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Marketing Service

A  HEXIS possui uma área dedicada para realizar calibrações 
em seu equipamento.

Os laboratórios de Calibração Hexis, realizam calibrações 
em diversas marcas e modelos de equipamentos, tanto 
em equipamentos novos quanto na recalibração do seu 
equipamento em uso.
A calibração pode ser realizada nos laboratórios da Hexis ou 
em seu laboratório, você tem opção de escolher o que melhor 
atende à sua necessidade.

Tipos de calibração que a HEXIS realiza:

Somos autorizados a realizar calibrações RBC e rastreáveis 
em uma ampla quantidade de equipamentos que estão 
disponíveis no mercado.

 Calibração RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005: 

• Calibração com o selo de Acreditação da CGCRE 
  (organismo de certificador da ISO17025);
• Calibração com maior confiabilidade em que todos os 
   requisitos de qualidade técnica são atendidos;
• Nós somos um laboratório da CGCRE (Inmetro).

Nos seguintes equipamentos:

• Calibração Espectrofotômetro (óptica) | Com largura de   
   banda até 5n.
• Calibração em pH, Condutividade; Medidor Íon Flúor e 
   Simulador de pH (Química);
• Calibração em Micropipeta, Bureta Digital, Dispensador,  
   Titulador e Microseringa (Volume);
• Calibração em Termômetros Digitais (medidor de
   temperatura com sensor termopar e medidor de 
   temperatura com sensor termorresistivo ou outros sensores) 
 
 Calibração Rastreável RBC ABNT NBR  
 ISO/IEC 17025:2017:  

• Calibração sem o selo de acreditação;
• Calibrações seguem normas Internacíonais de calibração;
• Os padrões utilizados nas calibrações são calibrados por 
   laboratórios pertencentes à CGCRE;
• Diferença é que este serviço certifica um
   número menor de pontos.

Nos seguintes equipamentos:
• Calibração Espectrofotômetro 
• Colorímetro (Absorbância);
• Turbidímetros;
• Calibração em pH, Condutividade, Simulador de pH, Íon   
   Seletivo Flúor e Termômetro Digital;
• Calibração em Micropipeta, Bureta Digital, Dispensador,    
   Titulador e Microseringa;
• Calibrações em Termômetros Digitais;
• Calibração Pocket ’s (cloro, pH, flúor);
• Calibração DBO; 
• Calibração Íon Seletivo Amônia, Nitrito, Fluoreto;
• Calibração Contadores de Partículas;
• Calibração Reator DQO;
• Calibração Equipamentos On-line;
• Calibração de Balanças.

CURIOSIDADES

O que é calibração de equipamentos?

Calibração é um conjunto de operações que estabelecem, sob 
condição específica, a relação entre valores indicados por um 
instrumento de medição e os valores correspondentes aos 
padrões utilizados.

Por que calibrar os instrumentos de medição?

• Materiais calibrados asseguram mais credibilidade aos 
   resultados dos ensaios obtidos pelo laboratório. Fator 
   determinante para garantir satisfação e confiabilidade
   dos clientes;

• Vantagem de ter um equipamento mais confiável;

• Garantia de maior veracidade dos resultados das análises;

• Atendimento a legislações, portarias e normas de órgãos 
  como: ANVISA, CETESB, ABNT NBR ISO 9001, NBR ISO/
  IEC 17025, entre outras.

Qual é a frequência com que um instrumento de medição
deve ser calibrado?

A frequência ideal de calibração de um instrumento de 
medição pode variar de acordo com o instrumento a ser 
calibrado e a frequência de utilização do mesmo. 

Como  adquirir os serviços de CALIBRAÇÃO HEXIS ?

• Comprando o equipamento novo, já com o serviço de 
   calibração, recebe o equipamento pronto 
   para uso e com a certeza de estar dentro dos parâmetros 
   estabelecidos pela norma;

• Enviando o equipamento para a Hexis, com uma nota 
   fiscal que contenha a natureza de remessa para conserto, 
   podendo utilizar também, nesse caso, o Service Day 
   (serviço do dia) que será agendado com as 
   vendedoras da assistência técnica; 

• Agendando a visita técnica para calibração no local  
   de instalação do equipamento. É cobrado 
   o deslocamento técnico conforme a localidade. Sendo 
   o valor total desse serviço composto pelo deslocamento 
   mais o valor do respectivo serviço a ser contratado, que 
   poderá ser agendado com a área Comercial da Hexis.

Índice

Com um portfólio de mais de 28.000 itens distribuídos nas áreas 
de equipamentos e produtos consumíveis, a Hexis é hoje a maior 
empresa do setor de instrumentação analítica do Brasil, 
atendendo aos mercados de: saneamento, farmacêutico, alimentos 
e bebidas, químico, petroquímico, papel e celulose, bem como 
empresas governamentais, universidades e institutos de pesquisa.

A Hexis é certificada ISO 9001:2015 e ISO 17025:2005, o que 
garante a consistência no atendimento às necessidades dos clientes 
e a melhoria contínua dos processos, os quais têm sempre como 
princípio e fim o cliente.

Sua equipe comercial, distribuída pelo Brasil, efetua atendimento 
ágil e preciso para as necessidades do mercado. Além disso, possui 
times exclusivos nas áreas de Produtos, Aplicações, Serviços e 
Projetos que fornecem suporte diferenciado aos clientes.
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Uma empresa do grupo

A Hexis pertence a Danaher Water Quality Platform
A HEXIS PROPÕE O ATENDIMENTO 
(MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E 
TREINAMENTO) NA MEDIDA CERTA 
PARA SUA NECESSIDADE!
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Micropipetas e Dispensadores
Phmetros Bancada 1 e 2 canais
DBO Trak
Reatores DQO
Termômetros Digitais
Tituladores Automáticos
TOC ANATEL
Turbidímetros

Phmetros de Processo | Medidores de Vazão
Monitores de Coagulante
Sistemas UV
Sondas Multiparamétricas
TOC Biotector
Turbidímetros de Processo

SpectraMax i3x Multi-Mode Detectíon Platform
StakMax Microplate Handling System
SpectraMax iD3 e iD5 Multi-Mode Microplate Reader
SpectraMax M (M2, M3, M4 e M5) Series
Multi-Mode Microplate Readers
Threshold Immunoassay System
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ce Treinamento em  Equipamentos Projetos

Se você está comprando novos equipamentos e reagentes 
da HACH ou está buscando aprimorar o conhecimento na 
utilização do seu equipamento ou nas metodologias da 
HACH, o nosso time de Suporte Técnico está pronto para 
treinar você e sua equipe. 

Temos as seguintes modalidades de treinamento:
• Treinamento de Análise Direcionado às
   Metodologias da HACH;
• Treinamento a Distância para Equipamentos de
   Bancada da Marca HACH e Thermo;
• Treinamento in loco (no cliente) ou na Hexis para 
   Equipamentos de Bancada da Marca HACH e Thermo.

Escolha o treinamento que se adequa 
melhor à sua necessidade:

 Treinamento de Análise Direcionado 
 às Metodologias da HACH: 

Objetivo:
Capacitar os nossos clientes a realizar as metodologias 
da HACH com segurança e precisão. Além de aprimorar 
o conhecimento dos clientes que já realizam as 
metodologias da HACH.

Escopo e Aplicação: 
Água residual, industrial, água potável e água de caldeira. 

Principais Análises:
Alcalinidade, Alumínio, Carbono Orgânico Total, Cloro 
Livre, Cloro Total, Cor Verdadeira e Aparente, Cobre, DBO, 
DQO, Dureza, Ferro Ferroso e Total, Fluoreto, Fósforo 
Reativo e Total, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, 
Nitrogênio Total, Sílica e Sulfato. 

Tópicos Abordados no Treinamento: 
• Teoria referente à substância analisada: fórmula 
  química, propriedades químicas, importância de analisar 
  o elemento químico e cuidados necessários. 
• Explicação sobre a reação química que ocorre entre o 
  reagente e o elemento químico analisado. 
• Comprovação da Precisão: procedimentos sugeridos pela 
  HACH para verificar a precisão do equipamento,        
  reagentes e técnica de análise. 
• Cuidados necessários antes de iniciar a análise: limpeza 
  de vidrarias, pH, temperatura, coleta, armazenamento e 
  preservação da amostra.
• Interferentes: informar os possíveis interferentes da 
  metodologia realizada. 
• Normas/Portarias: Citar os limites mínimo e máximo 
  exigidos pelas normas e portarias referentes à substância 
  analisada. 
• Realizar a análise passo a passo. 

Obs.: os tópicos abordados no treinamento serão
elaborados de acordo com a necessidade do cliente.

Será emitido um certificado para os
participantes do treinamento. 

 Treinamento a Distância para Equipamentos 
 de Bancada da Marca HACH e Thermo:  

Vantagens de realizar o treinamento a distância:
• Redução de custos: custo zero do deslocamento
   técnico ou do cliente.

A HEXIS possui uma área dedicada a projetos 
customizados, atendendo às diversas necessidades
dos clientes.

• Trabalhamos de acordo com as normas NR10, NR13, 
   NBR5410, ASTM, normas regulamentadoras 
   Petrobrás, Farmacêuticas  e outras ASTM’s.

• Promovemos soluções personalizadas com alta qualidade 
   técnica, atendo às diversas requisições de clientes em 
   diferentes ramos de atuação.

• Projetos TurnKey.

• Desenhos técnicos customizados e em 3D.

Alguns projetos desenvolvidos por nós:

Laboratório Móvel

Sistemas para controle de saída e ETDI

Sistema para controle de caldeiras

Boias de monitoramento

Estação meteorológica em tempo real

Kits de acondicíonamento de
amostra e sistemas de limpeza

• Comodidade de participar do treinamento
   em sua empresa.

Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet, áudio e câmera.

Principais Equipamentos:
Espectrofotômetros, Colorímetros, Medidores de pH, 
Condutividade, Oxigênio Dissolvido e DBO.

Tópicos Abordados no Treinamento:
Teoria referente ao princípio de funcíonamento do 
equipamento; Explicação sobre todas as funções do 
equipamento; Procedimento passo a passo para inserir 
uma curva do usuário; Procedimento para verificar a 
precisão do equipamento.

Obs: Será emitido um certificado para os
participantes do treinamento. 

 Treinamento in loco (no cliente) 
 ou na Hexis para Equipamentos de 
 Bancada da Marca HACH e Thermo: 

Vantagens de realizar o
treinamento in loco (no cliente):
• O instrutor acompanha o cliente na operação do 
   equipamento, manuseio de vidrarias e na inserção de 
   curva do usuário.  
• Comodidade de participar do treinamento
   em sua empresa.

Vantagens de realizar o treinamento na Hexis:
• O instrutor acompanha o cliente na operação do 
   equipamento, manuseio de vidrarias e na inserção de 
   curva do usuário.  
• Não tem o custo de deslocamento do técnico até
   a empresa do cliente.

Principais Equipamentos:
Espectrofotômetros, Colorímetros, Medidores de pH, 
Condutividade, Oxigênio Dissolvido e DBO.

Tópicos Abordados no Treinamento:
Teoria referente ao princípio de funcíonamento do 
equipamento; Explicação sobre todas as funções do 
equipamento; Procedimento passo a passo para inserir 
uma curva do usuário; Procedimento para verificar a 
precisão do equipamento.

Obs.: Será emitido um certificado para os
participantes do treinamento.

DIGA-NOS A SUA NECESSIDADE E 
A HEXIS PROPÕE O TREINAMENTO 
NA MEDIDA CERTA PARA VOCÊ E 
SUA EMPRESA

• 
Tr

ei
na

m
en

to
 o

u 
na

 H
ex

is
 p

ar
a 

Eq
ui

p
am

en
to

s 
d

e 
B

an
ca

d
a 

d
a 

M
ar

ca
 H

A
C

H
 e

 T
he

rm
o

• 
Tr

ei
na

m
en

to
 d

e 
A

ná
lis

e 
D

ir
ec

ío
na

d
o

 à
s 

M
et

o
d

o
lo

g
ia

s 
d

a 
H

A
C

H
• 

Tr
ei

na
m

en
to

 a
 D

is
tâ

nc
ia

 p
ar

a 
Eq

ui
p

am
en

to
s 

d
e 

B
an

ca
d

a 
d

a 
M

ar
ca

 H
A

C
H

 e
 T

he
rm

o



 BALANÇAS ANALÍTICAS E SEMI-ANALITICAS 

Calibraçõs disponíveis:
Certificado calibração rast RBC balanças analíticas e semi-
analíticas (interna/ externa/ serviço do dia).

Ficha Técnica:
Certificado de calibração Rastreável a RBC

Será emitido o certificado nos seguintes pontos:
• Até 30g  (1,5,10,15, 20, 25)
• Até 50g  (1, 5,10,20, 30, 40)
• Até 100g  (1, 10, 30, 50, 70, 80)
• Até 120g (1, 10, 30, 60, 90, 100)
• Até 200g  (1, 10, 50, 100, 150, 180)
• Até 320g  (1, 10, 50, 100, 150, 200, 300)

 CENTRÍFUGAS 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção preventiva (interna/ externa/ serviço do dia)
• Manutenção corretiva (para os modelos da
   marca Thermo Scientific)

Benefícios da Manutenção Preventiva:
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacíonal do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A Manutenção Preventiva para Centrífuga contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Teste de desempenho;
• Inspeção visual dos circuitos eletrônicos;
• Ajuste de leitura.

Calibração rastreável RBC:
• Certificado de calibração rast RBC 
   (interna/ externa/ serviço do dia)

• Até 500g  (10, 50, 100, 150, 200, 320, 450)
• Até 1000g  (10, 50, 100, 200, 400, 500, 800)
• Até 1500g  (50, 100, 100, 200, 500, 1000, 1200)
• Até 2000g  (50, 100, 500, 1000, 1500, 1800)
• Até 3000g  (50, 100, 500, 1000, 1500, 2000)
• Até 4000g  (50, 100, 500, 1500, 2000, 3000)
• Até 6000g  (100, 500, 1500, 3000, 4000, 5000)
• Até 9000g  (500, 1000, 3000, 5000, 6000, 8000)

Caso o cliente deseje mais pontos ou pontos específicos, 
entre em contato com a nossa área de Service Hexis.
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 CHARM EZ/M/LITE 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva CHARM E/M/LITE
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
  evitando custos elevados.

Ficha Técnica:
Emissão de certificado de calibração rastreável a RBC por 
método comparativo. Será emitido o certificado em um 
ponto conforme descritivo abaixo:

Em temperatura:
• Ponto: 4°c

Em rotação:
• Ponto: 4000 rpm

Serviço de manutenção preventiva para analisadores 
CHARM EZ contempla:

• Limpeza ou troca da lente se houver necessidade;
• Inspeção da identificação dos strips;
• Inspeção do funcionamento do display touch screen;
• Inspeção e ajuste da temperatura;
• Testes com amostras.
 

 COLORÍMETROS 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Colorímetro
  (Interno/ Externo/ Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacíonal do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
  evitando custos elevados;
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entre em contato com a nossa área de Service Hexis.

Treinamento: 
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento, bem 
como na operação. Demonstração de acesso a menus e 
funcíonalidades gerais com o objetivo de extrair o máximo 
de desempenho possível do equipamento.

A manutenção preventiva para colorímetros contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Verificação do conjunto ótico
   (detector, filtro, led e lentes);
• Testes de desempenho;
• Ajuste de leitura.

Calibrações Disponíveis:
• Rastreável RBC (Interna/ Externa/ Serviço do dia)

Rastreável RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005: 
SERV CAL RASTREÁVEL RBC EM COLORÍMETRO 
Calibração Rastreável RBC em Colorímetro com a 
realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala fotométrica em absorbância, 
para a faixa do Visível, em 4 comprimentos de onda (420, 
520, 560 e 610 nm) com filtros de 10%, 20% e 30% de 
transmitância.

