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1. Introdução
O GT-526 é um contador de partículas manual de seis canais utilizado para medir partículas 

concentração no ar. Uma bomba interna é utilizada para extrair ar para dentro da unidade 

para amostragem. A unidade então utiliza luz laser dispersa para contar partículas individu-

ais à medida que o ar é aspirado. através da unidade. As partículas contadas são convertidas 

em uma concentração e exibidas em a tela LCD frontal da unidade. As amostras completas 

são armazenadas para visualização em a tela LCD frontal ou recuperando em série.

2. Configuração
A configuração para o GT-526 é muito simples, pois a unidade é um dispositivo de mão e a maioria 

estão integradas na unidade. As seções seguintes cobrem desempacotamento, layout e 

realizando um teste para verificar o funcionamento.

2.1. Desembalagem
Ao desembalar o GT-526 e os acessórios, inspecionar a embalagem para detectar danos ób-

vios. Se a caixa for danificada, notifique o transportador. Desembalar tudo e fazer um visual 

inspeção dos componentes do GT-526. O GT-526 é enviado com os itens mostrados em as 

seguintes páginas. A primeira página mostra o equipamento padrão enviado com o GT- 526 e 

a página seguinte mostra o equipamento opcional que pode ser adquirido com o GT-526. Se 

algum dos equipamentos estiver faltando, entre em contato imediatamente com o fornecedor.

Manual - GT-521/526 – MET ONE



3

2.2. Layout
The following figure shows the layout of the GT-526 and provides a description of each

of the components.
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Componente Descrição

Interruptor de 
energia

Interruptor que liga ou desliga o GT-526. Deslize para cima (em direção a 
bocal de entrada) para ligar e deslizar para baixo para desligar.

Jack de Carrega-
mento

Conector de entrada para conversor AC para DC. Carrega o con-
versor interno baterias e fornece energia contínua para a unidade.

Porta serial Connection used for serial communication (either RS-232
or RS-485).

Conector Temp./RH Connection used for serial communication (either RS-232
or RS-485). ou RS-485).

Bocal de entrada Bocal através do qual ocorre a amostragem de ar. Sob o normal operação, 
uma sonda isocinética é conectada ao bocal para garantir uma velocidade de 
fluxo uniforme. Ao realizar uma contagem zero um filtro zero é conectado.

Ajuste da tela Usado para ajustar o contraste do visor LCD.

Ajuste de fluxo Usado para ajustar a taxa de fluxo da amostra do GT-526.

Parâmetro Valor

Localização da 
amostra

1

Modo de amostra Manual

Tempo de amostragem 60 Segundos

Tempo de retenção 
da amostra

0 Segundos

Volume FT3

Unidades de tempe-
ratura

C

Taxa de Bauds 9600

Modo de impressão RS-232

2.3. Configurações padrão
O GT-526 vem com as configurações de amostra e as configurações de unidade definidas 

como o seguinte padrão valores.
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Botão Descrição

Start/Stop - Inicia ou pára a amostragem da unidade quando é exibida a tela Operar ou Menu Principal.
- Inicia a impressão da unidade quando na tela Print Data.
- Recorda os dados selecionados quando na tela Recordar Dados

Menu/Esc - Carrega a tela do menu principal quando não está editando um campo em uma tela.
- Carrega a tela Operar quando na tela do Menu Principal.
- Interrompe a edição de um campo e retorna o campo para o valor original antes de começar a edição.

Enter - Carrega a tela associada ao item do menu.
- Começa a edição do item selecionado em uma tela quando ainda não edição.
- Interrompe a edição de um campo e salva o valor alterado.

Seta para cima - Navega para cima quando não está editando.
- Modifica o campo ao editar.

2.4. Operação Inicial
Antes de operar o GT-526 pela primeira vez, é recomendado que a unidade seja totalmen-

te cobrado. Informações sobre o carregamento da bateria são encontradas na seção 4.11 

deste manual.

3. Interface de Usuário
A interface de usuário GT-526 é composta por um teclado de 7 botões e um visor LCD. As 

seções seguintes fornecem uma visão geral do teclado e dos sistemas de menu, que serão 

referenciados ao longo do documento.

3.1. Keypad
O teclado GT-526 é composto de 7 botões, como mostrado na Figura 2.

A tabela a seguir fornece uma descrição de como cada botão é utilizado na operação da unidade.
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Seta para baixo - Navega para baixo quando não está editando.
- Modifica o campo quando está editando.

Seta para direita -Navega à direita.

Seta para esquerda -Navega à esquerda.

