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CONTRASTE COM MÉTODOS DE LABORATÓRIO

O óleo de fritura é uma mistura de diferentes substâncias polares. No processo de envelhecimento do 
óleo de fritura,

o número de ingredientes de alta polaridade aumentará. A cromatografia de laboratório pode 
distinguir entre materiais polares e não polares; o conteúdo do componente total do óleo de fritura é 
definido como% TPM (materiais polares totais).

O valor da% TPM medida pode produzir mudanças sutis pelo método da coluna devido à 
configuração do componente polar e do limite do componente não polar.

Dependendo do tipo de óleo, a polaridade dos componentes polares e não polares também pode 
produzir mudanças sutis, mas a mudança no método da coluna não é reconhecida.

No entanto, o testador de óleo pode medir toda a polaridade do óleo de fritura e, portanto, obter o 
componente polar real e o componente não polar. 

MEDIÇÃO
TPM é a medição da quantidade de materiais polares dentro do óleo. Uma molécula é polar porque 
os elétrons carregados negativamente que giram não são distribuídos uniformemente (número 
ímpar), enquanto uma molécula apolar tem elétrons uniformemente distribuídos (número par). Por 
exemplo, a água é um material muito polar e o óleo não é polar, o que significa que a água se 
separaria do óleo.

Os triglicerídeos também são detectados usando TPM. Estes são compostos combinados com uma 
molécula de glicerol e três ácidos graxos, portanto, são moléculas “maiores” do que os ácidos graxos 
singulares que a maioria das tiras de teste detecta.

O testador digital mede o número dessas moléculas polares “maiores” que aparecem no óleo e 
fornece uma porcentagem de TPM (% TPM) no LCD. Isso é feito por meio de uma medição da 
constante dielétrica entre duas placas de capacitância.

No Reino Unido, 24% TPM é considerado como o nível percentual em que o óleo de fritura não é 
mais adequado para consumo humano. 

PARA QUE TIPO DE ÓLEO PODE SER UTILIZADA A UNIDADE?
Em princípio, todos os óleos de fritura podem ser medidos com o testador - por exemplo: óleo de 
colza, óleo de soja, óleo de gergelim, óleo de palma, azeite de oliva, óleo de amendoim e outros 
óleos vegetais. A gordura animal também pode ser medida com o testador.

Dependendo do tipo de óleo, o valor TPM do óleo fresco irá flutuar entre alguns pontos percentuais 
e o tempo máximo em que o óleo pode ser usado. Por exemplo, o óleo de palma fresco tem um 
valor inicial de% TPM mais alto do que outros óleos, mas seu envelhecimento é muito mais lento. 

O EFEITO DOS ADITIVOS
O testador de óleo é projetado para medir óleo puro. Se forem usados aditivos, os resultados 
podem ser afetado.



COMECE A MEDIR
1. Pressione o botão Power ‘‘ para ligar o instrumento. A barra de temperatura mostrará LO e a barra 
TPM mostrará 0,0%
2. Insira o detector em seu óleo, certificando-se de que o nível de óleo está acima da profundidade 
mínima de imersão, mas não excede a linha 'MAX' no eixo da sonda. O óleo também deve ser 
aquecido entre as temperaturas de 40 ° C e 200 ° C.
3. Se a barra de temperatura piscar 'HI', isso indica que a temperatura medida está acima da faixa e 
'LO' indica que a temperatura medida está abaixo da faixa.
4. Misture o testador de óleo no óleo de fritura, pois a temperatura irregular do óleo no óleo de fritura 
pode causar imprecisões na leitura. Certifique-se de que todas as bolhas que tenham ocorrido 
desapareçam, pois isso pode causar leituras imprecisas.
5. Se a barra TPM indicar 'LO', isso significa que a substância que está sendo testada não é óleo.
6. Os LEDs mudarão para vermelho se a qualidade do óleo estiver fora dos alarmes alto e baixo 
predefinidos de% TPM.
7. Pressione o botão ‘Hold’ no modo de medição para ativar a função ‘Hold’.

Aviso

Se o instrumento foi usado com óleo quente, a sonda e o eixo da sonda podem causar risco de 
queimaduras se tocados!
• Não toque nas partes quentes do instrumento.
• Deixe o instrumento esfriar antes de limpá-lo.
• Limpe a sonda suavemente com uma toalha de papel macia ou 
enxágue com água.

PARA GARANTIR RESULTADOS PRECISOS
• Se estiver usando uma placa de indução - desligue a placa, pois o campo eletromagnético 
afetará o resultado da medição.
• Remova todos os objetos fritos do óleo de fritura que está sendo medido e espere cinco 
minutos.
• Limpe a sonda entre cada medição.
• Evite tocar em objetos de metal, como cestos de fritar ou potes, pois eles podem afetar os 
resultados da medição e certifique-se de que seja fornecida uma distância de pelo menos 1 cm 
do metal.
• Substitua o óleo de fritura imediatamente quando uma leitura indicar que um limite foi excedido. 
Países diferentes têm limites recomendados diferentes. No Reino Unido, o limite recomendado é 
24% TPM. Certifique-se de substituir o óleo de fritura antes de atingir o limite.