2) Calibração em pocket de Absorbância nos 
comprimentos de onda especificado de cada equipamento 
com filtros de 10%, 20% e 30% de transmitância.

Para as calibrações usa-se MRC
(Material de Referência Certificado). 

Esta calibração usa o método comparativo e usa as 
Normas ASTM como referência. 

Este serviço pode ser realizado também nas instalações 
do cliente, para este serviço é cobrado o deslocamento 
técnico.

A calibração é realizada conforme a Metodologia de 
calibração MC 7.5.1-17, utilizando as normas ASTM E 925 - 
09 (2009) e ASTM E 131-10 (2010)
por método comparativo.

Serviços Disponíveis:
Treinamentos:
• Treinamento colorímetro portátil DR890/900
   (interna/ externa/ via webex);
• Treinamento colorímetro portátil (pocket)
   (interna/ externa/ via webex);

Ficha técnica Treinamento: 
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento, como a 
operação, calibração e a manutenção preventiva-corretiva, 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  

O treinamento teórico/prático deve ser alinhado 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br. 

Treinamento teórico e prático em Colorímetro Pocket 
Portátil (Cloro/Flúor/pH) - Treinamento estimado em 2h.

Treinamento teórico e prático em Colorímetro de Bancada 
DR890 ou DR900 - Tempo estimado de treinamento 3h.

Via WEBEX:
Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet Banda Larga
• Linha de telefone com viva voz
• Câmera de vídeo para computador (ou câmera integrada)

Ficha técnica Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventivo-corretiva, 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  
O treinamento teórico/prático deve ser alinhado 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br.

Treinamento Análise Química:
• Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
  informações de como fazer as análises corretamente 
  em equipamentos HACH e incluindo as metodologias de 
  análise da HACH e demonstrando o potencial
  máximo do equipamento.
 
Ficha Técnica:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações de como fazer as análises corretamente em 
equipamentos HACH, incluindo as metodologias de análise 
da HACH e demonstrando o potencial máximo de nossos 
equipamentos. 

Escopo e Aplicação:
Água residual, industrial, água potável e água de caldeira.

• Teoria referente à substância analisada: fórmula 
  química, propriedades químicas, importância de analisar 
  o elemento químico e cuidados necessários. 
• Explicação sobre a reação química que ocorre entre o 
  reagente e o elemento químico analisado. 
• Comprovação da Precisão: procedimentos sugeridos pela 
  HACH para verificar a precisão do equipamento, 
  reagentes e técnica de análise. 
• Cuidados necessários antes de iniciar a análise: limpeza 
  de vidrarias, pH, temperatura, coleta, armazenamento e 
  preservação da amostra.
• Interferentes: informar os possíveis interferentes da 
  metodologia realizada. 
• Normas/Portarias: Citar os limites mínimo e máximo 
  exigidos pelas normas e portarias referentes à
  substância analisada. 
• Realizar a análise passo a passo. 

Obs.: Os tópicos abordados no treinamento serão 
elaborados de acordo com a necessidade do cliente.

Será emitido um certificado para os
participantes do treinamento. 

Tempo de duração do treinamento vai variar de acordo com 
a metodologia de análise escolhida para o Colorímetro.
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 CONDUTIVÍMETROS DE BANCADA 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção preventiva (interna/ externa/ serviço do dia)
• Manutenção corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
  evitando custos elevados;

A manutenção preventiva para condutivímetro contempla:
• Limpeza do equipamento;
• Testes de desempenho;
• Ajuste de leitura (quando possível).

Calibrações Disponíveis:
• RBC (Interna/ Externa/ Serviço do dia)
• Rastreável RBC (Interna/ Externa/ Serviço do dia)

RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005:
Calibração no Laboratório da Hexis
Calibração RBC em Medidor de Condutividade com 
realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de µS/cm e mS/cm na parte 
elétrica, em 8 pontos (1, 5, 50, 100, 500, 1000 µS/cm e 10, 
20 mS/cm). 

2) Calibração da escala de µS/cm com Solução padrão 
(MRC) em 4 pontos (50, 100, 1408 e 5000 µS/cm). 
Calibrados em 25°C.

Para as calibrações usa-se MRC
(Material de Referência Certificado). 

O certificado dos MRCs atende às exigências da NBR 
ISO/IEC 17025 em relação às informações detalhadas e à 
expressão da incerteza de calibração. 

A Calibração é realizada por método comparativo 
conforme a metodologia MC 7.5.1-14, baseado na Norma 
ASTM D1125-95.

O certificado emitido atende também aos requisitos de 
acreditação pela CGCRE  que avaliou a competência do 
laboratório e comprovou sua rastreabilidade ao Sistema 
Internacional de Unidade/SI. 
O escopo de acreditação junto ao INMETRO autoriza a 
execução da calibração no laboratório de Química da Hexis 

Cientifica, assim como nas instalações do cliente. 

Nosso escopo consta no link:
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/consulta.asp

No campo Laboratório inserir o nome:
Hexis e clicar em consultar.

Rastreável RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005:
 Calibração Rastreável RBC em Medidor de Condutividade 
com realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de µS/cm e mS/cm na parte 
elétrica, em 8 pontos (1, 5, 50, 100, 500, 1000 µS/cm e 10 e 
20 mS/cm). Quando possível de calibração.
O cliente pode definir os pontos caso não atenda aos 
pontos citados.

2) Calibração da escala de µS/cm e mS/cm com Solução 
padrão (MRC) em 2 pontos (100µS/cm e 1408µS/cm). 
Calibrados em 25°C. Quando possível de calibração.

Para as calibrações, usa-se MRC
(Material de Referência Certificado). 

A Calibração é realizada por método comparativo 
conforme a metodologia MC 7.5.1-14 rev 10, baseado na 
Norma ASTM D1125-95.

Importante: 
A calibração Rastreável RBC será realizada na parte 
elétrica e solução, caso o equipamento venha com a 
constante de célula. 

Se o equipamento não vier com a constante de célula, o 
mesmo será calibrado somente na parte elétrica. Ou se 
não for possível gerar o sinal elétrico no equipamento será 
calibrado somente com solução.

Treinamento:
• Treinamento condutivímetro bancada linha HACH / 
   Thermo Oríon in loco

• Treinamento condutivímetro bancada linha HACH / 
  Thermo Oríon na hexis

• Treinamento condutivímetro bancada linha Oríon star / 
  HACH (webex)

Ficha Técnica Treinamento: 
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventiva-corretiva, 
acesso a menus e funcíonalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  
O treinamento teórico/prático deve ser alinhado 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br. 
Treinamento estimado em 2h.

 CONTADORES DE PARTÍCULAS 

Serviços Disponíveis:
• Manutenção Preventiva;
  (Interno/Externa/Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva;

Benefícios da Manutenção Preventiva:
Benefícios da Manutenção Preventiva: Reduzir o 
envelhecimento ou degeneração dos equipamentos;
Melhor estado técnico operacional dos equipamentos;
Atuar antes das intervenções corretivas,
evitando custos elevados.

A Manutenção Preventiva para Contadores de 
Partículas contempla:
• Limpeza Geral;
• Mão de Obra para a Troca do KIT de Filtro (Item não 
  incluso, deve-se realizar a cotação com a Área de
  Serviços HEXIS);
• Teste de Vazão;
• Teste de Desempenho.

PODS - Calibração:
Calibração PODS (ÓLEO) (Interna/ Externa/ Serviço do dia);

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Contador de Partículas em óleo, 
modelo PODS, marca HACH. A calibração é efetuada com 
óleo padrão ISOMTD, com concentração de partículas de 
4 a 30 micrômetros e mais dois padrões completando a 
curva de calibração (Partículas de Vidro de Soda diluídas 
em óleo). A vazão utilizada na calibração é especificada 
pelo fabricante (50 ml/min) e o serviço inclui também os 
testes de Ruído e de Fluxo. 

GLYCOUNT  - Manutenção Preventiva:
• Manutenção Preventiva
  (Interna/Externa/Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva:
Benefícios da Manutenção Preventiva: Reduzir o 
envelhecimento ou degeneração dos equipamentos;
Melhor estado técnico operacíonal dos equipamentos;
Atuar antes das intervenções corretivas, evitando custos 
elevados;

A Manutenção Preventiva para Contadores de 
Partículas contempla:
• Limpeza Geral;
• Mão de Obra para à Troca do KIT de Filtro (Item não 
  incluso, deve-se realizar a cotação com à Área de
  Serviços HEXIS);
• Teste de Vazão;
• Teste de Desempenho;
• GLYCOUNT - calibração
  (Interna/ Externa/ Serviço do dia)
• Calibracao GLYCOUNT (ÓLEO)
  (Interno/Externa/Serviço do dia);

Serviço de calibração do contador de partículas Glycount 
de acordo com o procedimento do fabricante, atendendo 
aos requisitos da norma de calibração ISO-11171.
Incluso o uso de padrões.

A calibração é efetuada com padrão ISOMTD diluído em 
glycol, com concentração de partículas com tamanhos 
calibrados, na faixa de 4 a 70um, para checar a resposta do 
sensor óptico para cada tamanho, para teste da eficiência 
de contagem.
A vazão utilizada na calibração é especificada pelo 11
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Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet Banda Larga
• Linha de telefone com viva voz
• Câmera de vídeo para computador
  (ou câmera integrada) evitando custos elevados.
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de Ruído e de Fluxo.

Também são realizados testes no laser do sensor óptico, 
ajuste do fluxo de 50ml/min, além da verificação do 
medidor de viscosidade.

HHPC/HPPC+/HPPC2/HHPC3/HHPC
Manutenção Preventiva

Manutenção Preventiva HHPC SERIES
(Interna/ Externa/ Serviço do dia)

Manutenção Corretiva HHPC SERIES

Benefícios da Manutenção Preventiva:
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacíonal do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

HHPC/HPPC+/HPPC2/HHPC3/HHPC – Calibração
Calibração HHPC SERIES
(Interna/ Externa/ Serviço do dia)

Ficha Técnica:
Serviço de calibração com referência à norma ISO 21501-
4 para contadores de partículas a ar marca MET ONE e 
HACH. Serviço inclui todos os testes básicos de calibração 
do contador tais como: Teste/Ajuste de Fluxo, Contagem 
Zero, Relação Sinal/Ruído e teste de tamanhos de 
partículas. Este serviço é realizado em nosso laboratório.

3400 Series – Manutenção Preventiva
Manutenção Preventiva 3413/3415
Manutenção Corretiva 3413/3415

Benefícios da Manutenção Preventiva:
Garantir a confiabilidade das análises; Reduzir o 
envelhecimento precoce do equipamento; Manter o 
estado técnico operacional do equipamento; Atuar antes 
das intervenções corretivas, evitando custos elevados;

A Manutenção Preventiva para Contadores de 
Partículas 3423/3445 contempla: Limpeza Interna do 
equipamento, limpeza do espelho do sensor, ajuste da 
potencia do laser e teste das baterias.

A Manutenção Preventiva para Contadores de 
Partículas 3423/3445 contempla:
• Limpeza Geral do equipamento;
• Limpeza do Espelho do Sensor;
• Ajuste da potência do laser;
• Teste das baterias;
• Ajuste da Vazão;

3400 Series – Calibração
Calibração 3400 Serie (3413/3415/3423/3425/3445) 
(Interna/ Externa/ Serviço do dia)

Ficha Técnica:
CALIBRACAO INTERNA 3413/3415 - Serviço de calibração 
com referência à norma ISO 21501-4 para contadores de 
partículas a ar, marca MET ONE e HACH. Serviço inclui 
todos os testes básicos de calibração do contador tais 
como: Teste/Ajuste de Fluxo, Contagem Zero, Relação 
Sinal/Ruído e teste de tamanhos de partículas. Este 
serviço é realizado em nosso laboratório.
CALIBRACAO INTERNA 3423/3425/3445 - Serviço de 
calibração de acordo com a norma ISO 21501-4 para 

contadores de partículas a ar, marca MET ONE e HACH. 
Serviço inclui todos os testes básicos de calibração do 
contador tais como: Teste de Fluxo, Contagem Zero, 
Relação Sinal/Ruído e teste de tamanhos de partículas. 
Além disso são realizados os seguintes testes adicíonais 
exigidos pela norma ISO 21501-4: Eficiência da Contagem, 
Resolução do Sensor, Limite de Concentração do Sensor 
e Tempo de Amostragem do equipamento. Este serviço é 
realizado em nosso laboratório.

HRLD Series – Manutenção Preventiva

• Manutenção Preventiva HRLD (100, 150,400)
   Interna/ Externa/ Serviço do dia;
• Manutenção Corretiva HRLD (100, 150,400)
   Interna/ Externa/ Serviço do dia.

Benefícios da Manutenção Preventiva:
• Reduzir o envelhecimento ou degeneração
  dos equipamentos;
• Melhor estado técnico operacíonal dos equipamentos;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
  evitando custos elevados;

A Manutenção Preventiva para
Sensores de Partículas HRLD contempla:
• Limpeza Geral;
• Limpeza da Microcubeta;
• Verificação do circuito eletrônico;
* Quando necessário ajuste do laser.

 HRLD-100 (Água) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-100 (ÁGUA) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD100, marca HACH. 
A calibração é efetuada com padrões PSL (Partículas de 
Látex em água) em até 16 canais, ou de acordo com os 
tamanhos existentes na curva de calibração do Sensor. 
A vazão utilizada na calibração é especificada pelo 
fabricante (60 mL/min ou 20 mL/min para sensores HC) e 
o serviço inclui também os testes de Ruído e Resolução. 
Este serviço é realizado em nosso laboratório.

 HRLD-100 (Óleo ACFTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-100 (OLEO ACFTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD100, marca HACH. 
A calibração é efetuada com óleo padrão ACFTD, com 
concentração de partículas de 5 a 50 micrômetros. A vazão 
utilizada na calibração é especificada pelo fabricante (60 
mL/min ou 20 mL/min para sensores HC) e o serviço inclui 
também os testes de Ruído e Resolução. Este serviço é 
realizado em nosso laboratório.

 HRLD-100 (Óleo MTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-100 (OLEO MTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD100, marca HACH. 
A calibração é efetuada com óleo padrão ISOMTD, com 
concentração de partículas de 4 a 30 micrômetros e mais 
dois padrões PSL (Partículas de Látex em óleo) fornecidos 
no kit de calibração. A vazão utilizada na calibração é 
especificada pelo fabricante (60 mL/min ou 20 mL/min 
para sensores HC) e o serviço inclui também os testes 

de Ruído e Resolução. Este serviço é realizado em nosso 
laboratório.

 HRLD-100 (Água ACFTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-100 (AGUA E ACFTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD100, marca HACH. 
A calibração em água é efetuada com padrões PSL 
(Partículas de Látex) em até 16 canais, ou de acordo com 
os tamanhos existentes na curva de calibração do Sensor. 
A calibração em óleo é efetuada com óleo padrão ACFTD, 
com concentração de partículas de 5 a 50 micrômetros. A 
vazão utilizada é especificada pelo fabricante (25 mL/min) 
e o serviço inclui também os testes de Ruído e Resolução. 
Este serviço é realizado em nosso laboratório.

 HRLD Series – Calibração 
 HRLD-150 (Água) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-150 (AGUA) 

Ficha Técnica: 
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD150, marca HACH. 
A calibração é efetuada com padrões PSL (Partículas de 
Látex em água) em até 16 canais, ou de acordo com os 
tamanhos existentes na curva de calibração do Sensor. 
A vazão utilizada na calibração é especificada pelo 
fabricante (25 mL/min) e o serviço inclui também os testes 
de Ruído e Resolução. Este serviço é realizado em nosso 
laboratório.

