 Continuar! 

Circuito de água de refrigeração
1. Encaixar o tubo de descarga na saída na saída OUT do C 6000 

(Fig. 2, 11).
2. Colocar a extremidade do tubo de descarga dentro do vasilhame. 
3. Soprar ar comprimido com máx. 0,5 bar no dispositivo para purga.
4. Aguardar até o fluxo de água parar (aprox. 0,25 l)
 Continuar! 

Circuito externo OUT
1. Remover o dispositivo para purga da entrada IN do C 6000. 
2. Encaixar o dispositivo para purga na conexão EMPTY (Fig. 2, 12).
3. Colocar o tubo de descarga dentro do vasilhame. 
4. Soprar ar comprimido com máx. 0,5 bar no dispositivo para purga.
5. Aguardar até o fluxo de água parar (aprox. 0,02 l)
 Continuar! 

O C 6000 encerra automaticamente. O aparelho pode ser desligado. 

12.1.2 Manutenção geral e limpeza

 OBSERVAÇÃO
Antes do transporte, a água 
precisa ser esvaziada.

Remova o interruptor de rede antes da 
limpeza.

Utilize exclusivamente produtos de limpeza recomendados por 
IKA. Use para limpeza de:

Contaminação Produto de limpeza
Corantes Isopropanol
Materiais de construção  Água tensoativa/isopropanol
Cosméticos Água tensoativa/isopropanol
Produtos alimentícios Água tensoativa
Materiais combustíveis Água tensoativa

Encomenda de peças de reposição
Em caso de encomendas de peças de reposição, informe o seguinte:
• Tipo de aparelho
• Número de fabricação do aparelho, veja a placa de caracte‑

rísticas
• Versão do software (segundo valor de exibição ao ligar)
• Número de item e designação da peça de reposição, veja 

www.ika.com.

Reparo
Solicitamos encaminhar para reparo somente aparelhos 
que estejam limpos e livres de substâncias tóxicas.
Para essa finalidade, solicite o formulário “Declaração de desim‑
pedimento” junto à IKA, ou utilize o formulário disponível para 
impressão na página da IKA www.ika.com.
Em caso de conserto, encaminhe o aparelho dentro de sua emba‑
lagem original. Embalagens de armazenagem não são suficientes 
para o envio de retorno. Utilize adicionalmente uma embalagem 
para transporte adequada.

12.2  Manutenção e limpeza do filtro de água

Controle o filtro semanalmente ou conforme a experiência. O filtro 
fica obstruído com lama, reduzindo, assim, a passagem de água 
de refrigeração.
Limpar filtro de água (Fig. 2, 7):
1. Desligue o C 6000.
2. Desligue a alimentação de água de refrigeração. (desligar o 

condensador, fechar a torneira de água).
3. Desconecte os tubos no C 6000.
4. Prepare um pano absorvente.
5. Abra a caixa do filtro girando com a chave de filtro (capítulo 

7.3 Escopo de fornecimento) em sentido anti‑horário, irá 

ocorrer um pequeno vazamento de água. Recolha a água 
com o pano.

6. Puxe a peneira para fora.
7. Limpe a peneira por dentro e por fora com uma escova apropriada.
8. Reinstale a peneira no filtro.
9. Feche a caixa do filtro rosqueando manualmente
10. Conecte os tubos novamente com o C 6000 (capítulo 8.2 

Montagem dos componentes).
11. Ligue a alimentação de água de refrigeração.
12. Ligue o C 6000 novamente.
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13 Mensagens de erro

Exibição Mensagem Causa Solução

E01:
Erro Velocidade
agitador

Este erro é exibido quando a 
velocidade do agitador não é al‑
cançada. 

Uma das causas poderia ser um motor 
defeituoso do agitador.
Verifique a função de agitação com auxí‑
lio do menu de manutenção.

E02:
Erro interno de comu‑
nicação

É exibido quando não é possível 
estabelecer a comunicação inter‑
na entre software e firmware.

Desligar e ligar o aparelho

E03:
Critério de deriva não 
alcançado

Este estado de erro é dispara‑
do durante uma medição, pelo 
estado “Ativação” ou “Ensaio 
principal”, quando as condições 
de desvio do modo de funcio‑
namento atual do calorímetro C 
6000 não podem ser cumpridas.