3.2. Menu
O menu principal do GT-526 fornece acesso às funções principais do GT-526 e é acessível 

pressionando a tecla menu na tela Operar. A Figura 3 mostra o conjunto GT-526 menu 

principal (4 linhas visíveis de cada vez na unidade).

Item do Menu Descrição

Configuração Carrega a tela de configuração da amostra onde as configurações específicas da amostra podem ser 
modificadas.

Dados de recall Carrega a Tela de Recolha de Dados, onde uma evento pode ser lembrado com base no tempo.

Imprimir dados Carrega a tela de impressão de dados onde os dados armazenados podem ser impresso com base em 
um intervalo de tempo.

Memória Carrega a tela de memória onde a utilização da memória pode ser visualizado e a memória limpa.

Configurações Carrega a tela de configurações onde as configurações GT-526 pode ser modificado.

Relógio Carrega a Tela do Relógio de Set onde a data e o tempo pode ser ajustado.

Sobre Carrega o About Screen onde a versão GT-526 informações podem ser visualizadas.
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4. Operation
The primary function of GT-526 is to take samples, store the data and retrieve the data. All 

other operations of the unit are derived from this basic purpose. The following sections cover 

the basic operation of GT-526.

4.1. Power Up
The GT-526 power is controlled by a switch located on the upper right hand side of the unit. 

To power up the unit move the switch to the on position (towards the top of the

case). The following sections describe the screen sequence on power up.

4.1.1. Startup Screen
The first screen shown on power up is the Startup Screen. The Startup Screen displays the 

product type and company website for 1 second before loading the Operate Screen. Figure 

4 shows the Startup Screen.

4.2. Operar a tela
A tela Operate foi projetada para fornecer feedback ao usuário sobre o processo de amostra-

gem. A Tela Operar exibe o status da amostra, dados de eventos atuais e dados de eventos 

anteriores, dependendo do status da operação GT-526 e das seleções do usuário. A Figura 5 

mostra a Tela Operar quando a unidade não está funcionando, nenhuma amostra foi cole-

tada e a sonda RH/Temp não está conectada (a linha superior é sempre a mesma, as linhas 

restantes rolo de papel).
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GT-526-9800 Rev A.doc Manual GT-526 Página 13 A linha superior da tela Operar é re-

servada para a data/hora, status ou alarme, dependendo do status da máquina. A linha 

superior permanece sempre a mesma enquanto as outras 3 linhas rolam para exibir a lista 

completa. Os primeiros 6 itens rolantes são os canais de contagem, que mostram os valores 

de contagem atuais ou anteriores. Se a sonda RH/Temp estiver conectada à unidade, os pró-

ximos 2 itens são a Temp e a RH, como mostrado na Figura 6. O último item é a localização, 

que é uma configuração de amostra configurável pelo usuário e é discutido na seção 4.4.

As unidades para as contagens são determinadas por um ajuste do usuário. As contagens 

podem ser exibidas em unidades de pés cúbicos (CF) ou litros (/L). As unidades para a tempe-

ratura também são determinadas por uma configuração de unidade configurável pelo usuá-

rio. A temperatura pode ser exibida em unidades de Celsius (C) ou Fahrenheit (F). Ambas as 

configurações de unidade são discutidas na seção 4.8.

4.2.1. Amostragem
Quando a unidade está recolhendo amostras, a Tela Operar exibe as informações atuais da 

amostra. Todos os campos de rolagem são os descritos na seção 4.2 e são valores em tempo 

real como desde que a unidade seja uma unidade de amostragem. Os valores da contagem 

são escalonados enquanto a unidade estiver fazendo a amostragem como uma aproximação 

dos valores da contagem final. A Figura 7 mostra a tela Operar enquanto amostragem com 

sonda RH/Temp conectada.



9

4.2.2. Não-amostra
Quando a unidade não está sendo amostrada, a tela Operar exibe a amostra ante-

rior informações ou informações em tempo real. A Tela Operar é a tela padrão para 

mostrar informações em tempo real que inclui as contagens atuais, temperatura, rh e 

localização. No caso de contagens, já que a unidade não está contando, os valores 

exibidos mostrarão o contagem anterior ou nenhuma contagem se uma amostra não 

tiver sido retirada. A Figura 8 mostra a Operar a Tela enquanto não estiver colhendo 

amostras e exibindo informações em tempo real.