 HRLD-150 (Óleo ACFTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-150 (OLEO ACFTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD150, marca HACH. 
A calibração é efetuada com óleo padrão ACFTD, com 
concentração de partículas de 5 a 50 micrômetros. A vazão 
utilizada na calibração é especificada pelo fabricante (25 
mL/min) e o serviço inclui também os testes de Ruído e 
Resolução. Este serviço é realizado em nosso laboratório.

 HRLD-150 (Óleo MTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-150 (OLEO MTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD150, marca HACH. 
A calibração é efetuada com óleo padrão ISOMTD, com 
concentração de partículas de 4 a 30 micrômetros e mais 
dois padrões PSL (Partículas de Látex em óleo) fornecidos 
no kit de calibração. A vazão utilizada na calibração é 
especificada pelo fabricante (25 mL/min) e o serviço inclui 
também os testes de Ruído e Resolução. Este serviço é 
realizado em nosso laboratório.

 HRLD-150 (Água ACFTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-150 (AGUA E ACFTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD150, marca HACH. 
A calibração em água é efetuada com padrões PSL 
(Partículas de Látex) em até 16 canais, ou de acordo com 
os tamanhos existentes na curva de calibração do Sensor. 
A calibração em óleo é efetuada com óleo padrão ACFTD, 
com concentração de partículas de 5 a 50 micrômetros. A 

vazão utilizada é especificada pelo fabricante (25 mL/min) 
e o serviço inclui também os testes de Ruído e Resolução. 
Este serviço é realizado em nosso laboratório.

 HRLD-400 (Água) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-400 (AGUA) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD400, marca HACH. 
A calibração é efetuada com padrões PSL (Partículas de 
Látex em água) em até 16 canais, ou de acordo com os 
tamanhos existentes na curva de calibração do Sensor. 
A vazão utilizada na calibração é especificada pelo 
fabricante (60 mL/min) e o serviço inclui também os testes 
de Ruído e Resolução. Este serviço é realizado em nosso 
laboratório.

 HRLD-400 (Óleo ACFTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-400 (OLEO ACFTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD400, marca HACH. 
A calibração é efetuada com óleo padrão ACFTD, com 
concentração de partículas de 5 a 50 micrômetros. A vazão 
utilizada na calibração é especificada pelo fabricante (60 
mL/min) e o serviço inclui também os testes de Ruído e 
Resolução. Este serviço é realizado em nosso laboratório.

 HRLD-400 (Óleo MTD) 
 CALIBRACAO HRLD-400 (OLEO MTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD400, marca HACH. 
A calibração é efetuada com óleo padrão ISOMTD, com 
concentração de partículas de 4 a 30 micrômetros e mais 
dois padrões PSL (Partículas de Látex em óleo) fornecidos 
no kit de calibração. A vazão utilizada na calibração é 
especificada pelo fabricante (60 mL/min) e o serviço inclui 
também os testes de Ruído e Resolução. Este serviço é 
realizado em nosso laboratório.

 HRLD-400 (Água ACFTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-400 (AGUA E ACFTD) 
 
Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD400, marca HACH. 
A calibração em água é efetuada com padrões PSL 
(Partículas de Látex) em até 16 canais, ou de acordo com 
os tamanhos existentes na curva de calibração do Sensor. 
A calibração em óleo é efetuada com óleo padrão ACFTD, 
com concentração de partículas de 5 a 50 micrômetros. A 
vazão utilizada é especificada pelo fabricante (60 mL/min) 
e o serviço inclui também os testes de Ruído e Resolução. 
Este serviço é realizado em nosso laboratório.

 HRLD-400HC (Água) 
 CALIBRACAO HRLD-400HC (ÁGUA) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD400HC, marca HACH. 
A calibração é efetuada com padrões PSL (Partículas de 
Látex em água) em até 16 canais, ou de acordo com os 
tamanhos existentes na curva de calibração do Sensor. 
A vazão utilizada na calibração é especificada pelo 
fabricante (20 mL/min) e o serviço inclui também os testes 
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de Ruído e Resolução. Este serviço é realizado em nosso 
laboratório.

 HRLD-400HC (Óleo ACFTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-400HC (ÓLEO  ACFTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD400HC, marca HACH. 
A calibração é efetuada com óleo padrão ACFTD, com 
concentração de partículas de 5 a 50 micrômetros. A vazão 
utilizada na calibração é especificada pelo fabricante (20 
mL/min) e o serviço inclui também os testes de Ruído e 
Resolução. Este serviço é realizado em nosso laboratório.

 HRLD-400HC (Óleo MTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-400HC (ÓLEO MTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD400HC, marca HACH. 
A calibração é efetuada com óleo padrão ISOMTD, com 
concentração de partículas de 4 a 30 micrômetros e mais 
dois padrões PSL (Partículas de Látex em óleo) fornecidos 
no kit de calibração. A vazão utilizada na calibração é 
especificada pelo fabricante (20 mL/min) e o serviço inclui 
também os testes de Ruído e Resolução. Este serviço é 
realizado em nosso laboratório.

 HRLD-400HC (Água ACFTD) 
 CALIBRAÇÃO HRLD-400HC (ÁGUA E ACFTD) 

Ficha Técnica:
Serviço de calibração para Sensores de contagem de 
partículas em líquidos, modelo HRLD400HC, marca 
HACH. A calibração em água é efetuada com padrões PSL 
(Partículas de Látex) em até 16 canais, ou de acordo com 
os tamanhos existentes na curva de calibração do Sensor. 
A calibração em óleo é efetuada com óleo padrão ACFTD, 
com concentração de partículas de 5 a 50 micrômetros. A 
vazão utilizada é especificada pelo fabricante (20 mL/min) 
e o serviço inclui também os testes de Ruído e Resolução. 
Este serviço é realizado em nosso laboratório.

 COMISSIONAMENTO CONTADOR DE 
 PARTÍCULAS PCX 2200 

Ficha Técnica:
Comissionamento: Inspeção/Validação feita por um 
técnico habilitado. Durante a visita são inspecionado as 
instalações física, elétrica, hidráulico e analítico (quando 
aplicável). Pode ser acionado/realizado antes, durante 
ou após a partida de um instrumento dependendo da 
necessidade. Solicite o agendamento através do e-mail 
duvida@hexis.com.br.

 START UP CONTADOR DE PARTÍCULAS  

Ficha Técnica:
Start-up: Partida do equipamento mediante o 
atendimento de requisitos de instalação físico, elétrico, 
hidráulico e/ou físico-químico (quando aplicável).
• Treinamento p/ contadores de particulas 

Ficha Técnica:
Ficha técnica Treinamento: Capacitação técnica dos 
operadores fornecendo informações essenciais sobre o 
equipamento como a operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva, acesso a menus e funcíonalidades 

gerais com o objetivo de extrair a máxima
performance do instrumento.  

Validação IQ/OQ:
• Validação IQ/OQ para Contadores de Partículas 
• Servico Validação IQ/OQ Contadores de
   Partículas e software

Ficha Técnica Série:
Serviço de validação IQ/OQ para contadores de partículas 
Met One. Consulte o modelo para disponibilidade do 
serviço com a área de produtos ou Service.
Serão realizados os testes de validação IQ/OQ 
mencíonados na Documentação de Validação. A 
quantidade de testes executados fica condicíonada a 
disponibilidade de acessórios.

Validação USP:
• Validação USP em contadores de partículas

Ficha Técnica:
Serviço de validação de acordo com a USP para contadores 
de partículas 9703, 9705 e 9703+ e software Pharmspec.
Serviço inclui a calibração básica  do sensor  mais todos 
os testes de validação IST disponíveis no software 
Pharmspec, conforme descrito abaixo.

Moving Window:
Testa a curva de calibração carregada no software contra a 
obtida na calibração do sensor.

Sensor Resolutíon:
Testa a resolução do sensor.

Flow Rate:
Testa o fluxo de amostra do amostrador de
acordo com o especificado.

Volume Accuracy:
Testa o volume amostrador de acordo com o programado.

USP Counting Accuracy:
Testa a eficiênica de contagem do equipamento utilizando 
padrão USP.

Obs.: Não esta incluso valor do padrão USP e nem o custo de 
deslocamento técnico.  Serviço será realizado no laboratório 
do cliente.

 DIGESTORES 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva de Digestor Digesdahl
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva de Digestor Digesdahl

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
  evitando custos elevados.

A manutenção preventiva para o
“DIGESTOR” contempla:
• Limpeza do equipamento;
• Ajustes de leitura; 
• Avaliação dos componentes eletrônicos e partes físicas.

 ELETRODOS DE ÍON 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Eletrodos de ÍON
 (Interno/ Externo/ Serviço do dia)

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacíonal do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
  evitando custos elevados.

A manutenção preventiva para o
“ELETRODO” contempla:
• Limpeza;
• Troca de Solução (quando aplicável).

Calibrações Disponíveis:
• RBC (Interno) – Somente para medidores/eletrodos
   de Íon Fluoreto;
• Rastreável RBC Eletrodos de Íon
   (Interno/Externo)

Serviços Disponíveis:
•Treinamento Digestor Digesdahl
  (Interno/ Externo/ Via Webex)

Ficha técnica Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventivo-corretiva, 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  
O treinamento teórico/prático deve ser alinhado 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br. 
Treinamento de digestor digesdahl com duração de 3h.

Via WEBEX:
Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet Banda Larga
• Linha de telefone com viva voz
• Câmera de vídeo para computador (ou câmera integrada)

 RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005:
 
Calibração RBC em Medidor de íon fluoreto com 
realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de mV (milivolts), em 13 pontos 
(-200, -100, -50, 0, 50, 100 e  200 mV). Quando possível de 
calibração.

2) Calibração da escala de mg/L  por mV em 05 pontos 
(0,01 a 100 mg/L). Quando possível de calibração.

3) Calibração com Solução padrão (MRC) na faixa de 0,1 a 
10mg/L em 04 pontos. Calibrados a 25°C.

Para as calibrações, usa-se MRC
(Material de Referência Certificado).

Esta calibração usa o método comparativo e usa as 
Normas ASTM como referência. 

Observação Importante:
A calibração RBC será realizada na parte elétrica e 
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solução, sendo assim é necessária o envio do eletrodo. 

Somente para os eletrodos (sondas) com chip a calibração 
é realizada somente no eletrodo ou sonda.

A calibração é realizada por método comparativo 
conforme a metodologia MC-7.5.1-19 baseada na Norma 
ASTM E 1179-10.
 
Rastreável RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005:
Calibração Rastreável RBC em medidor de íon seletivo.
Calibração Rastreável RBC em medidor de íon com 
realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de mV (milivolts), em 13 pontos 
(-200, -100, -50, 0, 50, 100 e  200 mV).
Quando possível de calibração.

2) Calibração da escala de mg/L  por mV em 03 pontos 
(0,01 a 100 mg/L). Quando possível de calibração.

3) Calibração com solução padrão (MRC) na faixa de:
Fluoreto – 0,1 a 10mg/L
Amônia - 1,10 e 100 mg/L
Cloreto - 100,1000 e 12500 mg/L
Nitrato - 1,10 e 100 mg/L
Calibrados a 25°C.

Caso o cliente queira mais pontos ou pontos específicos, 
entre em contato com a área de Service. 

Para as calibrações, usa-se MRC

(material de referência certificado).
 Esta calibração usa o método comparativo e usa as 
normas ASTM como referência. 
Observação importante: a calibração Rastreável RBC será 
realizada na parte elétrica e solução, caso o equipamento 
venha com o eletrodo. Se o equipamento não vier com 
o eletrodo, o mesmo será calibrado somente na parte 
elétrica. Ou se não for possível gerar o sinal elétrico no 
equipamento será calibrado somente com solução, desde 
que o equipamento apresente leitura em mV. 

Treinamentos Disponíveis:
• Treinamento em eletrodo de íon seletivo (Hexis, In loco 
(no cliente) e WEBEX).

Ficha Técnica:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventivo-corretiva, 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  
O treinamento teórico/prático deve ser alinhado 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br. 
O treinamento é estimado em 2h.

Conteúdo do Treinamento:
• Checagem de slope.
• Curva de calibração.
• Preparo de soluções.
• Informações sobre o eletrodo e a análise.

 EPIC 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva EPIC
  (Interna/ Externa/ Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

 ESPECTROFOTÔMETROS UV 

Serviços:
• Manutenção Preventiva
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A manutenção preventiva para
este equipamento contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Verificação do conjunto óptico
   (detectores, filtros, lentes e lâmpada);
• Inspeção visual dos circuitos eletrônicos;
• Ajuste eletrônico e testes de desempenho.
 
Calibrações Disponíveis:
• RBC (Interna/ Externa/ Serviço do dia);
• Rastreável RBC (Interna/ Externa/ Serviço do dia).

RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005  
Calibração RBC em Espectrofotômetro UV/VIS com 
realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de Comprimento de onda de 
201 até 879 nm. Poderão ser obtidos até 16 pontos 
nesta calibração, se a resolução e a banda espectral do 
equipamento permitir.

2) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para 
a faixa do Visível, em 5 comprimentos de onda (440, 465, 
546, 590 e 635 nm) com filtros de 10%T, 20%T e 30%T.

3) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para a 
faixa do UV, em 4 comprimentos de onda (235, 257, 313 e 
350 nm) com filtros de 20mg/L, 40mg/L, 60mg/L, 80mg/L 
e 100mg/L de concentração.

4) Determinação de Luz Espúria: Com padrão de Iodeto de 
Potássio no comprimento de onda de 220 nm

Para as calibrações usa-se MRC
(Material de Referência Certificado).

O certificado atende às exigências da NBR ISO/IEC 17025 
em relação às informações detalhadas e à expressão da 

A Manutenção Preventiva para EPIC contempla:
• Limpeza geral (interna e externa)
• Calibração PMT
• Calibração do Prato de Amostras (X,Y)
• Teste de Vazão de Luz
• Teste de Desempenho

incerteza de calibração.

A metodologia utilizada para calibração é a MC-7.5.1-
15. Esta calibração usa o método comparativo e usam 
as Normas ASTM E 925 -09 e ASTM E 131 -10 como 
referência.

O certificado atende também aos requisitos de 
acreditação pela CGCRE/INMETRO que avaliou 
a competência do laboratório e comprovou sua 
rastreabilidade ao Sistema Internacíonal de Unidade - SI.

O escopo de acreditação junto a CGCRE autoriza a 
execução da calibração no laboratório de Óptica da Hexis 
Cientifica, assim como nas instalações do cliente.
 
Rastreável RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005: 
Calibração Rastreável RBC em Espectrofotômetro UV/
VIS com realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de Comprimento de onda de 333 
até 879 NM. Poderão ser obtidos até 06 pontos nesta 
calibração, se a resolução, banda espectral e o range do 
equipamento permitir.

2) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para 
a faixa do Visível, em 3 comprimentos de onda (440, 546 e 
635 NM) com filtros de 10%T, 20%T e 30%T.

3) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para 
a faixa do UV, em 3 comprimentos de onda (235, 313 e 350 
nm) com filtros de 20mg/L, 40mg/L, 60mg/L, 80mg/L e 
100mg/L de concentração.

4) Determinação de Luz Espúria: Com padrão de Iodeto de 
Potássio no comprimento de onda de 220 nm.
Para as calibrações usa-se MRC
(Material de Referência Certificado).
 
Serviços Disponíveis:
Validação IQ/OQ:
Serviço de validação IQ/OQ para espectrofotômetros
Montagem do equipamento no local a ser utilizado 
pelo cliente, testes operacíonais, realização dos testes 
de validação dos comprimentos de ondas e funções 
operacíonais do equipamento e preenchimento do book 
de validação no final do serviço.
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Treinamentos:
Treinamento Espectrofotômetro HACH
(interna/ externa/ via webex).