Confirme o estado de erro para retornar 
para o estado “Esperar”.
Alterne para a guia “Manutenção” e 
pressione a tecla “Agitador” para verifi‑
car o funcionamento de agitador.
Ajuste as condições ambientais prescri‑
tas.
No modo adiabático, execute um ajuste 
do C 6000.

E04:
Sem aumento de 
temperatura após a 
ignição

Este estado de erro é disparado 
quando o aumento de tempera‑
tura não alcança o valor definido 
para a ignição dentro do primeiro 
minuto.

Confirme o estado de erro para retornar 
para o estado “Esperar”.
A amostra queimou?
O peso da amostra pode ser insuficiente.
O valor de combustão da amostra é muito 
baixo, utilize um recurso de combustão.
A pressão de oxigênio é insuficiente
O agitador não funciona.
A amostra não queimou, mas o fio de 
ignição: O fio de ignição foi soprado da 
amostra. A pressão de oxigênio é insu‑
ficiente. Amostra e fio de ignição não 
queimaram: Verifique o dispositivo de 
ignição.

E05:
Encher água não ok

Não foi possível encher o reci‑
piente interno totalmente com 
água dentro de um período de 
tempo definido.

Confirme o estado de erro para retornar 
para o estado “Esperar”.
Limpar filtro de água (capítulo 12.2)
Nível de água insuficiente no condensa‑
dor Passagem de água insuficiente.

E07:
Critério de tempe‑
ratura para iniciar 
uma medição não foi 
alcançado (critério de 
tempo)

Após 45 segundos em estado 
Post‑Water‑Filling, a temperatura
real é comparada com a tempe‑
ratura Fill‑Water selecionada. Se 
estiver abaixo da temperatura 
Fill‑Water, o enchimento com 
oxigênio é iniciado.
Caso contrário, o sistema aguar‑
da por mais 180 segundos, para 
verificar se a temperatura está 
abaixo da temperatura Fill‑Water.

Uma causa possível para este problema é 
um ajuste muito elevado da temperatura 
do condensador.
Verifique o condensador.
No menu Manutenção Programas de 
manutenção, verifique a vazão do circui‑
to interno e externo.

 OBSERVAÇÃO
Durante acolocação em funciona-
mento podem ser exibidas mensa-
gens de usuário adicionais no dis-
play. Siga as instruções especificadas.

Uma falha durante a operação é identificada através de uma men‑
sagem de erro no display.

Exibição Mensagem Causa Solução

E09:
Sem fio de ignição

Sem contato com o fio de igni‑
ção

Verifique o fio de ignição, aperte as por‑
cas substitua o fio de ignição (manual de 
instruções C6010/12).
Limpar os contatos de ignição (vasilha 
interna, tampa interna).
Verificar o contato de mola.

E10:
Erro no sensor de 
água

O sensor de água indica o enchi‑
mento completo dentro de um 
período de tempo muito curto.

Confirme o estado de erro para retornar 
para o estado “Esperar”.
Verifique se há uma gota no sensor de 
água.
Sopre a cavidade existente ao redor do 
sensor de água. 

E11:
A tampa não fecha ou 
nenhum recipiente está 
instalado

a. A tampa não alcança o conta‑
to inferior da tampa.
b. O contato de ignição não é 
fechado.
c. Verifique se há uma gotano 
sensor de água.

Confirme o estado de erro para retornar 
para o estado “Esperar”.
a. Entre em contato com a Assistência 
Técnica. 
b. Nenhum recipiente instalado na tam‑
pa Circuito de ignição interrompido.
c. Sopre a cavidade existente ao redor do 
sensor de água.

E14:
Sensor térmico 
encontra‑se no limite 
superior

Sensor térmico exibe temperatu‑
ras acima de 55 °C

Desligar e ligar o aparelho

E15:
Sensor térmico encon‑
tra‑se no limite inferior

Sensor térmico exibe temperatu‑
ras abaixo de 5 °C

Desligar e ligar o aparelho

E20:
Sem impulso térmico 
no circuito interno

Sem aumento de temperatura no 
circuito do fluxo interno de água.