A linha superior da tela Operar exibe a data e a hora associadas aos dados sendo 

exibido. Quando informações em tempo real estão sendo exibidas, a linha superior 

mostra o valor atual de data e hora. Para navegar e visualizar os dados anteriores, são 

utilizadas as setas esquerda e direita. Pressionando a tecla de seta à esquerda mostra 

eventos mais antigos enquanto a tecla de seta à direita mostra eventos mais novos 

eventos. Cada pressão de uma tecla de seta move 1 registro na direção associada. 

Quando o registro mais antigo foi alcançado, pressionar a tecla de seta à esquerda 

não irá alterar o registro atual sendo visto. Quando o mais novo registro for alcançado, 

pressionando o A tecla de seta para a direita fará com que a tela Operate Screen exiba 

informações em tempo real. Pressionando a tecla Enter, a qualquer momento, faz com 

que a tela Operar exiba informações em tempo real.

A linha superior da tela Operar exibe o status do GT-526 enquanto a unidade é amostragem. 

A tabela a seguir mostra as várias mensagens de status e seu significado:

Status Descrição

Começando... O GT-526 está iniciando a amostra e está esperando que o sistema de contagem seja inicializado.

Segurando... O GT-526 está em modo automático e está aguardando o tempo de espera para terminar.

Parando... GT-526 está parando a amostra e está aguardando que o sistema de contagem pare.

GT-526 está em modo de amostragem. A barra de progresso move-se de da esquerda para a direita, 
pois a amostra está mais próxima do acabamento. O O tempo restante é exibido à extrema direita.10
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4.2.3. Avisos
O aviso de bateria fraca ocorre quando a tensão da bateria cai abaixo de 5,80 V e persiste 

até que a tensão aumente acima de 5,90 V. Quando ocorre um aviso de bateria fraca, a 

A tela Operate exibe o aviso de bateria fraca na linha superior da tela Operate. Este aviso 

alterna com o texto normal exibido quando não está ocorrendo nenhum alarme. O é exibido 

um aviso de bateria fraca, quer a unidade esteja colhendo amostras ou não. Figura 9 mostra 

a tela Operate Screen com o erro de bateria fraca na linha superior. 

4.3. Amostragem
A principal função do GT-526 é a amostragem e as seguintes subseções cobrem 

funções relacionadas à amostra.

 

4.3.1. Início/Parada
Uma amostra pode ser iniciada ou parada manualmente a partir da tela Operar ou da tela 

menu. Para iniciar ou parar uma amostra de uma destas telas pressione o menu START/

STOP no teclado. Iniciar ou parar uma amostra do menu irá carregar a tecla Operar Tela. 

Dependendo do modo de amostra atual do GT-526; a amostra executará um amostra 

única ou amostras contínuas. Se o GT-526 estiver configurado para rodar continuamen-

te amostras, a unidade continuará a amostrar até que a memória interna esteja cheia ou 

a unidade esteja parou. Os modos de amostragem GT-526 são discutidos na seção 4.4. 

4.3.2. Erro de Amostra
No caso de ocorrer um erro durante a amostragem da unidade, a amostra é parada e o 

erro é exibido.

 

4.3.3. Saída em Tempo Real
O GT-526 fornece saída em tempo real na porta serial no final de cada amostra. O 

O formato da saída é controlado pela configuração do modo de impressão (seção 4.8).

Seção 4.12.3 cobre a saída em tempo real com maior profundidade.

 
4.3.4. Comprimento da amostra
A duração da amostra determina a quantidade de tempo que conta é acumulada enquanto 

a bomba está funcionando. A duração da amostra é ajustável pelo usuário de 1 a 999 se-

gundos.e é discutido na seção 4.4.
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4.3.5. Tempo de retenção da amostra
O tempo de retenção de amostras é usado quando o modo de amostra é ajustado para 

automático (contínuo amostra). O tempo de retenção da amostra representa o tempo desde 

a conclusão do último amostra para o início da próxima amostra. O tempo de espera 

também poderia ser considerado o quantidade de tempo entre amostras quando não está 

ocorrendo nenhuma amostragem. O tempo de retenção da amostra é ajustável pelo usuá-

rio de 0 a 999 segundos e é discutido na seção 4.4.

4.3.6. Tempo de amostragem
As figuras a seguir mostram a seqüência de temporização da amostra tanto para manual 

como para automático modos de amostragem. A Figura 10 mostra o tempo para o modo 

de amostragem manual.