Benefícios da Manutenção Preventiva:
Treinamento Espectrofotômetros
DR 4000/5000/6000.
Duração do treinamento: Em torno 4 de horas. 
Participantes: Até 05 técnicos ( Sugestão ).
O treinamento é realizado em duas etapas: teórica e 
prática, com envio de certificado de participação após o 
término do treinamento.

Conteúdo do Treinamento: 
• Apresentação sobre espectrofotometria e colorimétrica.
• Operação e manuseio.
• Informações sobre os métodos HACH.
• Duas análises simples.
• Uma curva do usuário.  

Via WEBEX:
Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet Banda Larga
• Linha de telefone com viva voz
• Câmera de vídeo para computador (ou câmera integrada)

Treinamento Análise Química:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações de como fazer as análises corretamente 
em equipamentos HACH e incluindo as metodologias de 
análise da HACH e demonstrando o potencial máximo do 
equipamento. 

Ficha Técnica:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações de como fazer as análises corretamente 

em equipamentos HACH e incluindo as metodologias de 
análise da HACH e demonstrando o potencial máximo de 
nossos equipamentos. 

Escopo e Aplicação: 
• Água residual, industrial, água potável e água de caldeira.
• Teoria referente a substância analisada: fórmula 
   química, propriedades químicas, importância de analisar 
   o elemento químico e cuidados necessários. 
• Explicação sobre a reação química que ocorre entre o 
   reagente e o elemento químico analisado. 
• Comprovação da Precisão: procedimentos sugeridos pela 
   HACH para verificar a precisão do equipamento, 
    reagentes e técnica de análise. 
• Cuidados necessários antes de iniciar a análise: limpeza 
   de vidrarias, pH, temperatura, coleta, armazenamento e 
   preservação da amostra.
• Interferentes: informar os possíveis interferentes da 
   metodologia realizada. 
• Normas/Portarias: Citar os limites mínimo e máximo 
   exigidos pelas normas e portarias referentes à 
   substância analisada. 
• Realizar a análise passo a passo. 

Obs.: Os tópicos abordados no treinamento serão 
elaborados de acordo com a necessidade do cliente.

Será emitido um certificado para os
participantes do treinamento. 

O tempo de duração do treinamento vai variar de acordo 
com a metodologia de análise escolhida
para o Colorímetro.

 ESPECTROFOTÔMETROS VISÍVEL 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;

• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A manutenção preventiva para
este equipamento contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Verificação do conjunto óptico
  (detectores, filtros, lentes e lâmpada);
• Inspeção visual dos circuitos eletrônicos;
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Calibrações Disponíveis:
• RBC (Interna/ Externa/ Serviço do dia);
• Rastreável RBC (Interna/ Externa/ Serviço do dia).

RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005  
Calibração RBC em Espectrofotômetro VIS largura de 
banda de até 5nm com realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de Comprimento de onda de 
333 até 879 nm. Poderão ser obtidos até 11 pontos 
nesta calibração, se a resolução e a banda espectral do 
equipamento permitir.

2) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para 
a faixa do Visível, em 5 comprimentos de onda (440, 465, 
546, 590 e 635 nm) com filtros de 10%T, 20%T e 30%T.

Para as calibrações usa-se MRC
(Material de Referência Certificado). 

O certificado atende às exigências da NBR ISO/IEC 17025 
em relação às informações detalhadas e à expressão da 
incerteza de calibração.

A metodologia utilizada para calibração é a MC-7.5.1-
15. Esta calibração usa o método comparativo e usam 
as Normas ASTM E 925 -09 e ASTM E 131 -10 como 
referência.
O escopo de acreditação junto a CGCRE autoriza a 
execução da calibração no laboratório de Óptica da Hexis 
Cientifica, assim como nas instalações do cliente.
 
Rastreável RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005  
Calibração Rastreável RBC em Espectrofotômetro UV/
VIS com realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de Comprimento de onda de 333 
até 879 nm. Poderão ser obtidos até 06 pontos nesta 
calibração, se a resolução, banda espectral e o range do 
equipamento permitir.

2) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para 
a faixa do Visível, em 3 comprimentos de onda (440, 546 e 
635 NM) com filtros de 10%T, 20%T e 30%T.

Para as calibrações usa-se MRC
(Material de Referência Certificado).

A calibração realizada conforme a Metodologia de 
calibração MC 7.5.1-15, utilizando a norma ASTM E 925-09 
e ASMT E131-10 por método comparativo.  

Serviços Disponíveis:
validação IQ/OQ:
Serviço de validação IQ/OQ para espectrofotômetros
Montagem do equipamento no local a ser utilizado 
pelo cliente, testes operacionais, realização dos testes 
de validação dos comprimentos de ondas e funções 
operacionais do equipamento e preenchimento do book 
de validação no final do serviço.

Treinamentos:
Treinamento espectrofotômetro HACH
(Interna/ Externa/ Via Webex).

Ficha Técnica:
Treinamento Espectrofotômetros
DR 1900/2800/3800/3900.

• Duração do treinamento: Em torno de 4h. 
• Participantes: Até 05 técnicos ( Sugestão ).
• O treinamento é realizado em duas etapas: teórica e 
   prática, com envio de certificado de participação após o 
   término do treinamento.

Conteúdo do Treinamento: 
• Apresentação sobre espectrofotometria e colorimétrica.
• Operação e manuseio.
• Informações sobre os métodos HACH.
• Duas análises simples.
• Uma curva do usuário.  

Via WEBEX:
Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet Banda Larga
• Linha de telefone com viva voz
• Câmera de vídeo para computador (ou câmera integrada)

Treinamento Análise Química:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações de como fazer as análises corretamente 
em equipamentos HACH e incluindo as metodologias de 
análise da HACH e demonstrando o potencial máximo do 
equipamento. 

Ficha Técnica:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações de como fazer as análises corretamente 
em equipamentos HACH,  incluindo as metodologias de 
análise da HACH e demonstrando o potencial máximo
de nossos equipamentos. 

Escopo e Aplicação:
• Água residual, industrial, água potável e água de caldeira.
• Teoria referente a substância analisada: fórmula 
   química, propriedades químicas, importância de analisar 
   o elemento químico e cuidados necessários. 
• Explicação sobre a reação química que ocorre entre o 
   reagente e o elemento químico analisado. 
• Comprovação da Precisão: procedimentos sugeridos pela 
   HACH para verificar a precisão do equipamento, 
   reagentes e técnica de análise. 
• Cuidados necessários antes de iniciar a análise: limpeza 
   de vidrarias, pH, temperatura, coleta, armazenamento e 
   preservação da amostra.
• Interferentes: informar os possíveis interferentes da 
   metodologia realizada. 
• Normas/Portarias: Citar os limites mínimo e máximo 
   exigidos pelas normas e portarias referentes à 
   substância analisada. 
• Realizar a análise passo a passo. 

Obs.: Os tópicos abordados no treinamento serão 
elaborados de acordo com a necessidade do cliente.

Será emitido um certificado para os participantes do 
treinamento. 

O tempo de duração do treinamento vai variar de acordo 
com a metodologia de análise escolhida para o Colorímetro.
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 MICROPIPETAS E DISPENSADORES 
 ELETRÔNICOS E MECÂNICOS 

Serviços:
• Manutenção Preventiva Micropipetas e Dispensadores  
   Eletrônicos e Mecânicos (Interna/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
Garantir a confiabilidade das análises;
Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
Manter o estado técnico operacional do equipamento;
Atuar antes das intervenções corretivas, evitando custos 
elevados;

A manutenção preventiva para as “MICROPIPETAS E 
DISPENSADORES ELETRÔNICOS “ contempla:
• Limpeza e lubrificação do equipamento;
• Ajustes de leitura (quando disponível);
• Avaliação dos componentes eletrônicos e partes físicas;

 Calibrações Disponíveis:

RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005: 
       
Calibração é realizada utilizando o método gravimétrico 
MC-7.5.1-01, MC-7.5.1-08, MC-7.5.1-09 e MC-7.5.1-10, 
baseado nas normas ISO 8655-1:2002, ISO 8655-2:2002 e 
ISO 8655-6:2002. 
 
A calibração será realizada em 3 pontos da escala 
(sugerimos 10, 50 e 100% do volume) ou de acordo com a 
necessidade do cliente.

Obs: Quando o equipamento necessitar será realizado o 
ajuste de volume (nos equipamentos que permitam ajuste)

• Micropipeta Multicanal Volume Variável de
   0,5 uL a 20 mL - 3 pontos por canal; 
• A calibração é realiza por canal.

• Micropipeta Monocanal Volume Variável e Fixo 
   de 0,5 uL a 20 mL; 
• Bureta Digital de 0,1 mL a 1000 mL ;
• Dispensador de 0,1 mL a 1000 mL ;
• Microseringa e Repipetador. 

Rastreável RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005:  

Ficha Técnica:
• Micropipeta Monocanal Volume Variável e fixo
   de 0,5 uL a 20 mL
• Microseringa       
• Repipetador
• Dispensador de 0,1 a 1000 me
• Bureta Digital
       
• Calibração é realizada utilizando o método gravimétrico 
   MC-7.5.1-01, MC-7.5.1-08, MC-7.5.1-09 e MC-7.5.1-10, 
   baseado nas normas ISO 8655-1:2002, ISO 8655-2:2002 e 
   ISO 8655-6:2002.  
• A calibração será realizada em 3 pontos da escala 
   (sugerimos 10, 50 e 100% do volume) ou de acordo com 
   a necessidade do cliente.

Obs: quando o equipamento necessitar será realizado o 
ajuste de volume (nos equipamentos que permitam ajuste)

 PHMETROS DE BANCADA 1 E 2 CANAIS 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva PHmetro Bancada 1 e 2 canais 
(Interno/Externo/Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva PHmetro Bancada 1 e 2 canais

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
Garantir a confiabilidade das analises;
Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
Manter o estado técnico operacíonal do equipamento;
Atuar antes das intervenções corretivas, evitando custos 
elevados;

A manutenção preventiva para o
“PHMETRO BANCADA” contempla:
• Limpeza do equipamento;
• Ajustes de leitura (quando aplicável)
• Avaliação dos componentes eletrônicos e partes físicas; 

Calibrações disponíveis:
• RBC (Interno / Externo / Serviço do dia)
• RASTREÁVEL RBC (Interno / Externo / Serviço do dia)

RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005: 
Calibração RBC em Medidor de pH com realização
dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de mV (milivolts), em 13 pontos 
(-500, -400, - 300, -200, -100, -50, 0, 50, 100, 200, 300, 400 
e 500 mV).

2) Calibração da escala de pH por mV em 15 pontos (pH 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) 

3) Calibração da escala de pH com Solução padrão (MRC) 
em ácido (pH 4-7) e em alcalino (pH 7-10)
Calibrados a 25°C.

Para as calibrações, usa-se MRC
(Material de Referência Certificado). 

O certificado atende às exigências da NBR ISSO/IEC 17025. 
A calibração é realizada por método comparativo 
conforme a metodologia MC 7.5.1-12, baseada na Norma 
ASTM E 70-07.

O escopo de acreditação junto ao INMETRO autoriza a 
execução da calibração no laboratório de Química da Hexis 
Científica e do cliente. 

Importante: 
Para calibração RBC os equipamentos deverão realizar 
leituras em mV e preferencialmente possuir conexão 
em BNC, em casos de conexões diferentes, consultar o 
laboratório para verificar a possibilidade de conectores 
adaptados para realização da calibração.

Obrigatório o envio do eletrodo/sonda de pH exceto 
para eletrodos/sondas com chip onde a calibração será 
realizada apenas com MRC.

O certificado atende aos requisitos da norma 
NBR ISO/IEC 17025.

Rastreável RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005:
Calibração Rastreável RBC em Medidor de pH com 
realização dos seguintes testes:

1) Calibração da escala de mV (milivolts), em 13 pontos 
(-500, -400, - 300, -200, -100, -50, 0, 50, 100, 200, 300, 400 
e 500 mV). Quando possível de calibração.

2) Calibração da escala de pH por mV em 15 pontos (pH 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14). Quando possível 
de calibração.

3) Calibração da escala de pH com Solução padrão (MRC) 
em ácido (pH 4-7) e em alcalina (pH 7-10). Calibrados em 
25°C. 

A calibração é realizada por método comparativo 
conforme a metodologia MC 7.5.1-12, baseada na Norma 
ASTM E 70-07.

Observação Importante:
A calibração Rastreável RBC será realizada na parte 
elétrica e solução, caso o equipamento venha com o 
eletrodo. 

Se o equipamento não vier com o eletrodo, o mesmo será 
calibrado somente na parte elétrica. 
Ou se não for possível gerar o sinal elétrico no 
equipamento será calibrado somente com solução.
Para eletrodos/sondas com chip a calibração é realizada 
apenas em solução.
 
Treinamentos:
• Treinamento Medidor De ph HACH
   (Interno/ Externo / Webex);
• Treinamento Phmetro Bancada Oríon Star
  (Interno/ Externo/ Webex) 21
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Ficha técnica Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventivo-corretiva, 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  
O treinamento teórico/prático deve ser alinhado 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br.

Via WEBEX:
Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet Banda Larga
• Linha de telefone com viva voz
• Câmera de vídeo para computador (ou câmera integrada)

 DBO TRAK 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados;

A manutenção preventiva para o “DBO” contempla:
• Limpeza do equipamento;
• Ajustes de leitura; 
• Avaliação dos componentes eletrônicos e partes físicas. 

Calibração Disponíveis:
• Calibração Rastreável RBC
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia)

Benefícios da Manutenção Preventiva:
• Emissão de Certificado de Calibração Rastreável RBC
   por método comparativo.
• Será emitido o certificado nos pontos de
   50, 200 e 400 mg/L (por canal)
• Caso o cliente deseje mais pontos ou pontos específicos, 
   deverá entrar em contato com a nossa área de Serviços.

Treinamentos:
• Treinamento DBO (Interna/ Externa/ Via Webex)

Ficha técnica Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como 
a operação, calibração e a manutenção preventiva/
corretiva, acesso a menus e funcionalidades gerais 
com o objetivo de extrair a máxima desempenho do 
instrumento.  O treinamento teórico/prático deve ser 
alinhado previamente com a área de suporte técnico 
através do e-mail duvida@hexis.com.br. 
Treinamento de DBO Trak com duração de 3h.
Via WEBEX:
Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet Banda Larga
• Linha de telefone com viva voz
• Câmera de vídeo para computador (ou câmera integrada)

Treinamento Análise DBO:

Ficha técnica Treinamento:
O treinamento é divido em duas partes (teórica e prática) 
e tem duração de 3 horas.

Escopo e Aplicação: 
Água residual, industrial, água potável e água de caldeira. 

Tópicos abordados no treinamento:
• Teoria referente a Análise de DBO - HACH
• Reação Química entre o Reagente de DBO + Amostra
• Procedimento de Digestão da Amostra
• Comprovação da Precisão (padrão primário)
• Utilização e limpeza de vidrarias
• Coleta da amostra
• Cuidados necessários antes de iniciar a análise: pH, 
temperatura, armazenamento e preservação da amostra
• Possíveis Interferentes da Metodologia de DBO
• Normas e Portarias
• Realização da análise de DBO
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 REATORES DQO 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Reatores DQO 
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva Reatores DQO

Benefícios da Manutenção Preventiva:
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados;

A manutenção preventiva para reator DQO contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Testes de desempenho;
• Ajuste de leitura.
 
