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1. CONEXÃO ELÉTRICA 
 
Alimentação sem utilizar saída de corrente:  
 

 
 
 

Terminal Cor dos fios 
Linha (L) Marrom 

Terra Verde 
Neutro (N) Azul 

 
 
1.1. CONEXÕES INTERNAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.2. CONEXÕES EXTERNAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

ANALISADOR DE SÍLICA  
2230 

 
 

GUIA RÁPIDO 
 

NIVETEC  - Soluções em Sistema de Medição 
Rua das Flechas 801  -  São Paulo  -  SP  -  Brasil   -    CEP 04364-030 

Fone : (11) 2627-6600    -    Fax : (11) 2627-6601 
E-mail: comercial@nivetec.com.br     -    website: www.nivetec.com.br 

NOTA: O GUIA RÁPIDO NÃO SUBSTITUI O MANUAL 
DE INSTRUÇÕES 



 

 

NIVETEC - Analisador de Sílica ORION 2230                                                                                                                                                                       Pág. 2 de 5 
 
GuiaRapido_2230_R0 
 

 
2. PROGRAMAÇÃO  
 
2.1. CALIBRAÇÃO 
 
Após realizar a troca dos reagentes ITEM 3.1, faça a calibração do 
equipamento seguindo o procedimento abaixo. 
 
MENU -> MEASUREMENT -> CALIBRATE STANDARD [ENTER] 
 
Após a calibração (15min) o equipamento irá apresentar os seguintes 
parâmetros: 
 
STANDARD          : 200ppb 
ABSORBANCE     : 0.200 
SLOPE -               : +1000.00 
INTERCEPT -       : -2.0 
 
Os valores apresentados têm que estar próximos destes valores acima, 
principalmente o valor de SLOP. 
 
Após apresentar estes valores aperte F4 para aceitar ou F3 para rejeitar a 
calibração caso esteja muito fora destes valores. 
 
2.2. MEDIÇÃO 
 

 Verifique se o equipamento apresenta quantidade de amostra 
chegando. 

 Após verificar, aperte a tecla RUN, o equipamento começará a 
medir. 

 O tempo mínimo de espera é de 15min para o ciclo de medição e 
todo o processo de medição será apresentado no campo inferior 
do display em  

 
NOTAS: 

• Após realizar a medição o equipamento apresentará o valor na 
tela principal e abaixo o valor com horário e data da medição 
anterior, então começará uma nova leitura automaticamente. 

• Caso necessite parar a leitura para manutenção, pressione a tecla 
STOP. 

 
2.3. HISTÓRICO DE MEDIÇÕES E CALIBRAÇÕES. 
 
Para ter acesso ao histórico das medições  anteriores realize os passos a 
seguir: 
 

 Pressione a tecla MENU->VIEW DATA AND ALARMS->[ENTER] 
 Selecione entre analise, alarmes e calibrações anteriores e 

pressione [ENTER]. 
 Em seguida selecione a opção DISPLAY, será apresentado os 

dados na tela. 
 Pressione as teclas – e + e navegue entre as paginas indicadas no 

canto superior direito do display. 
 Faça o mesmo procedimento para verificar alarmes e ultimas 

calibrações. 
 
 3. MANUTENÇÃO 
 
3.1. TROCA DE REAGENTES 
 
Use luvas e equipamentos de proteção todas as vezes que substituir os 
reagentes. 
 
Pressione a tecla STOP. 
Pressione a tecla MENU 

 
Retire a tampa de cada garrafa e troque os reagentes um por um. Não 
reutilizar ou recarregar as garrafas ja instaladas. 
 
 
Aperte a tampa da garrafa e certifique-se de os tubos estarem com 
passagem livre sem partes esmagadas, dobradas ou danificadas. 
 
Pressione a tecla Menu e selecione: 
 
SERVICE - > PRIME FLUIDICS -> AUTO PRIME. 
 
Se notar bolhas de ar, faça o prime em cada reagente pelo menos três vezes 
e verifique se não há bolhas de ar. 
 
Depois faça o prime na amostra (SAMPLE) três vezes para limpar a camarâ 
de amostra e eliminar as bolhas presentes na entrada da amostra. 
 
3.2. TROCA DOS TUBOS INTERNOS 
 
Recomenda-se a substituição dos tubos da bomba pelo menos duas vezes 
por ano, ou conforme necessário. 
 
O kit de manutenção de seis meses (2230mk) contém conjuntos de tubos 
completamente montados. 
 
Para trocar os tubos siga os procedimentos abaixo: 
 
Pressione o botão STOP na tela de medição principal. 
 