4.4. Configuração da amostra
Para acessar as configurações de amostra, selecione a opção SAMPLE SETUP no menu. 

Figura 12 mostra a tela de configuração da amostra

A Figura 11 mostra o tempo para o modo de amostra automática.
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4.5. Recordando os dados da amostra
Os eventos de amostra armazenados podem ser visualizados na tela Operar (como descrito 

na seção 4.2.2), mas requer a navegação de um registro de cada vez para alcançar um 

registro desejado. O A Tela de Chamada de Dados fornece uma maneira de navegar rapi-

damente para um registro baseado no tempo. O A Tela de Chamada de Dados é acessada 

selecionando RECALL DATA a partir do menu principal. Se não houver estão disponíveis 

exemplos de eventos, a tela mostrada na Figura 13 é exibida. Para sair da tela de No Tela de 

Eventos Exemplo pressione as teclas Start/Stop, ESC ou Enter.

A Figura 14 mostra a Tela de Dados de Chamada quando há exemplos de eventos disponíveis.

Para recuperar os dados, digite a seqüência de data/hora desejada dos dados a serem 

recuperados e selecione o Botão START/STOP. A unidade lembrará os dados a partir da 

data/hora informada (se um A correspondência exata é encontrada) ou os próximos dados 

mais recentes disponíveis. A tela mostrada quando os dados são chamados de volta é a 

tela Operar. A tela reage exatamente da mesma forma como descrito acima e agora tem 

os dados desejados mostrados.

4.6. Impressão de amostras de dados
Exemplos de eventos armazenados podem ser impressos através da porta da impressora 

dentro de um usuário selecionado alcance. As seções seguintes descrevem o processo de 

impressão de amostras de dados.

4.6.1. Seleção da faixa de dados
Para acessar o recurso de impressão do GT-526, selecione PRINT DATA no menu. Se não 

houver estão disponíveis exemplos de eventos, a tela mostrada na Figura 15 é exibida. Para 

sair da tela de No Tela de Eventos de Amostra pressione as teclas Start/Stop, ESC ou Enter.



13

A Figura 16 mostra a tela de impressão de dados quando há exemplos de eventos disponíveis.

A tabela a seguir descreve os componentes de status da Tela de Status da Impressão.

To select which sample events to print, the location and time range must be specified. The 

following table describes the printing selection settings.

4.6.2. Impressão
Após as configurações de impressão terem sido selecionadas, é exibida a Tela de Status 

de Impressão. A Figura 17 mostra a Tela de Status de Impressão como ela seria ao final.

Configuração Descrição

Localização A identificação do local dos exemplos de eventos a serem impressos. A definição do local para 000 
impressões em todos os locais. Configurável de 0 a 999

01 JAN’00 A data/hora para iniciar a impressão de eventos de amostra.

18 AUG ‘06 A data/hora para parar a impressão de amostras em.
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Status Descrição

Digitalizando... Exibe quantos registros foram verificados para determinar se eles atendem às configurações de im-
pressão.

Impressão Exibe quantos registros foram impressos.

Acabado! É mostrado quando a impressão tiver sido concluída.

Item Descrição

GRATUITO Mostra a porcentagem de espaço de memória que está disponível para armazenamento de dados. 
Quando é mostrado 0%, a memória está sobregravando os dados mais antigos com novos dados.

AMOSTRADORES Mostra o número de amostras que podem ser armazenadas na memória antes que a me-
mória esteja cheia. Quando 0% é mostrado, a memória está sobrescrevendo os dados 
mais antigos com os novos dados.

Pressionar o botão ESC cancela a impressão dos dados e carrega o menu. O formato de a 

impressão depende da configuração da porta (seção 4.8).

A tabela a seguir lista os itens da Tela de Memória e sua descrição.

4.7. Gerenciamento de memória
A memória GT-526 é composta por um único arquivo que contém os dados da amostra

eventos. Toda vez que uma amostra é completada, o GT-526 armazena esses dados no

memória. A memória GT-526 é circular, ou seja, quando a memória estiver cheia, a uni-

dade começar a sobrescrever as amostras mais antigas salvas com novas amostras. O GT-

526 fornece ao usuário a capacidade de visualizar o uso da memória, bem como limpar 

a memória.

4.7.1. Visualização do uso
Para visualizar a quantidade de memória restante no GT-526 para armazenamento de da-

dos ou para limpar a memória, é utilizada a Tela de Memória. O acesso à Tela de Memória 

é feito selecionando MEMÓRIA do menu. A Figura 18 mostra a Tela de Memória.
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Configurações Descrição

Volume Este é o volume utilizado para exibir a concentração. GT-526 ou exibe concentração em pés cúbicos 
(CF) ou em litros (/L). Configurável em CF ou /L.