Calibração disponível:
• Certificado de Calibração Rastreável RBC DQO  
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia);

Ficha Técnica:
Certificado de Calibração Rastreável RBC  para Reatores
Será emitido o certificado de calibração nos seguintes 
pontos: 150°c

Caso o cliente queira mais pontos ou pontos específicos, 
entre em contato com a área de Service

Treinamentos:
• Treinamento Reator DQO e DRB200
 (Interno/ Externo/ Via Webex)

Ficha técnica Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventivo-corretiva, 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  
O treinamento teórico/prático deve ser alinhado 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br. 

Via WEBEX:
Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet Banda Larga
• Linha de telefone com viva voz
• Câmera de vídeo para computador (ou câmera integrada)

Treinamento Análise Química:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações de como fazer as análises corretamente 
em equipamentos HACH e incluindo as metodologias de 
análise da HACH e demonstrando o potencial máximo do 
equipamento. 

Ficha Técnica:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações de como fazer as análises corretamente 
em equipamentos HACH e incluindo as metodologias de 
análise da HACH e demonstrando o potencial máximo de 
nossos equipamentos. 

O treinamento é divido em duas partes (teórica e prática) 
e tem duração de 3h.

Escopo e Aplicação: 
Água residual, industrial, água potável e água de caldeira. 

Tópicos abordados no treinamento:
• Teoria referente à Análise de DQO - HACH
• Reação Química entre o Reagente de DQO + Amostra
• Procedimento de Digestão da Amostra
• Comprovação da Precisão (padrão primário)
• Utilização e limpeza de vidrarias
• Coleta da amostra
• Cuidados necessários antes de iniciar a análise: pH, 
   temperatura, armazenamento e preservação da amostra
• Possíveis Interferentes da Metodologia de DQO
• Normas e Portarias
• Realização da análise de DQO

Obs: Os tópicos abordados no treinamento serão
elaborados de acordo com a necessidade do cliente.  
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 TERMÔMETROS DIGITAIS 

Serviços:
• Calibração RBC de Termômetro Digital (interna)
• Calibração Rastreável RBC Termômetro Digital (interna)

Calibração RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005: 

Ficha Técnica:
Calibração RBC em Termômetros digitais e Termômetros 
do eletrodo/Sonda pH/íon ou célula Condutividade:

Para termômetros Digitais:

1) Calibração é realizada em temperatura na faixa de -10°C 
a 70°C, sendo realizada em 03 pontos da escala. 

2) O cliente deve indicar quais pontos serão calibrados. 
Caso necessite de mais pontos, será acrescido um valor 
por ponto adicíonal.

3) A calibração é realizada no Laboratorio da Hexis.

Para Termômetros do eletrodo
pH/íon ou célula Condutividade:

• Para termômetros com sensores em eletrodos e/ou 
células de condutividade a calibração será realizada  nas 
temperatura de 0°C, 20°C, 25°C e 30°C, exceto quando o 
cliente necessitar que o termômetro do eletrodo seja em 
temperatura diferente.

• A calibração é realizada conforme Metodologia de 
Calibração MC-7.5.1-23.

• O certificado atende às exigências da NBR ISO/IEC 17025 

em relação às informações detalhadas e à expressão da 
incerteza de calibração.

Calibração Rastreável RBC
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005:  

Benefícios da Manutenção Preventiva:
Calibração Rastreável RBC em Termômetros
digitais e Termômetros do eletrodo/Sonda pH/íon ou 
célula Condutividade:

Para termômetros Digitais:

1) Calibração é realizada em temperatura na faixa de 
-10ºC a 70ºC, sendo realizada em 03 pontos da escala. 

2) O cliente deve indicar quais pontos serão calibrados. 
Caso necessite de mais pontos, será acrescido um valor 
por ponto adicíonal.

3) A calibração é realizada no Laboratorio da Hexis.

Para Termômetros do eletrodo pH/íon ou célula 
Condutividade:

1) Para termômetros com sensores em eletrodos e/ou 
células de condutividade a calibração será realizada a 
temperatura de 25ºC, exceto quando o cliente necessitar 
que o termômetro do eletrodo seja em temperatura 
diferente.

A calibração é realizada conforme Metodologia de 
Calibração MC-7.5.1-18.
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 TITULADORES AUTOMÁTICOS 

Serviços:
• Manutenção Preventiva
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
A Manutenção Preventiva
para Titulador Interno contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Teste de desempenho;
• Inspeção visual dos circuitos eletrônicos;
• Ajuste de leitura.

Calibrações Disponíveis:
• RBC
• Rastreável RBC

RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005:  
Calibração RBC em:     
   
• Titulador de 0,1 mL a 50 mL    
   
• Calibração é realizada utilizando o método gravimétrico 
   MC-7.5.1-01 e MC-7.5.1-11, baseado nas normas ISO 
   8655-1:2002; ISO 8655-6:2002. 

• A calibração é realizada por método gravimétrico e esta 
   descrita na Metodologia MC-7.5.1-11

• O certificado atende também aos requisitos de 
   acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do 
   laboratório e comprovou sua rastreabilidade ao Sistema 
   Internacíonal de Unidade - SI. 

• O escopo de acreditação junto a CGCRE autoriza a 
   execução da calibração no laboratório de Volume  da 
   Hexis Cientifica consta no link abaixo:
   http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/detalhe_
   laboratorio.asp?num_certificado=322&situacao=AT&area
   =VOLUME E MASSA ESPECÍFICA

Rastreável RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005:  
Calibração Rastreável RBC em:    
   
• Titulador de 0,1 mL a 50 mL 
• Calibração é realizada utilizando o método gravimétrico 
MC-7.5.1-01 e MC-7.5.1-11, baseado nas normas ISO 
8655-1:2002 e ISO 8655-6:2002. A calibração é realizada 
por método gravimétrico e está descrita na Metodologia 
MC-7.5.1-11

Treinamentos:
• Treinamento Titulador HACH (Interna/ Externa / Webex)

Ficha técnica Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e os cuidados como manutenções 
diárias que o operador deve ter com o equipamento, 
acesso a menus e funcíonalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  O 
treinamento teórico/prático com a demonstração de uma 
análise deve ser alinhado previamente com a área de 
suporte técnico.
Treinamento estimado em 4h.
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 ANALISADORES TOC ANATEL 

Serviços:
• Manutenção Preventiva Analisadores TOC ANATEL 
   (INTERNA/ EXTERNA/ SERVIÇO DO DIA)
• Manutenção Corretiva Analisadores TOC ANATEL 

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

Serviço de manutenção preventiva para analisadores de 
TOC PAT700, TOC600, A643 e QBB1200 da Anatel. 
Neste item estão inclusos: 

Avaliação visual das placas eletrônicas para identificar 
focos de oxidação ou possíveis danos aparentes. 
Teste de lâmpadas (quando disponível no software do 
equipamento).

Verificação visual dos componentes hidráulicos (busca por 
vazamentos, mangueiras danificadas ou obstruídas).
Limpeza das placas eletrônicas e do gabinete (interno e 
externo).
 
Calibrações Disponíveis:
Certificado Rastreável RBC:

Serviço de calibração para os analisadores de TOC PAT700, 
TOC600, A643 e QBB1200.

Emissão de certificado de calibração  por método 
comparativo. Será emitido o relatório de conformidade 
nos pontos citados abaixo:
• PAT700, TOC600 e A643 
• TOC: 250, 500 e 750 ppb 
• Condutividade: 100 uS/cm2
• QBB1200: 5 ppm (TOC)

Suitability:
• Analisadores Toc Anatel Validacao Suitability
Serviço de Adequação do Sistema “System Suitability 
Test” para os analisadores de TOC ANATEL PAT700,
TOC600 e A643.

Padrões utilizados nesse teste:
• Sacarose 500 ppb (TOC)
• 1,4 Benzoquinona 500 ppb
Este serviço é sugerido pelo fabricante a cada 06 meses.
Validação IQ/OQ:
• Validação deTOC para Analisadores ANATEL
Serviço de Validação de TOC para os Analisadores de TOC 
ANATEL PAT700, TOC600 e A643.

Padrão utilizado nesse teste: Sacarose 500 ppb (TOC)
Este serviço é sugerido pelo fabricante a cada 06 meses.

Ficha técnica Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventivo-corretiva, 
acesso a menus e funcíonalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.
Tempo estimado de treinamento 8h.
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 TURBIDÍMETRO 

Serviços:
• Manutenção Preventiva
   (na Hexis/ no cliente / Serviço do dia) 
• Manutenção Corretiva

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A manutenção preventiva para Turbidímetro contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Verificação do conjunto Óptico (Detectores, Filtro, 
• Lâmpada e Lentes);
• Testes de desempenho;
• Ajuste de leitura. 

Calibração:
• Rastreável RBC (na Hexis/ no cliente/ Via Webex)
Rastreável RBC ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 

Calibração Rastreável RBC em Medidor de Turbidez 
com realização dos seguintes testes:
Calibração da escala de NTU de 1 até 7500 NTU:
Equipamentos com range de 1 até 7500 NTU serão obtidos 
até 5 pontos nesta calibração, se a resolução e o range do 
equipamento permitir.

Equipamentos com range de 1 até 1000 NTU serão obtidos 
até 4 pontos nesta calibração, se a resolução e o range do 
equipamento permitir.

Para as calibrações, usa-se MRC (Material de Referência 
Certificado). Esta calibração usa o método comparativo 
e usa as Normas ASTM como referência.  A Calibração 
é realizada por método comparativo conforme a 
metodologia MC 7.5.1-16 , baseado em Standard Test 
Method.    
  
Validação IQ/OQ:
Serviço de qualificação  IQ/OQ em Turbidímetros do 
fabricante HACH, modelos 2100AN, TL2350 e TL2360.

O serviço inclui:
Montagem do sistema, testes operacíonais, realização 
dos testes de validação, testes de desempenho e 
preenchimento do book de validação, no final.

Treinamentos:
•Treinamento Turbidímetro Bancada
(na Hexis/ no cliente/ Via Webex)

Ficha Técnica treinamento na
Hexis/ no cliente/ Via Webex:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventivo-corretiva, 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  
O treinamento teórico/prático deve ser alinhado 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br. 
Treinamento de um Turbidímetro de bancada com 
duração de 2h30.

Treinamento Via WEBEX:
Ficha Técnica descrita acima. 
Requisitos necessários para o treinamento: 
• Computador com internet Banda Larga
• Linha de telefone com viva voz
• Câmera de vídeo para computador
   (ou câmera integrada).
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Equipamentos
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 AMOSTRADORES AUTOMÁTICOS 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Amostrador Automático  
   (Interno/ Externo/ Serviço do Dia)
• Manutenção Corretiva Amostrador Automático

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A manutenção preventiva para
Amostrador Automático contempla:
• Limpeza interna e Externa;
• Troca da Sílica Gel;
• Troca mangueira da bomba peristáltica
  (Cotar Mangueira)
• Calibração do volume (sem certificação)
• Verificação do funcíonamento da programação
• Ajuste do posicíonamento do braço distribuidor

• Verificação da temperatura do refrigerador,
   quando aplicável.
 
Start Up:
Amostradores SD900 - 900MAX – Refrigerado.

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
Start-up: Partida do equipamento mediante o 
atendimento de requisitos de instalação físico, elétrico, 
hidráulico e/ou físico-químico realizado por técnicos 
qualificado. Consulte-nos para outros serviços de 
treinamento e start-up

Treinamento:
• Treinamento Amostradores SD900-900MAX- Refrigerado

Objetivos do Treinamento: 
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem o 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva. Demonstração de acesso a menus e 
funcionalidades gerais com o objetivo de extrair a máxima 
performance do instrumento.  

 ANALISADORES COLORIMÉTRICOS 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Analisadores Colorimétricos 
(Interno/ Externo/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva Analisadores Colorimétricos

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacíonal do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.
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A Manutenção Preventiva para Analisadores 
Colorimétricos contempla:
• Limpeza interna e Externa;
• Limpeza do Bloco Colorimétrico;
• Troca Mangueira  e Conexões (Cotar kits manutenção).
• Verificação do funcíonamento dos relés
• Verificação e ajuste das saídas analógicas
 
Calibração Disponíveis:
• Calibração com certificação com rastreabilidade RBC

Ficha Técnica:
Emissão do certificado de calibração por método 
comparativo para o analisador de cloro e padrão líquido 
para os demais.

Será emitido o relatório de conformidade em um ponto 
conforme descritivo abaixo:
• P/ CL17 - ENTRE (0 E 2,20 mg/L)
• P/ SILICA 5000 - 500 ppb
• P/ Dureza 0 – 5.00 ppm

Caso cliente deseje mais pontos ou pontos específicos, 
entre em contato com a nossa área de Service Hexis. 
Consulte-nos para outros serviços e modelos de 
analisadores 

Serviços Disponíveis:
• Start-Up Analisador De Cloro - CL17
• Start-Up Analisador Sílica - Fosfato – DUREZA - 
   Série 5000 - 5500
• Start-Up Analisadores Série APA6000

Start-up:
Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/ou 
físico-químico realizado por técnicos qualificado. Consulte-
nos para outros em serviços de
start -up e treinamento.

Treinamento:
• Treinamento Analisador De Cloro - CL17
• Treinamento Analisador De Sílica-Fosfato-Dureza-
   Série5000-5500
• Treinamento Analisador Série APA6000

Objetivo do Treinamento: 
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem o 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva. Demonstração de acesso a menus e 
funcionalidades gerais com o objetivo de extrair o máximo 
desempenho do instrumento.  

 ANALISADOR DE GASES N2 

Serviços Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Analisador de Gases N2
   (Interno/ Externo/ Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva Analisador de Gases N2

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas, 
   evitando custos elevados.

A Manutenção Preventiva para
Analisadores de Gases contempla:
• Limpeza do equipamento (interna e externa)
• Troca da Membrana
• Troca de Solução Eletrolítica
• Testes de desempenho 

Serviços Disponíveis:
• Start-Up
• Treinamento

Start Up Analisador N2 3654/58:
Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/ou 
físico-químico realizado por técnicos qualificado

Treinamento Analisador de N2 3564/58:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem como 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventivo/corretiva. Demonstração de acesso a menus e 
funcíonalidades gerais com o objetivo de extrair a máxima 
performance do instrumento. 

 ANALISADOR DE GASES O2 

Manutenções Serviços:
• Manutenção Preventiva Analisador de Gases O2
   (Interno/ Externo/ Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva Analisador de Gases O2
   
Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das analises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento; 
• Atuar antes das intervenções corretivas
  evitando custos elevados.

A Manutenção Preventiva para
Analisadores de Gases contempla:
• Limpeza interna e Externa
• Verificação das placas eletrônicas
• Verificação e ajuste da saída analógica
• Verificação dos relés
• Troca de consumíveis, tais como solução eletrolítica e 
   membranas (necessária cotação a parte para o
   modelo específico). 

Start-up:
• Start Up Analisador O2 3100
• Start Up Analisador O2 3650
• Start Up Analisador O2/O3 410M/510
• Start Up Sensor DE Ox Dissolvido – LDO

Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/ou 
físico-químico realizado por técnicos qualificado

Treinamentos:
• Treinamento Analisador DE O2 3100                          
• Treinamento Analisador  DE O2 3650

• Treinamento Analisador  DE O2/O3 410M/510
• Treinamento Sensor DE OXIGENIO DISSOLVIDO - LDO

Objetivo do Treinamento: 
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem o 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva. Demonstração de acesso a menus e 
funcíonalidades gerais com o objetivo de extrair a máxima 
performance do instrumento. 

ANALISADOR DE GASES TPA 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Analisador de Gases TPA 
   (Interno/ Externo);
• Manutenção Corretiva Analisador de Gases TPA
    
Benefícios da Manutenção Preventiva: 
Garantir a confiabilidade das análises;
Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
Manter o estado técnico operacíonal do equipamento;
Atuar antes das intervenções corretivas, evitando custos 
elevados.