Confirme o alarme.
Verifique a passagem de água.
Verifique a bomba circular.
Clique em “Reiniciar” para repetir o teste 
de sistema.

E21:
Sem impulso de aque‑
cimento no circuito 
externo

Sem aumento de temperatura 
no circuito do fluxo externo de 
água.

Confirme o alarme.
Verifique a passagem de água.
Verifique o condensador ou a entrada de 
água.
Clique em “Reiniciar” para repetir o teste 
de sistema.

E22:
Alarme no conversor

A medição de alta precisão da 
temperatura é uma função es‑
sencial do calorímetro.
Todo estado de erro no registro 
da temperatura encerra uma 
medição em curso e força a exe‑
cução de um teste de sistema. 
O trabalho com o calorímetro 
somente pode ser continuado 
depois que o teste de sistema for 
concluído com sucesso.

Confirme o estado de erro para alternar 
para o estado Teste de sistema.
Pressione a tecla “Reiniciar”.
O conversor de temperatura é restaurado 
e o teste de sistema é iniciado.
Depois da conclusão bem sucedida, o es‑
tado muda para Esperar.
Se o teste de sistema não for bem suce‑
dido, o C 6000 desliga e liga novamente.
Se o teste de sistema falhar novamente, 
entre em contato com a assistência téc‑
nica IKA.

Depois de exibir uma mensagem de erro grave, o levantador se 
desloca para a posição final superior e a operação do dispositivo 
é bloqueada. 

Nesse caso, proceda da seguinte maneira:
1. Desligar o aparelho no interruptor do aparelho
2. Tomar as medidas corretivas
3. Reiniciar o aparelho
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E23:
Alarme do regulador

A regulagem confiável da vasi‑
lha externa é um pré‑requisito 
importante para os valores de 
medição de boa qualidade. Todo 
estado de erro no regulador en‑
cerra uma medição em curso e 
força a execução de um teste de 
sistema.
O trabalho com o calorímetro 
somente pode ser continuado 
depois que o teste de sistema for 
concluído com sucesso.

Confirme o estado de erro para alternar 
para o estado Teste de sistema.
Pressione a tecla “Reiniciar”.
O conversor de temperatura e o regula‑
dor são restaurados e o teste de sistema 
é iniciado.
Depois da conclusão bem sucedida, o es‑
tado muda para Esperar.
Se o teste de sistema não for bem suce‑
dido, desligue o C 6000 e ligue‑o nova‑
mente.
Se o teste de sistema falhar novamente, 
entre em contato com a assistência téc‑
nica IKA.

E24:
Circuito de água 
instável

O critério de estabilidade para a 
regulagem do circuito de água 
para a temperatura de trabalho 
não foi alcançado
num período de tempo definido.

Confirme o estado de erro para retornar 
para o estado “Esperar”.
Verifique o circuito de água
Verifique o aquecimento.
É recomendável realizar o teste de siste‑
ma para delimitar a causa do problema 
com mais precisão.

E26:
Modo de trabalho 
Alarme de verificação

O modo de trabalho ajustado 
não pode ser utilizado, visto 
que a temperatura da água de 
refrigeração não alcança os valo‑
res necessários.

Selecione outro modo de trabalho.
Verifique a temperatura de refrigeração.
Verifique o condensador ou a 
entrada de água.
Reinicie o teste de sistema. 

E29:
Critério de estabilidade 
não alcançado.

Critério de estabilidade não al‑
cançado durante uma medição 
(critério de tempo)

Em caso de repetidas ocorrências, entrar 
em contato com o departamento de as‑
sistência técnica.

E30:
Erro na leitura do ID 
do recipiente 

Não foi possível efetuar a leitura 
correta do sensor RFI.

Confirmar a mensagem e repetir a digi‑
talização.
Em caso de repetidas ocorrências, entrar 
em contato com o departamento de as‑
sistência técnica.

E31: 
Vazão de água 
insuficiente no circuito 
interno. Verifique o 
condensador e o filtro 
de água.

O circuito interno apresenta 
bolhas de ar, que diminuem o 
desempenho da bomba. 

Inicie o programa de manutenção (capí‑
tulo 11.7.1 “Vazão ciclo externo”.

E32:
Vazão de água 
insuficiente no circuito 
externo. Verifique o 
condensador e o filtro 
de água.