Temp Isto detalha as unidades usadas para exibir a temperatura. GT-526 ou exibe a temperatura em Celsius 
(C) ou Fahrenheit (F). Pode ser ajustada em C ou F.

Baud Esta é a taxa de bauds usada para comunicação em série. GT- 526 comunica a taxas de bauds de 300 - 
38400. Fixável a 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 e 38400.

Impressora A impressora é o modo que controla o comportamento do Saída em série GT-526. Os modos são 
RS232, RS485 ou Impressora. RS232 - comunicação RS-232 com saída estilo CSV. RS485 - comunica-
ção RS-485 com saída no estilo CSV. Impressora - comunicação RS-232 com saída no estilo impresso-
ra. Configurável para RS232, RS485 ou PRINT.

4.7.2. Limpeza
A limpeza da memória do GT-526 remove todos os dados dos eventos amostrados. Para 

limpar o GT-526. 526 de memória selecione a tecla ENTER enquanto estiver na tela de 

memória. O Cuidado com a Memória A tela, como mostrado na Figura 19, é mostrada 

para verificar se a memória deve ser apagada.

4.8. Configurações da unidade
Para acessar as configurações do GT-526, selecione SETTINGS no menu. A Figura 21 

mostra as Tela de ajustes.

A tabela a seguir lista as configurações e descreve seus significados.

Se a tecla ENTER for pressionada, a memória limpa é executada e a memória limpa é feita 

A tela é mostrada, Figura 20.
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4.9. Definição da data/hora
Para definir a data e a hora, selecione SET CLOCK no menu. A Figura 22 mostra o Con-

junto Tela do relógio.

4.10. Visualização das informações da versão
Para acessar as informações sobre a versão, selecione SOBRE no menu. A Figura 23 mostra 

o Sobre a tela com a versão mestre.

The GT-526 is composed of two components: the master, which controls the user interface, 

logging data and timing; and the counting circuitry which controls counting. Both compo-

nents have firmware which is unique and therefore have their own version number. The 

About Screen shows the version of both pieces of firmware on the second line of the About 

Screen. The version is toggled by pressing either the up or down arrow key.

A tabela a seguir lista as configurações de data e hora e seus significados.

Item Descrição

Data

A data no seguinte formato: dd mmm’yy

dd: Dia
mmm: Mês
yy: ano

Tempo

O tempo no seguinte formato: HH:MM:ss

HH: Horas em 24 horas formato
MM: Ata
ss: Segundos
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4.11. Carregando a bateria
Para carregar a bateria, conecte o cabo de energia CA do módulo conversor CA para CC

para uma tomada elétrica AC. O módulo é universal e funcionará com tensões de linha de 

alimentação de 100 a 240 volts, a 60 Hz. O outro plugue proveniente do módulo conversor 

se encaixa em a tomada de entrada do carregador no lado superior direito do GT-526. 

Uma bateria descarregada O pacote pode levar até 15 horas para ser totalmente carrega-

do. Quando totalmente carregada, a bateria dentro do GT-521 irá alimentar a unidade por 

cerca de 11 horas. de amostragem contínua. Em operação normal, a bateria irá alimentar 

a unidade para cerca de 17 horas.

- Se usado diariamente, conectar o carregador no final do dia. A bateria é não danificado 

ao deixar o GT-526 conectado ao carregador por longos períodos.

- Se usado em uma área onde há energia CA disponível, deixe o carregador conectado ao

o GT-526.

- Ao armazenar o GT-526, carregue a bateria. Armazenando uma Ni-MH descarregada

bateria por qualquer período de tempo irá degradar seu desempenho.

4.12. Comunicações
GT-526 fornece comunicação serial através de um conector DB9 localizado na parte inferior 

direita lado da mão da unidade. A comunicação serial permite upgrades flash (campo upgra-

de) e o suporte de um conjunto de comandos em série. Além disso, o conjunto de comandos 

em série A comunicação proporciona a saída em tempo real de informações de amostra. As 

seguintes seções discutir as várias comunicações em série disponíveis com o GT-526.

4.12.1.Conexão
A taxa de bauds para o GT-526 é ajustável de 300 - 38400 bauds (seção 4.8). O restante 

do os ajustes (paridade e bits de parada) não são. Para que a comunicação funcione cor-

retamente com GT-526 a paridade deve ser nula e os bits de parada 1. A taxa de bauds 

deve corresponder em ambos GT-526 e a outra unidade que está tentando se comunicar. 