A Manutenção Preventiva para
Analisadores de Gases contempla:
• Limpeza do equipamento (interna e externa)
• Troca da Membrana (cotar separadamente)
• Troca de Solução Eletrolítica (cotar separadamente)
• Limpeza da câmara do anti espumante
   e preenchimento da solução
• Troca dos kits de manutenção (cotar separadamente)
• Verificação das pressões e qualidade do ar de arraste
• Verificação e teste de desempenho
   com amostras padrões.

 ANALISADORES POTENCIOMÉTRICOS 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Analisadores Potenciométricos 
   (Interno/ Externo/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva Analisadores Potenciométricos 

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;

• Atuar antes das intervenções corretivas,
  evitando custos elevados.

A Manutenção Preventiva para Analisadores 
Potenciométricos contempla:
• Limpeza interna e Externa;
• Limpeza da célula de leitura
• Troca das mangueiras  e conexões
   (Cotar kits manutenção). • 
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• Cotar kit de Eletrodos quando aplicável
• Verificação do funcionamento dos relés
• Verificação e ajuste das saídas analógicas
• Ajustes na curva de calibração

Calibração Disponíveis:
• Calibração com certificação com rastreabilidade RBC

Benefícios da Manutenção Preventiva:
Emissão do certificado de calibração por método 
comparativo para os analisadores de cloro e padrão 
líquido para analisador de flúor.

Será emitido o certificado nos pontos
conforme descritivo abaixo:
• P/ CA610 – 0,5 e 5,00 mg/L
• P/ CLF10 – Pontos entre 0,2 – 3mg/L
• P/ 91XX – Pontos entre 0,2 – 3mg/L

Caso cliente deseje mais pontos ou pontos específicos, 
entre em contato com a nossa área de Service Hexis. 
Consulte-nos para outros serviços e modelos de 
analisadores 
 
Serviços Disponíveis:

Start-up:
Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/ou 
físico-químico realizado por técnicos qualificado. Consulte-
nos para outros em serviços de start e treinamento.

Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem o 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva (nível usuário). Demonstração de 
acesso a menus e funcíonalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  

 CONDUTIVÍMETROS DE PROCESSO 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Condutivímetro Processo 
   (Interno/ Externo/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva Condutívimetro Processo 

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A Manutenção Preventiva para
Condutivímetro contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Teste de desempenho;
• Inspeção visual dos circuitos eletrônicos;
• Verificação e ajuste da saída analógica;
• Verificação dos relés;
• Ajuste de leitura.
 
Calibrações Disponíveis:
Calibração com certificação com rastreabilidade RBC

Certificado de calibração com padrão líquido em um em 
um ponto onde, normalmente, tem um padrão de 1413uS/

cm. Porém, o valor do padrão pode variar de acordo com a 
especificação do sensor.  

Outros padrões podem ser utilizados de acordo com a 
faixa do sensor ou aplicação. Caso cliente deseje mais 
pontos ou pontos específicos, entre em contato com a 
nossa área de Service Hexis. Consulte-nos para outros 
serviços e modelos de analisadores 
 
Serviços Disponíveis:
• Start Up Sensores De Condutividade Digital
• Treinamento Sensores De Condutividade Digital

Start-Up: 
Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/ou 
físico-químico realizado por técnicos qualificado. Consulte-
nos para outros em serviços de start e treinamento.

Objetivo de Treinamento: 
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem o 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva. Demonstração de acesso a menus e 
funcíonalidades gerais com o objetivo de extrair o máximo 
desempenho do instrumento.  
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 PHMETROS DE PROCESSO 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Phmetro Processo
  (Interno/ Externo/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva Phmetro Processo

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A Manutenção Preventiva para PHMETRO contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Teste de desempenho;
• Inspeção visual dos circuitos eletrônicos;
• Verificação e ajuste da saída analógica;
• Verificação dos relés;
• Ajuste de leitura.
 
Calibração Disponível:
• Calibração com certificação com rastreabilidade RBC
• Calibração com padrões líquidos rastreáveis.
• Certificação realizada em 3 pontos (4,7 E 10 PH);

• Caso cliente deseje mais pontos ou pontos específicos, 
   entre em contato com a nossa área de Service Hexis.

Serviços Disponíveis:
• Start-Up Phmetros de processo
• Treinamento Phmetros de processo

Start-Up:
Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/ou 
físico-químico realizado por técnicos qualificado. Consulte-
nos para outros em serviços de start e treinamento.

Treinamento: 
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem o 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva. Demonstração de acesso a menus e 
funcionalidades gerais com o objetivo de extrair o máximo 
desempenho do instrumento.  

Comissionamento:
Inspeção/Validação feita por um técnico habilitado. 
Durante a visita é inspecíonado as instalações física, 
elétrica, hidráulica e analítico (quando aplicável). Pode ser 
acíonado/realizado antes, durante ou após a partida de 
um instrumento dependendo da necessidade.

 MEDIDORES DE VAZÃO 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Medidor de Vazão
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva Medidor de Vazão
 
Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas, 
   evitando custos elevados.

A manutenção preventiva para
Medidor de Vazão contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Verificação das Placas Eletrônicas;
• Verificação e ajuste da saída analógica
• Verificação dos relés
• Troca da Sílica-Gel (quando aplicável).

Calibrações Disponíveis:
Calibração com certificação com rastreabilidade RBC

Calibração com certificação com rastreabilidade
RBC em um ponto. Valores típicos (0 E 1000 mm)

Caso o cliente deseje mais pontos ou pontos específicos, 
entre em contato com a nossa área de Service Hexis. • 
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 MONITORES DE COAGULANTES 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Monitor de Coagulante
   (Interno/Externo/Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva Monitor de Coagulante

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A Manutenção Preventiva
para Monitor Coagulante comtempla:
• Limpeza interna e externa;
• Teste de desempenho;
• Inspeção visual dos circuitos eletrônicos;
• Verificação e ajuste da saída analógica
• Verificação dos relés;
• Ajuste de leitura e testes funcíonais.
 
Calibrações Disponíveis:
N/A – Não existe padrão rastreável para este instrumento.

Serviços Disponíveis:
• Start Up Monitor De Coagulante AF7000
• Treinamento Monitor De Coagulante AF7000

Start-Up:
Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/ou 
físico-químico (quando aplicável). Solicite a ficha de pré-
requisitos de instalação do equipamento através do e-mail 
duvida@hexis.com.br para saber o que é necessário estar 
pronto antes da visita do técnico.

Objetivo do Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventiva/corretiva, 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair a máxima performance do instrumento.  
O treinamento teórico/prático deve ser alinhado 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br. 
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 SISTEMAS UV 

Serviços:
• Manutenção Preventiva SISTEMAS UV (Interna/ Externa);
• Manutenção Corretiva SISTEMAS UV (Interna/ Externa);

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacíonal do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
  evitando custos elevados.

Manutenção preventiva Sistemas UV:
• Troca dos selos de vedação (cotar separadamente);
• Troca das lâmpadas, quando aplicável
   (cotar separadamente);
• Verificação e ajuste da saída analógica;
• Testes nos relés de alarme;
• Testes funcionais;
• Limpeza interna e externa;
• Verificação da integridade das placas eletrônicas.

• Verificação do sistema de limpeza, quando aplicável.
• Reabastecimento da solução de limpeza, quando 
   aplicável  (cotar solução limpeza separadamente)
• Verificação do sistema de comporta (quando aplicável) 

Start-up:
Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/ou 
físico-químico realizado por técnicos qualificado. Consulte-
nos para outros em serviços de start e treinamento.
 
Objetivo do Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem o 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva (nível usuário). Demonstração de 
acesso a menus e funcíonalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  
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 TOC BIOTECTOR 

Serviços:
• Manutenção Preventiva TOC BIOTECTOR
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva TOC BIOTECTOR

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

Manutenção preventiva para
os analisadores de TOC BIOTECTOR:
• Troca do kit de manutenção semestral ou anual
   (Realizar cotação);
• Troca do kit do concentrador do oxigênio
   (Realizar cotação);
• Testes funcionais;
• Ajuste de curva de calibração;
• Limpeza interna e externa;
• Teste de saída analógica e digital (se possuir);
• Verificação de placas eletrônicas.

Calibrações Disponíveis:
Certificado de calibração com rastreabilidade RBC ou NIST

Ficha Técnica:
Calibração em um ponto. O valor do padrão dependerá da 
configuração do equipamento e seu range de trabalho.
Caso cliente deseje mais pontos ou pontos específicos, 
entre em contato com a nossa área de Service Hexis.

Start-up: 
Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/
ou físico-químico realizado por técnicos qualificados. 
Consulte-nos para outros em serviços de start e 
treinamento.

Objetivo do Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem o 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva (nível usuário). Demonstração de 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair o máximo desempenho do instrumento.  

 

 SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS 

Manutenções Disponíveis:
• Manutenção Preventiva Sonda Multiparâmetros
   (Interno/ Externo/ Serviço do dia);
• Manutenção Corretiva Sonda Multiparâmetros.

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A manutenção preventiva para
Sonda Multiparametros contempla:
• Limpeza interna e Externa;
• Limpeza dos sensores;
• Troca da Sílica Gel;
• Checagem dos orings de vendação e
   tratamento com silicone;
• Checagem da bateria interna;
• Verificação das Placas Eletrônicas;

Calibrações Disponíveis:
Calibração com certificação com rastreabilidade RBC

Calibração seguirá os pontos discriminados a seguir:
• Sonda PH
• Pontos: (4,7 e 10 PH)
• Sonda Condutividade

• Pontos: (1408 ou 1413 mS)
• Sonda Turbidez
• Pontos: (20 NTU)

• Sonda Cloreto
• Pontos: (1000 PPM)

• Sonda Nitrato
• Pontos: (1000 PPM)

Caso cliente deseje mais pontos ou pontos específicos, 
entre em contato com a nossa área de Service Hexis.

Start-up: 
Partida do equipamento mediante o atendimento de 
requisitos de instalação físico, elétrico, hidráulico e/ou 
físico-químico realizado por técnicos qualificado. Consulte-
nos para outros em serviços de start e treinamento.

Objetivo do Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento bem o 
capacitá-los na operação, calibração e a manutenção 
preventiva/corretiva. Demonstração de acesso a menus e 
funcíonalidades gerais com o objetivo de extrair o máximo 
desempenho do instrumento. 
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 Consulte-nos para serviços em outros equipamentos OTT Hydrolab   • 
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 TURBIDÍMETROS DE PROCESSO 

Serviços:
• Manutenção Preventiva Turbidímetro de Processo 
   (Interna/ Externa/ Serviço do dia)
• Manutenção Corretiva Turbidímetro de Processo 

Benefícios da Manutenção Preventiva: 
• Garantir a confiabilidade das análises;
• Reduzir o envelhecimento precoce do equipamento;
• Manter o estado técnico operacional do equipamento;
• Atuar antes das intervenções corretivas,
   evitando custos elevados.

A Manutenção Preventiva para
Turbidímetro contempla:
• Limpeza interna e externa;
• Teste de desempenho;
• Inspeção visual dos circuitos eletrônicos;
• Verificação e ajuste da saída analógica;
• Verificação dos relés;
• Ajuste de leitura.

Calibrações Disponíveis:
Certificado de calibração com rastreabilidade RBC ou NIST

Ficha Técnica:
Será emitido certificado nos seguintes pontos:
• 1720C: 20 NTU -  PADRÃO FORMAZINA
• 1720D: 20 NTU -  PADRÃO FORMAZINA
• 1720E: 20 NTU -  PADRÃO FORMAZINA
• SS6: 4000NTU - PADRÃO FORMAZINA
• SS7: 4000NTU - PADRÃO FORMAZINA
• SST: 800NTU – PADRÃO DE FORMAZINA

Caso o cliente queira mais pontos ou pontos 
específicos, entre em contato com a área de 
service.

Treinamentos:
• Treinamento Turbidímetros - 1720C/D/E FILTERTRAK/
ULTRATURB/SOLITAX - Inserção e Imersão/TU5300/
TU5400 (Interna/ Externa);

Ficha técnica Treinamento:
Capacitação técnica dos operadores fornecendo 
informações essenciais sobre o equipamento como a 
operação, calibração e a manutenção preventiva/corretiva, 
acesso a menus e funcionalidades gerais com o objetivo 
de extrair a máxima performance do instrumento.  
O treinamento teórico/prático deve ser alinhada 
previamente com a área de suporte técnico através do 
e-mail duvida@hexis.com.br. 

Start-Up:
Start Up Turbidímetro-1720C/D/E FILTERTRAK/
ULTRATURB/SOLITAX - Inserção e Imersão/TU5300/
TU5400

Ficha Técnica:
Ficha técnica Startup: Partida do equipamento mediante 
o atendimento de requisitos de instalação físico, elétrico, 
hidráulico e/ou físico-químico (quando aplicável). Solicite 
a ficha de pré-requisitos de instalação do equipamento 
através do e-mail duvida@hexis.com.br para saber o que 
é necessário estar pronto antes da visita do técnico. 

Comissíonamento:
Comissíonamento TurbidímetroS - 1720C/D/E 
FILTERTRAK/ULTRATURB/SOLITAX - Inserção e Imersão/
TU5300/TU5400

Ficha Técnica:
Ficha técnica Comissionamento: Inspeção/Validação feita 
por um técnico habilitado. Durante a visita é inspecionado 
as instalações física, elétrica, hidráulica e analítico (quando 
aplicável). Pode ser acionado/realizado antes, durante 
ou após a partida de um instrumento dependendo da 
necessidade. Solicite o agendamento através do e-mail 
duvida@hexis.com.br.
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 FLEXSTATION 3 MULTI-MODE 
 MICROPLATE READER 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
   (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
A manutenção preventiva consiste basicamente de três 
componentes principais:

Inspeção visual e limpeza
• Inspecionar a superfície do instrumento
   em busca de danos.
• Verificar a presença de todos os
   componentes e acessórios.
• Abrir o instrumento e checar por
   componentes danificados.
• Checagem interna do instrumento em busca de
   poeira, partículas e respingos de fluidos.
• Inspecionar e limpar a tela de proteção da
   ventoinha inferior do instrumento.
• Inspecionar todos os conectores e condutores elétricos.
• Inspecionar e limpar a bandeja de microplaca
   de respingos de amostra. 
• Inspecionar as hastes guias da câmara de leitura por 
   contaminação e/ou corrosão.
• Com o instrumento desligado, movimentar a bandeja de 
   microplaca de modo a verificar a movimentação 
   adequada da mesma. 
• Checagem do caminho das fibras óticas
   dentro do instrumento.
• Checagem da condição da janela da lâmpada.
• Checagem da condição do Doublet Mirror
   localizado próximo a lâmpada. 
• Checagem da condição física da grade de difração e 
   verificação da movimentação adequada. 
• Inspeção e limpeza do carrossel de filtros.

Verificação do instrumento
• Verificação do display frontal.
• Verificação das funções dos botões do painel principal.
• Verificação da funcionalidade da ventoinha
   traseira e inferior. 
• Verificação da comunicação entre o instrumento e o 
   computador do usuário por meio do SoftMax Pro. 
• Verificação do indicador de temperature no SoftMax Pro 
• Checagem do número de flashs da lâmpada.
• Checagem do histórico de erros em busca de
   possíveis problemas. 

• Reaplicação da graxa de amortecimento
   da roda de filtros.
• Reinstalação e verificação da movimentação
   do carrossel de filtros. 
• Checagem do funcionamento da bandeja de microplaca e 
   da porta de saída da mesma.
• Alinhamento da grade de difração, da bandeja de
   microplaca e da cabeça de leitura.
• Alinhamento para microplacas de 384 poços
   (se aplicável).