Vazão de água insuficiente no 
circuito externo.

Verifique o condensador e o filtro de 
água.

E33:
Rack de amostras foi 
desconectado Verifi‑
que a conexão.

Sem conexão para o rack de 
amostras.

Verifique se o rack de amostras está 
encaixado.

Exibição Mensagem Causa Solução

E34:
Ocupação inválida do 
rack de amostras.
Não foi possível 
localizar as medições 
preparadas nos com‑
partimentos 4 5 do 
rack de amostras!
E não foi possível loca‑
lizar as medições nos 
compartimentos 1 e 3 
do rack de amostras.
Continuar para res‑
taurar a ocupação ou 
cancelar para desativar 
o rack de amostras.

Ao ativar o rack de amostras foi 
encontrada uma ocupação que 
não corresponde à ocupação 
armazenada.

Continuar para restaurar a ocupação 
ou cancelar para desativar o rack de 
amostras.

E35:
O estado do rack de 
amostras foi alterado 
simultaneamente em 
mais de um comparti‑
mento!
Favor retirar esses 
cadinhos! 
Compartimentos erra‑
dos são:
1 3.

Vários cadinhos foram coloca‑
dos simultaneamente no rack de 
amostras.

Remover os cadinhos dos compartimen‑
tos    mencionados.

E36:
Atribuição das medi‑
ções no compartimen‑
to 2 não é possível! 
O aparelho não se 
encontra em modo 
standby. 
Coloque o cadinho 
novamente no com‑
partimento. 

O aparelho não estava em modo 
standby quando o cadinho foi 
retirado do compartimento.

Recoloque o cadinho no compartimen‑
to e aguarde até o aparelho estar em 
modo standby.

E37:
Remova o cadinho do 
compartimento 3 do 
rack de amostras.

Quando um cadinho no rack de 
amostras está atribuído a uma 
medição, mas tal medição é ex‑
cluída ou cancelada, o cadinho 
precisa ser retirado do rack de 
amostras.

Remova o cadinho do compartimento 3 
do rack de amostras.

E38:
A medição já foi atri‑
buída ao comparti‑
mento 1. Favor retirar 
primeiro esse cadinho 
do rack de amostras.  

Se, ao criar uma medição, for 
atribuído um segundo cadinho, é 
exibida esta mensagem.

Retire o cadinho que você acabou de co‑
locar no rack de amostras. Para atribuir 
um novo cadinho à medição, retire o ca‑
dinho do compartimento 1.

Caso não for possível eliminar a falha através das medidas descritas ou se for exibido outro código de erro:
‑ entre em contato com o departamento de assistência técnica,
‑ encaminhe o aparelho, acompanhado de breve descrição da falha.
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14 Acessórios e material de consumo

14.1  Acessórios

C 6010 Recipiente
C 6012 Recipiente, resistente a halógenos
C 5010.5 Suporte para cadinho, grande
C 5010.8 Suporte para cadinho, pequeno
C 21 Prensa para briquetes
C 5020 Rack de amostras
C 29  Redutor de pressão, oxigênio
C 6030 Estação de purga

14.2  Material de consumo

C 723 Ácido benzoico embalado em blister, 50 pçs.
C 723 Ácido benzoico, Big Pack
C 43 Ácido benzoico NIST 39i
C 710.4 Fios de algodão, cortados no comprimento
C 710.8 Fios de algodão, cortados no comprimento, grossos
C 16 Parafilme 1000 x 50 m
C 17 Parafina líquida 30 ml
C 15 Tiras de parafina 600 pç/embalagem
C 9 Cápsulas de gelatina (100 pçs)
C 10 Cápsulas de acetobutirato (100 pçs)
C 12 A Bolsas de combustão 70 x 40 mm (100 pçs)
C 12 Bolsas de combustão 40 x 35 mm (100 pçs)
AOD 1.11 Norma de controle para enxofre e cloro
AOD 1.12 Norma de controle para flúor e bromo

C 27 Jogo de instrumentos para calorímetro
C 5041.10 Cabo de conexão 9 fios/3 m
C 6040 Calwin
C 1.50 Impressora matricial
C 60.1020 Organizador
C 25 Redutor de pressão