A taxa de bauds padrão para o GT-526 é 9600 baud, mas uma vez mudada a nova taxa 

será a potência defualt. O GT-526 fornece uma conexão física de duas maneiras dife-

rentes, RS-232 e RS-485. RS-232 é uma conexão elétrica de dois fios, full duplex, que é 

a conexão padrão em um PC. RS-485 é uma conexão elétrica de dois fios, meio duplex, 

diferenciadora, que é comumente usado para redes locais e links de comunicação multi 

gota-a-gota. GT-526 é por RS-232 padrão e só é RS-485 quando o modo de impressora 

está configurado para RS485 (seção 4.8). 

Aviso - O cabo fornecido com o GT-526 é especialmente cabeado para funcionar com a uni-

dade e o uso de qualquer outro cabo pode causar danos. Use somente o cabo fornecido com o 

GT-526 (MOI #3228)!



+55 (11) 5096 4654 vectus@vectus.com.br http://www.vectus.com.br

18

4.12.2.Comandos
GT-526 fornece um conjunto de comandos em série para acesso remoto de dados arma-

zenados e configurações. O GT-526 está sempre pronto para a comunicação em série 

e fornece um pronto (‘>’) sempre que uma carruagem lhe é enviada de volta. Todos os 

comandos são terminados por uma carruagem retornar. Comandos que precisam de infor-

mações adicionais urgentes para o retorno. informação. A tabela a seguir lista os coman-

dos disponíveis e uma descrição do comando.

Comandos Descrição

?, H, h

Exibe o seguinte menu de ajuda para ajudar os usuários.
----------------------------
| Menu do Sistema GT-526 |
----------------------------
1 - Configurações de exibição
2 - Mostrar todos os dados
3 - Mostrar novos dados
4 - Mostrar os últimos dados
D - Data definida
T - Tempo definido
C - Dados claros
S - Iniciar Amostra
E - Amostra final
ST - Definir o tempo de amostragem

1
Retorna as informações de configuração das unidades.

2
Devolve todos os registros disponíveis do arquivo de dados. Se não houver dados, nada será devolvido.

3
Devolve todos os registros desde o último comando '2' ou '3'. Todos os novos dados são exibidos ou, 
se não houver novos dados, nada será devolvido. Devolve o último registro se apenas o comando '4' 
for inserido. Se o comando

4
é '4' seguido por um espaço e um número (x), os últimos x registros são devolvidos.

D, d
Se apenas o comando for digitado, o ajuste da data atual e um prompt para alterar a data são mostra-
dos. Se o comando for seguido por um espaço e uma data válida, a unidade é definida para essa data. 
Uma data válida é formatada como mm/dd/YYY.

T, t
Se apenas o comando for digitado, a configuração atual da hora e um prompt para alterar a hora são 
mostrados. Se o comando for seguido por um espaço e uma hora válida, a unidade é configurada para 
essa hora. Uma hora válida é formatada como HH:MM.

C, c
Exibe um prompt para limpar os dados armazenados da unidade.

S, s
Inicia uma amostra.

E, e
Termina uma amostra.

ST, st
Se apenas o comando for digitado, o tempo atual da amostra é exibido. Se comando é seguido por um 
espaço e um número, o tempo de amostragem é definido para esse número de segundos.
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4.12.3.Saída em tempo real
A saída em tempo real do GT-526 ocorre quando a unidade termina uma amostra. A saída

O formato é um valor separado por vírgula (csv) ou um estilo de impressora. As seguintes 

seções mostrar os dois estilos de formato.

4.12.4.Comma Separated Value (CSV)
O formato para o valor separado por vírgula é o seguinte:

4.12.5.Estilo de impressora
O formato para o estilo de impressora sem a sonda RH/Temp conectada:

O formato para o estilo de impressora com a sonda RH/Temp conectada:

1. Hora

2. 0,3 μ Canal - Em unidades determinadas por ajustes de unidade.

3. 0,5 μ Canal - Em unidades determinadas por ajustes de unidade.

4. 0,7 μ Canal - Em unidades determinadas por ajustes de unidade.

5. 1.0 μ Canal - Em unidades determinadas por ajustes de unidade.

6. 2.0 μ Canal- Em unidades determinadas por ajustes de unidade.

7. 5.0 μ Canal- Em unidades determinadas por ajustes de unidade.

8. Temperatura- Em unidades determinadas por ajustes de unidade.

9. RH (%)

10. Localização
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4.13. Atualização em flash
GT-526 é um firmware atualizável através da conexão serial usando um Met One Instruments 

programa de queima em flash. A utilização deste programa permite que o GT-526 tenha 

um novo firmware piscava dentro da unidade no campo, sem ter que desmontar a unidade. 