MODO DE CONFIGURAÇÃO
1. Ligue o instrumento pressionando o botão ‘‘.
2. Pressione os botões ‘Hold’ e ‘‘ ao mesmo tempo por pelo menos três segundos para entrar 
no Modo de Configuração.
3. Use os botões '' ou '' para selecionar as opções de configuração e pressione
‘Segure’ para confirmar.
4. O instrumento voltará à tela de medição assim que todas as opções de configuração forem 
selecionadas. Pressione ‘‘ no modo de configuração para salvar e sair.

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO
• Defina a temperatura em ° C ou ° F
• Defina o Alarme Audível (ALA) para ligado ou desligado
• Defina o Auto-Off (APO) para ligado ou desligado
• Configuração (LED) para ligado ou desligado
• Execute a calibração (CAL) para ligar ou desligar
• Execute Reset (RST) para ligar ou desligar. 'On' redefine o instrumento para as 
configurações de fábrica
• Defina a luz de fundo (BL) para ligada ou desligada

AJUSTE O ALARME ALTO E BAIXO
Defina o limite de alarme alto TPM

1. Ligue o instrumento. Pressione e segure o botão ‘‘ por pelo menos três segundos no modo de 
teste, o instrumento entrará na configuração de alarme alto. '(((H' será exibido e o LED ficará 
vermelho).
2. Pressione ‘‘, ‘‘ para definir o valor correspondente.
3. Pressione ‘Hold’ para salvar e sair. Pressione ‘‘ para sair sem salvar.

Defina o limite de alarme baixo de TPM
1. Ligue o instrumento. Pressione e segure o botão ‘‘ no modo de teste por pelo menos três 
segundos para entrar nas configurações de alarme baixo do instrumento. 'L)))' será exibido e as 
luzes LED ficarão verdes.
2. Pressione os botões ‘‘ ou ‘‘ para definir o valor correspondente.
3. Clique em ‘Hold’ para salvar e sair. Pressione ‘‘ para sair sem salvar.



RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
1. Depois de ativar a função RST, a tela exibirá RST.
2. Pressione os botões ‘‘ e ‘Hold’ simultaneamente para redefinir os dados de calibração do usuário 
para as configurações de fábrica.

TROCANDO AS BATERIAS
1. Certifique-se de que o instrumento esteja desligado pressionando e segurando o botão Liga / Desliga 
‘‘ ‘.
2. Se necessário, limpe o instrumento de qualquer excesso de óleo ou umidade.
3. Usando uma chave de fenda em cruz, solte os dois parafusos no compartimento da bateria na parte 
traseira do instrumento.
4. Remova as 2 pilhas AAA e substitua por pilhas novas, certificando-se de que estejam encaixadas 
corretamente de acordo com a etiqueta dentro do compartimento da bateria.
5. Feche o compartimento da bateria, certificando-se de que está encaixado corretamente para evitar a 
entrada de qualquer líquido.

1. Ligue o instrumento
2. Pressione ‘Hold’  e ‘    ’ butões juntos por tres segundos
3. C é mostrado no display
4. Pressione ‘Hold’ quatro vezes
5.           Pressione esta tecla para ativar a calibração
6. Pressione ‘Hold’ tres vezes para entrar no modo de ajuste de calibração
7.  Coloque a sonda no óleo padrão de calibração (certifique-se de que o sensor está totalmente 

coberto - superfície do óleo entre as marcas mín. E máx.)
8.  Certifique-se de que a leitura da temperatura seja superior a 40 ° C
9.  Deixe por 5 minutos
10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pressione esses botões ajustar a figura de ajuste superior de modo que a leitura 

do TPM principal corresponda ao TPM do óleo padrão de calibração
11.  Pressione ‘Hold’  e o botão seta juntos por três segundos para SALVAR (certifique-se de que a 

nova leitura ajustada ainda esteja visível) Pressione 'Hold' para sair do modo de calibração
12. Desligue

NOTAS DE CALIBRAÇÃO 
O óleo de calibração padrão precisa estar a uma temperatura superior a 40 ° C (mas almeje 50 ° C 
para dar tempo suficiente para o processo).
Obviamente, existe o perigo de queimaduras e, portanto, é necessário cuidado ao aquecer a água / 
óleo. Coloque a garrafa, com a tampa aberta, em uma caneca de água quente, de forma que a água 
suba dois terços da garrafa.
É essencial que nenhuma água entre na garrafa. Você pode continuar substituindo a água quente até 
que o óleo atinja 50 ° C, ou você pode colocar o copo em um micro-ondas padrão de 600 watts por 15 
segundos de cada vez, novamente, até que a água / óleo atinja 50 ° C. (Um Superfast Thermapen é 
uma ajuda útil).
Se feito com cuidado, o óleo terá a mesma temperatura da água ao redor após 15 minutos.
Não deixe a água ferver. Você pode então prosseguir com a calibração, removendo cuidadosamente 
a tampa do frasco. Manter a garrafa em água quente ajudará a reter o calor, mas certifique-se de que 
nenhuma água entre na garrafa.

ÓLEO DE REFERÊNCIA DE CALIBRAÇÃO Código do produto: 816-090

O valor TPM do óleo está indicado no rótulo do frasco

CALIBRAÇÃO DO USUÁRIO