Checagem final do sistema
• Realização de testes ADC dos leveis de luz.
• Realização do teste de ruídos e corrente escura.
• Realização da calibração de ar do instrumento.
• Verificação das constantes de água nos parâmetros
   base do instrumento.
• Realização do teste de performance com referência em 
   ar e em placa opaca.
• Realização do teste de validação ABS1 da absorbância   
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices. 
• Realização do teste de validação FL1 da fluorescência 
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices. 
• Realização do teste de validação LM1 da luminescência 
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices. 
• Checagem final e limpeza do histórico de erros.

Suporte ao Cliente:
• Instalação
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)
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 FILTERMAX F3 & F5 MULTI-MODE 
 MICROPLATE READERS 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
   (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
A manutenção preventiva consiste basicamente de três 
componentes principais:

Inspeção Visual e Limpeza
• Inspecionar a superfície do instrumento em
   busca de danos.
• Verificar a presença de todos os 
   componentes e acessórios.
• Abrir o instrumento e checar por
   componentes danificados.
• Checagem interna do instrumento em busca de poeira, 
   partículas e respingos de fluidos.
• Inspecionar e limpar a tela de proteção da ventoinha 
   inferior do instrumento.
• Inspecionar todos os conectores e condutores elétricos.
• Inspecionar e limpar a bandeja de microplaca de 
   respingos de amostra. 
• Inspecionar as hastes guias da câmara de leitura por 
   contaminação e/ou corrosão.
• Com o instrumento desligado, movimentar a bandeja de 
   microplaca de modo a verificar a movimentação 
   adequada da mesma. 
• Checagem do caminho das fibras óticas
   dentro do instrumento.
• Checagem da condição da janela da lâmpada.
• Checagem da condição do Doublet Mirror localizado 
   próximo à lâmpada. 
• Checagem da condição física da grade de difração e 
   verificação da movimentação adequada. 
• Inspeção e limpeza do carrossel de filtros

Verificação do Instrumento
• Verificação do display frontal.
• Verificação das funções dos botões do painel principal.
• Verificação da funcionalidade da ventoinha
   traseira e inferior. 
• Verificação da comunicação entre o instrumento e o 
   computador do usuário por meio do SoftMax Pro. 
• Verificação do indicador de temperatura no SoftMax Pro 
• Checagem do número de flashes da lâmpada.
• Checagem do histórico de erros em busca
   de possíveis problemas. 

• Reaplicação da graxa de amortecimento da roda de 
   filtros. Reinstalação e verificação da movimentação do 
   carrossel de filtros. 
• Checagem do funcionamento da bandeja de microplaca e 
   da porta de saída da mesma.
• Alinhamento da grade de difração, da bandeja de 
   microplaca e da cabeça de leitura.
• Alinhamento para microplacas de 384 poços
  (se aplicável).

Checagem final do sistema
• Realização de testes ADC dos leveis de luz.
• Realização do teste de ruídos e corrente escura.
• Realização da calibração de ar do instrumento
• Verificação das constantes de agua nos parâmetros
   base do instrumento.
• Realização do teste de performance com referência em 
   ar e em placa opaca.
• Realização do teste de validação ABS1 da absorbância 
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices.
• Realização do teste de validação FL1 da fluorescência  
   de microplacas, conforme os protocolos da
   Molecular Devices. 
• Checagem final e limpeza do histórico de erros.

Suporte Ao Cliente:
• Instalação
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)
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 HIGH-CONTENT IMAGING SYSTEM 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
   (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
A manutenção preventiva consiste basicamente de três 
componentes principais:

Inspeção visual e limpeza
• Inspecionar a superfície do instrumento
   em busca de danos.
• Verificar a presença de todos os
   componentes e acessórios.
• Abrir o instrumento e checar por
   componentes danificados.
• Checagem interna do instrumento em busca de
   poeira, partículas e respingos de fluidos.
• Inspecionar e limpar a tela de proteção da
   ventoinha inferior do instrumento.
• Inspecionar todos os conectores e condutores elétricos.
• Inspecionar e limpar a bandeja de microplaca
   de respingos de amostra. 
• Inspecionar as hastes guias da câmara de leitura por 
   contaminação e/ou corrosão.
• Com o instrumento desligado, movimentar a bandeja de 
   microplaca de modo a verificar a movimentação 
   adequada da mesma. 
• Checagem do caminho das fibras óticas
   dentro do instrumento.
• Checagem da condição da fonte de iluminação.
• Checagem da condição física da fibra ótica e verificação 
   da movimentação adequada. 
• Inspeção e limpeza dos cubos de filtro.

Verificação do Instrumento
• Verificação da funcionalidade da
   ventoinha traseira e inferior. 
• Verificação da comunicação entre o instrumento e o 
   computador do usuário por meio do MetaXpress. 
• Verificação do indicador de temperatura
   no interior do instrumento. 
• Checagem do número de flashes da lâmpada.
• Checagem do histórico de erros em
   busca de possíveis problemas. 
• Checagem do funcíonamento da bandeja de 
   microplaca e da porta de saída da mesma.

Checagem final do sistema
• Realização de testes rotação de câmera.
• Realização do teste de ruídos e corrente escura.
• Realização da calibração XY (Centro A1) e localização de 
   ejeção da microplaca.
• Realização do teste de fundo de placa.
• Realização da calibração XY Offset e Parfocalidade.
• Realização da calibração de linearidade e ausência de 
   vazamento de luz.
• Realização da correção de sombreamento e 
   uniformidade ótica. 
• Checagem e correção do laser auto focus offset.
• Realização do teste de repetitividade dos eixo
   XY do Stage.
• Checagem e correção de desvios de Pixels.
• Verificação dos parâmetros do laseser auto focus com 
   relação as configurações de microplaca do cliente.
• Verificação das configurações de hardware e 
   correção dos parâmetros no sistema
   administrador do equipamento.
• Validação do sistema de Luz transmitida.
   (Opcional se aplicável)
• Validação do sistema de controle ambiental.
   (Opcional se aplicável)
• Validação do sistema de manuseamento de fluidos. 
   (Opcional se palicável)
• Validação final do instrumento.
• Back up e finalização do sistema.

Suporte Ao Cliente:
• Instalação
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)
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 FLUORESCENCE MICROPLATE READER 
 (GEMINI XPS E EM) 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
   (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
A manutenção preventiva consiste basicamente de três 
componentes principais:

Inspeção Visual e Limpeza
• Inspecionar a superfície do instrumento
   em busca de danos.
• Verificar a presença de todos os
   componentes e acessórios.
• Abrir o instrumento e checar por
  componentes danificados.
• Checagem interna do instrumento em busca
  de poeira, partículas e respingos de fluidos.
• Inspecionar e limpar a tela de proteção
   da ventoinha inferior do instrumento.
• Inspecionar todos os conectores e condutores elétricos.
• Inspecionar e limpar a bandeja de microplaca
   de respingos de amostra. 
• Inspecionar as hastes guias da câmara de leitura por 
   contaminação e/ou corrosão.
• Com o instrumento desligado, movimentar a bandeja de 
   microplaca de modo a verificar a movimentação 
   adequada da mesma. 
• Checagem do caminho das fibras óticas
   dentro do instrumento.
• Checagem da condição da janela da lâmpada.
• Checagem da condição do Doublet Mirror 
   localizado próximo a lâmpada. 
• Checagem da condição física da grade de
   difração e verificação da movimentação adequada. 
• Inspeção e limpeza do carrossel de filtros.

Verificação do Instrumento
• Verificação do display frontal.
• Verificação das funções dos botões do painel principal.
• Verificação da funcionalidade da ventoinha 
   traseira e inferior. 
• Verificação da comunicação entre o instrumento e o 
   computador do usuário por meio do SoftMax Pro. 
• Verificação do indicador de temperatura no SoftMax Pro 
• Checagem do número de flashes da lâmpada.
• Checagem do histórico de erros em busca
   de possíveis problemas. 
• Reaplicação da graxa de amortecimento da roda de 
   filtros. Reinstalação e verificação da movimentação do 
   carrossel de filtros. 
• Checagem do funcionamento da bandeja de microplaca e 
   da porta de saída da mesma.
• Alinhamento da grade de difração, da bandeja de 
   microplaca e da cabeça de leitura.
• Alinhamento para microplacas de 384 poços
   (se aplicável).

Checagem final do sistema
• Realização de testes ADC dos níveis de luz.
• Realização do teste de ruídos e corrente escura.
• Realização da calibração de ar do instrumento
• Verificação das constantes de água nos parâmetros
   base do instrumento.
• Realização do teste de performance com referência em 
   ar e em placa opaca.
• Realização do teste de validação FL1 da fluorescência 
   de microplacas, conforme os protocolos 
   da Molecular Devices. 
• Checagem final e limpeza do histórico de erros.

Suporte Ao Cliente:
• Instalação
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)
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 MICROPLATE WASHER (AQUAMAX) 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
   (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
• Inspeção Geral 
• Inspecionar por debris e resíduos fluidos na superfície 
   interna do instrumento, limpeza e remoção da sujidade 
   usando flanela livre de fiapos com WD e solução de 
   álcool isopropílico 70%.
• Limpeza externa do instrumento para remoção de 
   sujeiras, manchas e/ou respingos fluidos. 
• Remoção da carcaça principal do instrumento para 
   permitir acesso ao cabeamento e conexões. Checar os 
   cabos e as conexões. Assegurar que não há nenhuma 
   conexão solta.
• Checar por vazamentos anteriores e respingos que 
   podem ter pingados na base do instrumento.
• Checar por resíduos e/ou corrosão do chassi e bandeja 
   de transporte. 
• Limpeza das partes sujas e danificadas por
   vazamento de fluídos. 

Procedimentos diversos do instrumento:
• Inspeção do garrafão de buffer e de waste para 
   assegurar que os mesmos estão livres de vazamento de 
   pressão e de líquido.
• Inspecionar e limpar os inlets e outlets e suas
   respectivas tubulações.
• Verificar o alinhamento da bandeja. Alinhar caso
   haja necessidade.
• Verificar a efetividade do prime, assegurando que as 
   agulhas se encontram livres de obstrução e de que não 
   haja gotejamento observado.
• Atualização do firmware/software (Caso o cliente 
   aprove).
• Inspeção das cabeças de lavagem 96 e/ou 384 poços 
• Inspecionar e limpar as agulhas de aspiração e 
   dispensação com o mandril apropriado, caso necessário.
• Inspecionar as cabeças de lavagem por dobras e danos 
   nos pins e/ou sinais de corrosão e degradação.

Suporte Ao Cliente:
• Instalação
• Qualificação IQ/OQ
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)
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 LUMINESCENCE MICROPLATE READER 
 (SPECTRAMAX L) 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
   (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
A manutenção preventiva consiste basicamente de três 
componentes principais:

Inspeção visual e limpeza
• Inspecionar a superfície do instrumento
   em busca de danos.
• Verificar a presença de todos os
   componentes e acessórios.
• Abrir o instrumento e checar por
   componentes danificados.
• Checagem interna do instrumento em
   busca de poeira, partículas e respingos de fluidos.
• Inspecionar e limpar a tela de proteção
   da ventoinha inferior do instrumento.
• Inspecionar todos os conectores e condutores elétricos.
• Inspecionar e limpar a bandeja de microplaca de 
   respingos de amostra. 
• Inspecionar as hastes guias da câmara de leitura por 
   contaminação e/ou corrosão.
• Com o instrumento desligado, movimentar a bandeja de 
   microplaca de modo a verificar a movimentação 
   adequada da mesma. 
• Checagem do caminho das fibras óticas
   dentro do instrumento.
• Checagem da condição da janela da lâmpada.
• Checagem da condição do Doublet Mirror localizado 
   próximo a lâmpada. 
• Checagem da condição física da grade de difração e 
   verificação da movimentação adequada. 
• Inspeção e limpeza do carrossel de filtros

Verificação do Instrumento
• Verificação do display frontal.
• Verificação das funções dos botões do painel principal.
• Verificação da funcionalidade da ventoinha
   traseira e inferior. 
• Verificação da comunicação entre o instrumento e o 
   computador do usuário por meio do SoftMax Pro. 

• Verificação do indicador de temperatura no SoftMax Pro 
• Checagem do número de flashes da lâmpada.
• Checagem do histórico de erros em busca
   de possíveis problemas. 
• Reaplicação da graxa de amortecimento da roda de 
   filtros. Reinstalação e verificação da movimentação do 
   carrossel de filtros.
• Checagem do funcionamento da bandeja de microplaca e 
   da porta de saída da mesma.
• Alinhamento da grade de difração, da bandeja de 
   microplaca e da cabeça de leitura.
• Alinhamento para microplacas de 384 poços
   (se aplicável).

Checagem final do sistema
• Realização de testes ADC dos níveis de luz.
• Realização do teste de ruídos e corrente escura.
• Realização da calibração de ar do instrumento.
• Verificação das constantes de água nos parâmetros
   base do instrumento.
• Realização do teste de performance com referência em 
   ar e em placa opaca.
• Realização do teste de validação LM1 da luminescência 
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices. 
• Checagem final e limpeza do histórico de erros.

Suporte Ao Cliente:
• Instalação
• Qualificação IQ/OQ
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)

 SPECTRAMAX ABSORBANCE 
 MICROPLATE READER (340PC384, 190, PLUS384 
 E VERSAMAX) 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
   (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
A manutenção preventiva consiste basicamente de três 
componentes principais:
Inspeção Visual e Limpeza
• Inspecionar a superfície do instrumento
  em busca de danos. • 
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 SPECTRAMAX I3X MULTI-MODE 
 DETECTIONPLATFORM 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
   (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
A manutenção preventiva consiste basicamente de três 
componentes principais:

Inspeção visual e limpeza
• Inspecionar a superfície do instrumento em
   busca de danos.
• Verificar a presença de todos os 
   componentes e acessórios.

• Checagem da condição do Doublet Mirror localizado 
   próximo a lâmpada. 
• Checagem da condição física da grade de difração e 
   verificação da movimentação adequada. 
• Inspeção e limpeza do carrossel de filtros.

Verificação do instrumento
• Verificação do display frontal.
• Verificação das funções dos botões do painel principal.
• Verificação da funcionalidade da ventoinha
   traseira e inferior. 
• Verificação da comunicação entre o instrumento e o 
  computador do usuário por meio do SoftMax Pro. 
• Verificação do indicador de temperatura no SoftMax Pro 
• Checagem do número de flashs da lâmpada.
• Checagem do histórico de erros em busca de
   possíveis problemas. 
• Reaplicação da graxa de amortecimento da roda de 
   filtros. Reinstalação e verificação da movimentação do 
   carrossel de filtros. 
• Checagem do funcionamento da bandeja de microplaca e 
   da porta de saída da mesma.
• Alinhamento da grade de difração, da bandeja de 
   microplaca e da cabeça de leitura.
• Alinhamento para microplacas de 384 poços
   (se aplicável).
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• Verificar a presença de todos os
   componentes e acessórios.
• Abrir o instrumento e checar por
   componentes danificados.
• Checagem interna do instrumento em busca de poeira, 
   partículas e respingos de fluidos.
• Inspecionar e limpar a tela de proteção da ventoinha 
   inferior do instrumento.
• Inspecionar todos os conectores e condutores elétricos.
• Inspecionar e limpar a bandeja de microplaca de 
   respingos de amostra. 
• Inspecionar as hastes guias da câmara de leitura por 
   contaminação e/ou corrosão.
• Com o instrumento desligado, movimentar a bandeja de 
   microplaca de modo a verificar a movimentação 
   adequada da mesma. 
• Checagem do caminho das fibras óticas
   dentro do instrumento.
• Checagem da condição da janela da lâmpada.
• Checagem da condição do Doublet Mirror localizado 
   próximo a lâmpada. 
• Checagem da condição física da grade de difração e 
   verificação da movimentação adequada. 
• Inspeção e limpeza do carrossel de filtros.