Arquivos binários e o programa flash deve ser fornecido pela Met One Instruments. 

5. Manutenção
Devido à natureza do instrumento, não há componentes que possam ser atendidos pelo 

cliente em o GT-526. O caso do GT-526 nunca deve ser removido ou aberto para qualquer

razão. A abertura ou remoção do caso do GT-526 anula a garantia e pode resultam em 

exposição à radiação laser, o que pode causar lesões oculares.

5.1. Cronograma de serviços
Embora não haja componentes que possam ser atendidos pelo cliente no GT-526, há itens 

de serviço que garantem o funcionamento adequado do instrumento. A Tabela 1 mostra os 

programação de serviços para o GT-526.

5.2. Teste de contagem zero
O teste de contagem zero determina se o GT-526 está contando “contagens falsas”, que

pode ser causado por vazamentos de ar ou ruídos espúrios. Estas “contagens falsas” causam 

contagem erros de medição que se tornam especialmente aparentes quando a amostragem 

é relativamente limpa ambientes. É recomendação do Met One Instruments que seja reali-

zado um teste zero semanalmente para garantir a melhor precisão de contagem. O teste de 

contagem zero é o seguinte:

1. Fixar um filtro com uma classificação de 0,2μm ou melhor ao bocal de entrada GT-526. O filtro deve ser suficientemente 

grande para não criar uma restrição e carregar para baixo o pequena bomba de vácuo dentro do GT-526. É fornecido um 

filtro de partículas zero. com o GT-526 (MOI #G3111).

2. Defina o Modo Amostra - Op para MANUAL e o Modo Amostra - Amostra para 060. Isto garante que a amostra terá um 

minuto de duração e só ocorrerá uma vez. GT-526-9800 Rev A.doc GT-526 Manual Página 27

3. Iniciar e completar uma amostra.

4. O resultado da amostra de um minuto deve ser inferior a 1 no canal 0.3μm.

Item Descrição Seção do Manual

Semanal Teste de contagem zero
5.2

Mensal Teste de taxa de fluxo
5.3

Anual Calibração anual 5.4
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5.3. Teste de taxa de fluxo
O teste de vazão verifica se a vazão está dentro das tolerâncias para o funcionamento ade-

quado de o instrumento. O GT-526 exige que a vazão seja ajustada para 0,1 (cf.) ou 2,831 

(L), que é a vazão utilizada para os cálculos de volume dentro do instrumento. O teste de 

vazão requer um medidor de vazão que seja ±3% preciso a 0,1 (cf.) ou 2,831 (L). O me-

didor de vazão também precisa ser de um tipo que não seja de carga, pois o vácuo dentro 

do GT-526 pode ser facilmente carregada por uma pequena restrição. Cumprida Uma Os 

instrumentos vendem um medidor de vazão que pode ser usado para o teste de vazão (MOI 

#9801). O teste de taxa de vazão é o seguinte:

1. Para testar a vazão, conecte um medidor de vazão ao bocal de entrada da amostra do GT-

526 usando uma peça curta de tubo flexível de 1/8” de identificação (o tubo Tygon é uma boa escolha).

2. Comece uma amostra no GT-526 e enquanto a unidade estiver coletando amostras, observe o medidor 

de vazão leitura. A vazão deve ser de 0,1 (cf.) ou 2,831 (L) ±5%.

3. A vazão pode ser ajustada por um trimpot localizado no lado superior esquerdo da unidade. O trimpot 

é o orifício de acesso inferior na caixa e pode ser ajustado pelo pequeno

chave de fenda que veio com o GT-526. Gire o pote de ajuste no sentido horário para

aumentar o fluxo e no sentido anti-horário para diminuir o fluxo.

5.4. Calibração anual
O GT-526 deve ser enviado anualmente para a Met One Instruments para calibração e

inspeção. Devido à natureza do instrumento, o sensor no GT-526 necessita de inspeção 

anual calibração que não pode ser realizada pelo cliente. Calibradores de sensores de par-

tículas como o do GT-526 requer equipamento especializado e um técnico especializado. 