Para minimizar o contato com os reagentes, é altamente recomendável que 
você esvazie o conteúdo do tubo, utilizando o método de volta PRIME, 
conforme descrito abaixo: 
 
Pressione MENU e desça em SERVICES e em seguida, selecione PRIME 
FLUIDICS, em seguida defina o PRIMING VOLUME  com o valor -5ml 
(fabrica). Este passo permite  bombear de volta o conteudo de reagentes nos 
tubos de ligação, incluindo o tubo da bomba peristáltica. 
 
Vá para cima e em cada um dos reagentes e pressione ENTER para 
bombear de volta o fluido selecionado na respectiva embalagem. 
 
Desconecte o tubo. Substitua um por vez para reduzir o risco de erros na 
ligação. 
 
Remover tubo em frente das válvulas delicadamente para fora da ranhura. 
 
Pressione o botão central da valvula e puxe o tubo para fora da ranhura para 
remover o tubo traseiro. VIDE FIGURA 3.2 
 
Substitua a tubulação da bomba. 
 
Substituir com tubos idênticos a partir do kit de manutenção, invertendo o 
procedimento. Aplicar lubrificante de silicone (fornecido com o kit) para os 
cilindros de bomba antes de voltar a instalar a tubulação. 
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4. DIAGNÓSTICOS 
 
Use a tabela abaixo para diagnosticar e corrigir os problemas do analisador. 
 

TABELA DE ERROS DO ANALISADOR 
Mensagem Causa Solução 

Login as technician 
or operator. 

Quando o usuário não 
está logado e tenta 
acessar operações 

restritas. 

 
Usuário tem que 

acessar como um 
técnico ou operador 
para ter acesso as 
operações restritas. 

Usuário está 
conectado mas não 
tem privilégios para 

acessar as operações 
restritas. 

Password mismatch 
Enter to continue. 

Senha incorreta foi 
inserida. 

Pressione a tecla enter 
para cancelar a 

entrada incorreta e 
permitir novamente 

entrada com a senha 
correta. 

Measurement is in 
progress 

Tentando executar a 
medição quando já 

está em andamento. 

Esperar completar o 
ciclo de medição. 

User programmable 
measuring frequency 

Opção de edição da 
freqüência de analise 

é selecionada 

Editar a freqüência de 
analise 

User programmable 
calibration frequency 

Opção de edição da 
freqüência de 
calibração é 
selecionada 

Editar a freqüência de 
calibração 

Two or more inputs 
are of same type 

Se o mesmo tipo de 
solução é atribuído a 

duas ou mais 
entradas. 

Transferir solução 
para insumos. 

Error in date. Press 
F1 to continue 

Data inserida é 
invalida 

Pressione F1 e entre 
novamente com os 

valores 

Error in hours. Press 
F1 to continue 

Hora inserida é 
invalida 

Pressione F1 e entre 
novamente com os 

valores 

More than 6 users 
are not allowed 

delete a user to add 
further 

Técnico tentou 
adicionar mais de 6 

usuários 

Não é permitido 
adicionar mais de 6 

usuários em qualquer 
momento. Para 
usuário após 6 

adicionados deverá 
ser excluído um 
usuário existente  

No records to delete 

Usuário esta tentando 
deletar os registros de 

analise/calibração 
quando não há 

registros 
armazenados. 

Nenhuma 

Are you sure do you 
want to delete all 

Usuário está tentando 
deletar todas as 

Nenhuma. Excluir os 
registros, não são 

FIGURA 3.2 

FIGURA 3.1 



 

 

NIVETEC - Analisador de Sílica ORION 2230                                                                                                                                                                       Pág. 4 de 5 
 
GuiaRapido_2230_R0 
 

calibration results? calibrações 
gravadas.(Pelo menos 

um registro de 
calibração esta 

armazenado no banco 
de dados). 

recuperáveis  

Are you sure do you 
want to delete all 
Analysis results? 

Usuário está tentando 
deletar todas as 

análises 
gravadas.(Pelo menos 
um registro de analise 
esta armazenado no 

banco de dados). 

Nenhuma. Excluir os 
registros, não são 

recuperáveis 

No records to display 

Usuário tentando 
exibir os registros e 

não há registros 
disponíveis. 

Nenhuma 

No records to print 

Usuário tentando 
imprimir os registros e 

não há registros 
disponíveis. 

Nenhuma 

Only one Record to 
display 

Usuário está tentando 
ver os gráficos quando 
apenas um registro de 
analise está disponível 

no banco de dados. 

Nenhuma 

Problem with 
memory allocation. 
Insufficient memory 

in the system or 
system is busy 

Não tente ver 
repetidamente o 

gráfico 

Tente novamente 
depois de um tempo 
ou após um ciclo de 

medição. 

MENSAGENS DE MEDIÇAO/CALIBRAÇÃO/VALIDAÇÃO 
Mensagem Causa Solução 

Reagents 1, 2 ou 3 
Empy 

Realização da 
analise/calibração ou 

validação sendo 
executada e um ou 
mais dos reagentes 
estão esgotados. 

