
Refraktometr do pomiaru zawartości alkoholu. 
Instrukcja użytkowania.

Zasada działania refraktometru optycznego opiera się na badaniu współczynników załamania światła 
różnych substancji. Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru zawartości alkoholu w roztworach wodnych,
nie wymaga żadnego zasilania elektrycznego. Nadrukowana na soczewce skala umozliwia precyzyjne 
określenie zawartości  alkoholu w badanym roztworze w zakresie 0-80%. Urządzenie posiada możliwość 
kalibracji za pomocą dołączonego do zestawu mini śrubokrętu. Miernik jest instrumentem optycznym, 
który wymaga delikatnej obsługi i odpowiedniego przechowywania. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń 
może spowodować uszkodzenie elementów optycznych co w konsekwencji uniemożliwi dokonanie 
pomiarów i uzyskanie miarodajnych wyników.

Specyfikacja techniczna.
ATC: automatyczna kompensacja temperatury 10-30°C
Temperatura odniesienia: 20°C
Zakres pomiarowy: 0-80%
Dokładność pomiaru: ±1%
Rozdzielczość w zakresie 0-50: 1%
Rozdzielczość w zakresie 50-80: 2-3%
Długość: 195 [mm]
Średnica: 40 [mm]
Waga urządzenia: 106 g.
Waga zestawu: 250 g.

Zastosowanie.
Podstawowe zastosowanie to procentowy pomiar zawartości alkoholu w wodnych roztworach 
spirytusowych, z powodzeniem może być także używany do pomiaru zawartości alkoholu w wyrobach 
alkoholowych takich jak: whisky, brandy, brandy owocowe, śliwowica, wódka, gin, tequila, wódki 
owocowe itp. Nie nadaje się do pomiaru likierów, piwa, wina, alkoholi lepkich, gęstych, silnie 
zabarwionych lub o ograniczonej przejrzystości.

Instrukcja wykonania pomiaru.
W celu zbadania próbki cieczy należy otworzyć pokrywę pryzmatu, upewnić się, że powierzchnia 
pryzmatu oraz obie strony pokrywy są czyste a następnie:
- za pomocą pipety nanieść 2-3 krople badanej cieczy na górną część powierzchni pryzmatu
- zamknąć pokrywę i lekko ją docisnąć aby ciecz równomiernie wypełniła całą powierzchnię pomiędzy 
pryzmatem a pokrywą
- sprawdzić czy na powierzchni pryzmatu nie ma żadnych pęcherzyków powietrza lub zanieczyszczeń
- odczekać około około jednej minuty, do czasu wyrównania temperatury badanej próbki z temperaturą 
pryzmatu i pokrywy
- patrząc przez wizjer skierować refraktometr w kierunku intensywnego źródła światła
- wyostrzyć obraz za pomocą pokrętła w okularze
- na widocznej przez wizjer skali odczytać wartość na styku białego i niebieskiego obszaru (granica 
światło/cień)
- odczytana wartość będzie procentową zawartością alkoholu.
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Kalibracja refraktometru.
Przed pierwszym użyciem refraktometr można skalibrować aczkolwiek nie jest to bezwzględnie 
wymagane. Wskazana temperatura otoczenia przy dokonywaniu kalibracji to 20°C. Należy się także 
upewnić, że przyrząd osiągnął temperaturę otoczenia. Zakres czynności do wykonania kalibracji:
- otworzyć pokrywę pryzmatu
- za pomocą pipety umieścić 2-3 krople wody destylowanej na powierzchni pryzmatu
- zamknąć pokrywę i lekko ją docisnąć, aż ciecz wypełni całą powierzchnię pryzmatu
- upewnić się, że na powierzchni pryzmatu nie ma żadnych zanieczyszczeń ani pęcherzyków powietrza
- odczekać około jednej minuty, do czasu wyrównania temperatury próbki z temperaturą przyrządu
- patrząc przez wizjer skierować refraktometr w kierunku intensywnego źródła światła
- za pomocą załączonego śrubokręta ustawić śrubę kalibracyjną w pozycji, przy której linia graniczna 
między polem białym i niebieskim (granica światło/cień) ustawi się na wartości „0”.

Wskazówki dla użytkownika.
- nie wystawiać urządzenia na działanie słońca
- nie przechowywać w skrajnie wilgotnym środowisku
- nie przechowywać w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach (na mrozie lub na słońcu)
- nie zanurzać urządzenia w wodzie
- nie mierzyć substancji żrących, agresywnych dla otoczenia lub mogących wchodzić w reakcje z 
tworzywem, z którego wykonany jest pryzmat lub pokrywa pryzmatu
- utrzymywać powierzchnie pryzmatu i pokrywy w czystości, przemywać czystą wodą po każdym 
pomiarze i osuszać delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki

Zawartość zestawu:
- kompletny refraktometr optyczny
- gumowa nasadka na okular
- pipeta do pobierania badanej próbki
- ściereczka do przecierania pryzmatu i pokrywy
- śrubokręt do kalibracji miernika
- instrukcja po polsku
- opakowanie (plastikowe zamykane pudełko z wytłoczkami antywstrząsowymi z gąbki)
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