Encontrado em One Instruments mantém uma instalação de calibração para a calibração de 

contadores de partículas de acordo com métodos aceitos pela indústria, como ASTM e JIS, 

usando NIST rastreável normas. Além da calibração, a calibragem anual permite que um téc-

nico especializado inspecione o GT-526. Esta inspeção assegura que qualquer manutenção 

preventiva seja feita antes de um falha ocorre. O processo anual de calibração e inspeção 

garante que o GT-526 está operando e continuará operando corretamente.
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Sintomas Possíveis Causas Soluções

O visor não liga
- Bateria baixa

- Bateria Defeituosa
- Carregar bateria para empelo menos 10 horas

- Enviar ao centro de serviço

A bomba não se liga quando 
uma amostra é iniciada

- Bateria baixa
- Bomba com defeito

- Carregar bateria para em pelo menos 10 horas
- Enviar ao centro de serviço

O teclado não funciona - Conector solto
- Falha de hardware interno

- Enviar ao centro de serviço

O resultado da amostra é zero
- Filtro zero é anexado

- A bomba não funcionou
- Falha de hardware interno

- Remover filtro zero
- Enviar ao centro de serviço

O resultado da amostra é 
inferior a normal

- A taxa de fluxo é baixa
- Os detritos podem estar em unidade

- A ótica pode ser contaminado

- Realizar teste de vazão
- Enviar ao centro de serviço

O resultado da amostra é 
superior a normal

- Vazamento de ar na unidade
- Falha de hardware interno

- Enviar ao centro de serviço

A bateria não suporta a carga
- Defeituoso ou desgastado bateria

- Cabos de força com defeito ou conectores
- Carregador com defeito

- Enviar ao centro de serviço

7. Conformidade elétrica e de segurança
A fabricação certifica que este produto opera de acordo com o seguinte normas e regulamentos:

- FDA / CDRH Este produto é testado e está em conformidade com 21 CFR, Subcapítulo 

J, da Lei de Saúde e Segurança de 1968.

- Diretiva 72/23/CEE da Comunidade Européia (CE) EN 61010-1 (Segurança)

- IEC 60825-1 Ed.1.1 (1998-01)

- PT 60825-1 W/A11 (1996)

- NÓS 21 CFR 1040.10

6. Solução de problemas
A seção seguinte cobre alguns sintomas, causas e soluções de falha comuns. Ela é importante 

observar que não há componentes que possam ser atendidos pelo cliente no GT-526. O caso 

do GT-526 nunca deve ser removido ou aberto por qualquer motivo. Abertura ou a remoção 

do caso do GT-526 anula a garantia e pode resultar em exposição à radiação laser, que 

pode causar lesões oculares.
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Método de medição

Desempenho
   Faixa de tamanho de partícula

   Arqueação de concentração

   Precisão

   Sensibilidade

   Taxa de fluxo

   Tempo de amostragem

   Tempo de espera

Elétrica
   Fonte de luz

   Energia

   Adaptador/Carregador AC

   Comunicações

   Certificações

Interface
   Mostrar

   Teclado

Físico
   Tamanho

   Peso

Ambiental
   Temperatura de operação

   Temp. de armazenamento

Acessórios
   Fornecido

Opcional

Luz laser dispersa

6 canais - 0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1.0μm, 2.0μm e 5.0μm

0 - 3.000.000 partículas por pé cúbico (105.900 partículas/L)

±10% para o aerossol de calibração

0.3μm com 2 a 1 pico a vale (JIS), 2 a 1 S/N

0,1 cfm (2,83 lplm)

Ajustável: 1 a 999 segundos

Ajustável: 0 a 999 segundos

Diodo Laser, 35 mW, 780nm

Conjunto de baterias 6V Ni-MH Self-contained - Fornece para 17 

horas de operação típica intermitente, até 11 horas de uso contínuo.

Recarga total pode demorar até 15 horas.

Módulo AC para DC, 100 - 240 VAC para 9 VDC @ 350 mA típico

RS-232 ou RS-485

Atende ou excede as certificações internacionais CE, ISO, ASTM e JIS.

16 caracteres x 4 linhas LCD

7 tipo de membrana chave

Altura =  6,25” (15,9 cm)

Largura =  4,00” (10,2 cm)

Espessura = 2,12” (5,4 cm)

2,00 lbs - 32 onças - (0,91 kg)

0°C a +50°C

-20°C a +60°C

Manual de Operação

Cabo Serial

Software de Cometa

Módulo conversor AC para DC com cabo de alimentação IEC 

AC Sonda Isocinética de Amostragem Iso-kinetic

Chave de fenda

Estojo de transporte

Filtro de Partículas Zero   (MOI #G3111)

RH & Sonda de Temperatura  (MOI #G3120)

Medidor de fluxo   (MOI #61082)

Impressora Portátil   (MOI #G3115)

8. Especificações
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