Trocar o reagente por 
um reagente 
equivalente. 

Standard empy 

Quando o 
equipamento está 

realizando um único 
de calibração da linha 
base e o padrão está 

esgotado. 

Trocar o reagente 
padrão por outro 

equivalente. 

Low standard empy 

Realização da 
calibração com 2 

pontos e o baixo está 
esgotado 

Trocar reagente 
padrão baixo por outro 

equivalente. 

Hi standard empy 

Realização da 
calibração com 2 

pontos e o alto está 
esgotado 

Trocar reagente 
padrão alto por outro 

equivalente. 

Two Standards are 
empy 

Realização da 
calibração com 2 

pontos de medição e 
ambos estão 
esgotados. 

 
Trocar ambos os 

reagentes padrões por 
outros equivalentes. 

Sample empy 
Realização de analise 

com uma única 
amostra e a câmara 

Verifique se há fluxo 
de amostra. 

Verifique se há 

de amostra está vazia obstrução nos tubos 
que vão para a 

câmara de amostra. 

Testing optics, 
please check for 

optics failure 

Nenhuma saída de luz 
ótica 

Execute um ciclo de 
limpeza e tente 

novamente. 
Inspecione célula e 

limpeza. Verifique se 
há detecção de luz em 

LED&DETECTOR 
CONTROL no menu 

de diagnósticos. 
Testing optics, low 

signal level… 
Cell may be coated 

and may require 
cleaning. 

Baixa emissão de luz 
a partir da célula ótica. 

A janela ótica da 
célula pode estar 

revestida. 

Execute um ciclo de 
limpeza e tente limpar 

a célula de reação 
com detergente. 

Testing optics please 
check for stray light 

A célula está tendo 
interferência de luz 

externa. 

Verifique se a tampa 
de transbordamento 
na parte superior da 
célula de reação está 

solta. 

Please check for 
heater failure 

Se o aquecedor é 
ativado no método e a 
temperatura do ponto 
de ajuste é maior do 
que a temperatura 
ambiente e a célula 
são diferentes do 

ponto de ajuste de + 
10°C durante 90seg. 

Tente ajustar um valor 
de temperatura 

diferente. Chame 
Assistência técnica. 

   

Checking the 
reaction temperature 
Temperature below 

set point 

Se a temperatura não 
é capaz de atingir o 
valor nominal e está 
abaixo do ponto de 

ajuste. 

Recalibrar o termistor. 
Tentar uma 

temperatura do ponto 
de ajuste diferente. 
Chame Assistência 

técnica. 

Checking the 
reaction temperature 
Temperature above 

set point 

Se a temperatura não 
é capaz de atingir o 
valor nominal e está 
acima do ponto de 

ajuste 

Recalibrar o termistor. 
Tentar uma 

temperatura do ponto 
de ajuste diferente. 
Chame Assistência 

técnica. 

Taking blank 
measurement 

unstable signal. 

Temperatura instável. 
Célula pode estar 

revestida ou pode ter 
havido uma falha 

ótica.  

Realizar o ciclo de 
limpeza. 

Recalibrar a ótica e o 
termistor. 

Collecting data, 
unstable signal 

Temperatura instável 
ou a Célula pode estar 
revestida ou pode ter 

havido uma falha 
ótica. 

Realizar o ciclo de 
limpeza. 

Recalibrar a ótica e o 
termistor 

MENSAGENS DE CALIBRAÇÃO OTICA 
Mensagem Causa Solução 

Unstable signal. Stray 
light is high please 

check 

Há luz externa 
entrando na célula. 

Verifique se há 
abertura na célula. 

Optimum light level 
Calibration is 

Celula pode estar 
revestida. 

Realize o ciclo de 
limpeza e depois 
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aborted. calibre a ótica. 
MENSAGENS DE CALIBRAÇÃO DO TERMISTOR 

Mensagem Causa Solução 

Temperatures below 
set point please 

check for hardware 
malfunction. 

Pode ser devido o 
conector, termistor ou 

aquecedor com 
avarias. 

Verifique se o 
termistor e o 

aquecedor estão 
conectados e calibre-

os. 

Temperatures above 
set point please 

check for hardware 
malfunction. 

Pode ser devido o 
conector, termistor ou 

aquecedor com 
avarias. 

Verifique se o 
termistor e o 

aquecedor estão 
conectados e calibre-

os. 
Measured 

temperature differs 
widely from set 

temperature. Please 
check for hardware 

malfunction. 

Pode ser devido o 
conector do termistor 
ou aquecedor com 

defeito. 

Verifique se o 
termistor e o 

aquecedor estão 
conectados e calibre-
os se for necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O GUIA RÁPIDO PODERÁ SER REVISADO SEM AVISO PRÉVIO 
GR#2230-R0-10/13 
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