C 1.103 Fio de ignição
C 1.123 Fio de ignição platina
C 14 Cadinho descartável (100 pçs)
C 5 VA Conjunto de cadinho descartável (25 pçs)
C 710.2 VA Cadinho descartável (25 pçs)
C 4 Vasilha de quartzo
C 6 Vasilha de quartzo grande
C 6000.10  Conjunto de peças de reposição para C 6000/C6010
C 6000.12  Conjunto de peças de reposição para C 6000/C 6012
C 6000.1 Waterprotect

Outros acessórios, consulte www.ika.com

IKA C 6000 global 
standards

IKA C 6000 
isoberibol

Intervalo de medição máx. J 40000

Modo de medição adiabático 22 °C sim ‑

Modo de medição dinâmico 22 °C sim

Modo de medição isoperibol 22 °C sim

Modo de medição adiabático 25 °C sim ‑

Modo de medição dinâmico 25 °C sim

Modo de medição isoperibol 25 °C sim

Modo de medição adiabático 30 °C sim ‑

Modo de medição dinâmico 30 °C sim

Modo de medição isoperibol 30 °C sim

Medições/hora adiabático 5 ‑

Medições/hora dinâmico 6

Medições/hora isoperibol 4

Reprodutibilidade adiabático (1 g ácido benzoico NBS39i) %RSD 0,05 ‑

Reprodutibilidade dinâmico (1 g ácido benzoico NBS39i) %RSD 0,15

Reprodutibilidade isoperibol (1 g ácido benzoico NBS39i) %RSD 0,05

Touchscreen sim

Temperatura de trabalho mín. °C 22

Temperatura de trabalho máx. °C 30

Medição de temperatura dissolução K 0,0001

Temperatura do meio refrigerante mín. °C 12

Temperatura do meio refrigerante máx.  °C 27

Meio refrigerante adm. Pressão operacional bar 1,5

Meio refrigerante Água encanada na qualidade potável

Tipo de refrigeração Fluxo 

Condensador RC 2 basic

Volume de passagem mín. l/h 60

Volume de passagem máx. l/h 70

Volume de passagem recomendado a 18 °C l/h 60

Pressão operacional máx. oxigênio bar 40

Interface balança RS 232

Interface impressora USB

Interface PC RS 232

Interface rack de amostras sim

Interface teclado ext. sim

Enchimento de oxigênio sim

Purga de gás sim

Detecção de recipientes sim

Recipiente C 6010 sim

Recipiente C 6012 sim

Avaliação cfe. DIN 51900 sim

Avaliação cfe. DIN EN ISO 1716 sim

Avaliação cfe. DIN EN ISO 9831 sim

15 Dados técnicos
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IKA C 6000 global 
standards

IKA C 6000 
isoberibol

Avaliação cfe. DIN EN 15170 sim

Avaliação cfe. DIN CEN TS 14918 sim

Avaliação cfe. ASTM D240 sim

Avaliação cfe. ASTM D4809 sim

Avaliação cfe. ASTM D1989 ‑ sim

Avaliação cfe. ASTM D5865 sim

Avaliação cfe. ASTM E711 sim

Avaliação cfe ISO 1928 sim

Avaliação cfe BG T213 sim

Largura mm 500

Profundidade mm 450

Altura mm 425

Peso kg 29

Temperatura ambiente admissível mín. °C 20

Temperatura ambiente admissível máx. °C 30

Umidade relativa admissível % 80

Proteção cfe. DIN EN 60529 IP 20

Interface RS 232 sim

Interface USB sim

Tensão V 220‑240

Frequência Hz 50/60

Consumo de potência do aparelho W 1700

Tensão V 220‑240

Frequência Hz 50/60

Consumo de potência do aparelho W 1700

Temperatura mín. de transporte admissível °C ‑20

Temperatura máx. de transporte admissível °C 60

Temperatura mín. de armazenamento admissível °C 5

Temperatura máx. de armazenamento admissível °C 60

Classe de proteção I

Categoria de sobretensão II

Grau de contaminação 2

Utilização acima do nível do mar máx. m 2000

Proteção contra sobrecarga sim 

Atualização firmware sim 

Reservado o direito de alterações técnicas!
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Technical specifications may be changed without prior notice. 
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