Verificação do Instrumento
• Verificação do display frontal.
• Verificação das funções dos botões do painel principal.
• Verificação da funcionalidade da ventoinha
  traseira e inferior. 
• Verificação da comunicação entre o instrumento e o 
   computador do usuário por meio do SoftMax Pro. 
• Verificação do indicador de temperatura no SoftMax Pro. 

• Checagem do número de flashes da lâmpada.
• Checagem do histórico de erros em busca
   de possíveis problemas. 
• Reaplicação da graxa de amortecimento da roda de 
   filtros. Reinstalação e verificação da movimentação do 
   carrossel de filtros. 
• Checagem do funcionamento da bandeja de microplaca e 
   da porta de saída da mesma.
• Alinhamento da grade de difração, da bandeja de 
   microplaca e da cabeça de leitura.
• Alinhamento para microplacas de 384 poços
   (se aplicável).

Checagem final do sistema
• Realização de testes ADC dos leveis de luz.
• Realização do teste de ruídos e corrente escura.
• Realização da calibração de ar do instrumento.
• Verificação das constantes de água nos parâmetros
   base do instrumento.
• Realização do teste de performance com referência em 
  ar e em placa opaca.
• Realização do teste de validação ABS1 da absorbância 
  de microplacas, conforme os protocolos da
  Molecular Devices.
• Checagem final e limpeza do histórico de erros.

Suporte ao Cliente:
• Instalação
• Qualificação IQ/OQ
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)

• Abrir o instrumento e checar por
   componentes danificados.
• Checagem interna do instrumento em busca de poeira, 
   partículas e respingos de fluidos.
• Inspecionar e limpar a tela de proteção da ventoinha 
   inferior do instrumento.
• Inspecionar todos os conectores e condutores elétricos.
• Inspecionar e limpar a bandeja de microplaca de 
   respingos de amostra. 
• Inspecionar as hastes guias da câmara de leitura por 
   contaminação e/ou corrosão.
• Com o instrumento desligado, movimentar a bandeja de 
   microplaca de modo a verificar a movimentação 
   adequada da mesma. 
• Checagem do caminho das fibras óticas
   dentro do instrumento.
• Checagem da condição da janela da lâmpada.

Checagem final do sistema
• Realização de testes ADC dos leveis de luz.
• Realização do teste de ruídos e corrente escura.
• Realização da calibração de ar do instrumento.
• Verificação das constantes de água nos parâmetros
   base do instrumento.
• Realização do teste de performance com referência em 
   ar e em placa opaca.
• Realização do teste de validação ABS1 da absorbância 
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices.
• Realização do teste de validação FL1 da fluorescência 
   de microplacas, conforme os protocolos da
   Molecular Devices.
• Realização do teste de validação Helma da absorbância 
   de cubetas, conforme os protocolos da
   Molecular Devices.
• Realização do teste de validação LM1 da luminescência 
   de microplacas, conforme os protocolos da
   Molecular Devices.
• Checagem final e limpeza do histórico de erros.

Suporte ao Cliente:
• Instalação
• Qualificação IQ/OQ
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)

 STAKMAX MICROPLATE HANDLING SYSTEM 

Serviços:
• Manutenção Preventiva (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
• Inspecionar por debris e resíduos fluidos na superfície 
   interna do instrumento, limpeza e remoção da sujidade 
   usando flanela livre de fiapos com WD e solução de 
   álcool isopropílico 70%.
• Limpeza externa do instrumento para remoção de 
   sujeiras, manchas e/ou respingos fluidos. 
• Remoção da carcaça principal do instrumento para 
   permitir acesso ao cabeamento e conexões. Checar os 
   cabos e as conexões. Assegurar que não há nenhuma 
   conexão solta.

• Inspecionar e limpar os sensores e micro switches.

Verificação da performance do Sistema 
• Confirmar o alinhamento correto com o instrumento 
   pareado ajuste caso necessário. 
• Verificar que o instrumento não apresenta erros de 
   inicialização.
• Verificar que o instrumento realiza tanto a entrega 
   quanto a devolução de microplaca corretamente.
• Confirmar a integridade mecânica do instrumento.

Suporte ao Cliente:
• Instalação
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)

• 
SP

EC
TR

A
M

A
X

 I3
X

 M
U

LT
I-M

O
D

E 
D

ET
EC

TÍ
o

n 
P

LA
TF

O
R

M
 

• 
ST

A
K

M
A

X
 M

IC
R

O
P

LA
TE

 H
A

N
D

LI
N

G
 S

Y
ST

EM



 SPECTRAMAX M (M2, M3, M4 E M5) SERIES 
 MULTI-MODE MICROPLATE READERS 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
   (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
A manutenção preventiva consiste basicamente de três 
componentes principais:

Inspeção visual e limpeza
• Inspecionar a superfície do instrumento
   em busca de danos.
• Verificar a presença de todos os
   componentes e acessórios.
• Abrir o instrumento e checar por
   componentes danificados.
• Checagem interna do instrumento em busca de poeira, 
   partículas e respingos de fluidos.
• Inspecionar e limpar a tela de proteção da ventoinha 
   inferior do instrumento.
• Inspecionar todos os conectores e condutores elétricos.
• Inspecionar e limpar a bandeja de microplaca de 
   respingos de amostra. 
• Inspecionar as hastes guias da câmara de leitura por 
   contaminação e/ou corrosão.
• Com o instrumento desligado, movimentar a bandeja de 
   microplaca de modo a verificar a movimentação 
   adequada da mesma. 
• Checagem do caminho das fibras óticas
   dentro do instrumento.
• Checagem da condição da janela da lâmpada.
• Checagem da condição do Doublet Mirror localizado 
   próximo a lâmpada. 
• Checagem da condição física da grade de difração e 
   verificação da movimentação adequada. 
• Inspeção e limpeza do carrossel de filtros.

Verificação do instrumento
• Verificação do display frontal.
• Verificação das funções dos botões do painel principal.
• Verificação da funcionalidade da ventoinha
   traseira e inferior. 
• Verificação da comunicação entre o instrumento e o 
   computador do usuário por meio do SoftMax Pro. 
• Verificação do indicador de temperatura no SoftMax Pro 
• Checagem do número de flashes da lâmpada.
• Checagem do histórico de erros em busca de
   possíveis problemas. 

• Reaplicação da graxa de amortecimento da roda de 
   filtros. Reinstalação e verificação da movimentação do 
   carrossel de filtros. 
• Checagem do funcionamento da bandeja de microplaca e 
   da porta de saída da mesma.
• Alinhamento da grade de difração, da bandeja de 
   microplaca e da cabeça de leitura.
• Alinhamento para microplacas de 384 poços
   (se aplicável).

Checagem final do sistema
• Realização de testes ADC dos leveis de luz.
• Realização do teste de ruídos e corrente escura.
• Realização da calibração de ar do instrumento
• Verificação das constantes de água nos parâmetros
   base do instrumento.
• Realização do teste de performance com referência em 
   ar e em placa opaca.
• Realização do teste de validação ABS1 da absorbância 
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices.
• Realização do teste de validação FL1 da fluorescência 
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices. 
• Checagem final e limpeza do histórico de erros.

Suporte ao Cliente:
• Instalação
• Qualificação IQ/OQ
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)
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 SPECTRAMAX ID3 E ID5 MULTI-MODE 
 MICROPLATE READER 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
  (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
A manutenção preventiva consiste basicamente de três 
componentes principais:

Inspeção Visual e Limpeza
• Inspecionar a superfície do instrumento
   em busca de danos.
• Verificar a presença de todos os
   componentes e acessórios.
• Abrir o instrumento e checar por
   componentes danificados.
• Checagem interna do instrumento em busca de poeira, 
   partículas e respingos de fluidos.
• Inspecionar e limpar a tela de proteção da ventoinha 
   inferior do instrumento.
• Inspecionar todos os conectores e condutores elétricos.
• Inspecionar e limpar a bandeja de microplaca de 
   respingos de amostra. 
• Inspecionar as hastes guias da câmara de leitura por 
   contaminação e/ou corrosão.
• Com o instrumento desligado, movimentar a bandeja de    
   microplaca de modo a verificar a movimentação 
   adequada da mesma. 
• Checagem do caminho das fibras óticas
   dentro do instrumento.
• Checagem da condição da janela da lâmpada.
• Checagem da condição do Doublet Mirror localizado 
   próximo a lâmpada. 
• Checagem da condição física da grade de difração e 
   verificação da movimentação adequada. 
• Inspeção e limpeza do carrossel de filtros.

Verificação do Instrumento
• Verificação do display frontal.
• Verificação das funções dos botões do painel principal.
• Verificação da funcíonalidade da ventoinha
   traseira e inferior. 
• Verificação da comunicação entre o instrumento e o 
  computador do usuário por meio do SoftMax Pro. 
• Verificação do indicador de temperatura no SoftMax Pro 
• Checagem do número de flashes da lâmpada.
• Checagem do histórico de erros em busca de
   possíveis problemas. 

• Reaplicação da graxa de amortecimento da roda de 
   filtros. Reinstalação e verificação da movimentação do 
   carrossel de filtros. 
• Checagem do funcionamento da bandeja de microplaca e 
   da porta de saída da mesma.
• Alinhamento da grade de difração, da bandeja de 
   microplaca e da cabeça de leitura.
• Alinhamento para microplacas de 384 poços
   (se aplicável).

Checagem final do sistema
• Realização de testes ADC dos leveis de luz.
• Realização do teste de ruídos e corrente escura.
• Realização da calibração de ar do instrumento
• Verificação das constantes de agua nos parâmetros
   base do instrumento.
• Realização do teste de performance com referência em 
   ar e em placa opaca.
• Realização do teste de validação ABS1 da absorbância 
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices.
• Realização do teste de validação FL1 da fluorescência 
   de microplacas, conforme os protocolos
   da Molecular Devices. 
• Checagem final e limpeza do histórico de erros.

Suporte ao Cliente:
• Instalação
• Qualificação IQ/OQ
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)
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5150

Tenha o melhor serviço do mercado com a uma condição 
especial de valor e a segurança total de atendimento de 
sua instalação.

Conheça todas as nossas modalidades de Contratos Hexis:

 Contrato Padrão 

• Deslocamento técnico incluso;

• Teste de funcionamento com emissão do relatório de 
verificação e fixação de etiqueta;

• Manutenção Preventiva;

• Inclui até 2 Calibrações In loco de acordo com 
recomendações do Fabricante;

• Uso de padrões certificados RBC ou equivalentes;

• Treinamento Operacional com testes das funções ativas.

 Contrato Ouro 

• Deslocamento técnico incluso;

• Teste de funcionamento com emissão do relatório de 
verificação e fixação de etiqueta;

• Manutenção Preventiva com trocas de componentes de 
maior desgaste como: O’rings, Baterias, Lâmpadas, Filtros, 
lentes, Kit de manutenção... de acordo com o modelo de 
cada equipamento;

• Inclui até 2 Calibrações In loco de acordo com 
recomendações do Fabricante;

• Uso de padrões certificados RBC ou equivalentes;

• Treinamento Operacional com testes das funções ativas;

• Prioridade no serviço de emergência;

• 2 Chamados anuais que inclui a avaliação Técnica para 
identificação de falhas e a Manutenção Corretiva;

• Manutenção Corretiva in Loco ou na Hexis, de acordo 
com a complexidade da falha;

• Inclui toda mão de obra e preços previamente fixados 
para peças de reposição que eventualmente sejam 
necessárias.

 Contrato Customizado 

• Todos os serviços, visitas e peças definida de acordo com 
a necessidade ou desejo do cliente.

Contratos Hexis & Aluguel

Uma nova alternativa para trabalharmos juntos
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 THRESHOLD IMMUNOASSAY SYSTEM 

Serviços:
• Manutenção Preventiva com Validação
  (Interna e Externa)
• Manutenção Corretiva

Ficha Técnica:
• Inspeção visual e mecânica 
• Inspeção e limpeza de debris/resíduos por dentro e por 
   fora do instrumento. 
• Inspeção de todos os tubos e conexões por vazamentos 
   internos e externos ao instrumento.
• Checar todos os cabeamentos e conexões do sistema.
• Checar que os contatos dourados da leitora possuem 
   a mesma altura e não se encontram
   distorcidos ou entortados. 
• Checar se a alavanca das portas do coletor de A até D se 
   mantém fechada com uma base de filtro
   para operação correta.
• Checar que a câmara da Leitora possui operação suave 
   durante inserção e remoção.
• Checar a leitora de referência múltiplas vezes. 

Inspeção Elétrica: 
• Checar a voltagem da fonte de alimentação na placa de 
   intercomunicação por sinais de +5VDC, +12VDC e 12VDC    
   dentro dos padrões especificados.

Testes eletromecânicos:
• Checar a operação do mecanismo de drenagem.
• Checar os LEDs infravermelhos da leitora. 
• Verificar o status do LED de auto teste
• Checar que a bomba da estação de trabalho está 
   operando devidamente e que o LED do coletor
   auxiliar aciona.
• Dupla checagem de que o coletor auxiliar pode se 
   comunicar devidamente.
• Checar e ajustar os acionadores conforme necessário.

Testes da Válvula de medição e da operação de vácuo: 
• Ajuste e checagem das configurações da válvula de 
   medição de modo a atender as especificações.
• Checar por vazamentos de vácuo no sistema utilizando a 
   ferramenta de teste própria.
• Verificar que o vácuo no interior da estação de trabalho 
   se encontra dentro das especificações
   durante o funcionamento.
• Verificar que o coletor auxiliar está
   dentro das especificações.

Teste dos sensores de nível de líquido:
• Checar a operação dos sensores de nível de líquido na 
   estação de trabalho.
• Checar a operação dos sensores de nível de líquido no 
   coletor auxiliar.
• Checagem final do sistema
• Rodar o teste de vazamento de corrente e verificar se 
   todos os resultados passam no teste.

Suporte ao Cliente:
• Instalação
• Qualificação IQ/OQ
• Atendimento Remoto (Fone ou Web)

 DR3900  DR6000 

 AGORA VOCÊ PODE ALUGAR OS 
 ESPECTROFOTÔMETROS HACH MODELOS 
 DR3900 E DR6000 

A Hexis, sempre buscando oferecer novas
soluções para seus clientes, lança uma nova
possibilidade para você!

Quais são as vantagens?

• Você pode utilizar equipamentos com a confiabilidade e 
   tecnologia da marca Hach, facilitando o seu dia a dia e 
   gerando dados confiáveis;

• Os Espectrofotômetros já vêm com calibração RBC;
• Não precisa de nenhum investimento inicial;
• A taxa mensal é fixa já inclui manutenção
   preventiva e corretiva. Nada de surpresas e custos 
   adicionais não planejados;
• Acabaram seus dias de equipamento parado na bancada. 
   Agora você não tem mais este risco. A Hexis
   garante o funcionamento!

Como funciona?

Não queremos simplesmente alugar um equipamento, 
e sim, oferecer uma solução completa para melhorar o seu 
dia a dia.

 ENTRE EM CONTATO CONOSCO ATRAVÉS DO E-MAIL especialistadeservico@hexis.com.br. 
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Uma empresa do grupo
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 DÚVIDAS 

duvida@hexis.com.br

 COTAÇÕES SERVIÇOS OU PEÇAS 

service@hexis.com.br

 ESPECIALISTAS DE SERVIÇOS 

especialistadeservico@hexis.com.br
11 4589 2656


