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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Sobre este manual 

Este manual descreve todos os procedimentos e informações necessários para a utilização 
correta e bem sucedida do RPU-2100R, abrangendo o funcionamento normal, a manutenção pelo 
utilizador e deteção de problemas. 

Este manual não descreve questões específicas relacionadas com assistência, tais como 
informação técnica e procedimentos de reparação detalhados. 

Apenas para idiomas que não estão disponíveis no software:  

Os itens de menu e mensagens no visor do instrumento são traduzidos para explicação e indicou 
com { XXX }. 

Neste manual são utilizados os seguintes símbolos gráficos para chamar a atenção sobre 
informações importantes: 
 

 

ATENÇÃO: 
Este símbolo indica avisos e outra informação relacionada com perigos. Se ignorar esta 
informação por causar ferimentos pessoais, danos no instrumento ou de propriedade ou 
avaria do instrumento. 

  
 

 

NOTA: 
Este símbolo indica sugestões úteis e outras informações importantes que não 
estão relacionadas com qualquer perigo específico. 
  

 
 

1.2. Disclaimer 

O instrumento não está equipado com sistemas de backup ou de controlo para evitar a produção 
de um reagente incorreto devido a condições como: 

• Circuito de medição descalibrado 

• Avaria do instrumento 

• Tipo ou qualidade incorreto do reagente concentrado 

• Fraca qualidade da água desmineralizada 
 

 

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos, 
incidentais, especiais ou consequenciais de qualquer tipo, emergentes da 
utilização do reagente preparado incorretamente. 
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1.3. Nomes protegidos 

Sysmex é uma marca comercial registada da Sysmex Corporation, Japão. 
Cellpack é uma marca comercial registada da Sysmex Corporation. 
Cubitainer é uma marca registada da Hedwin Corporation. 
 

1.4. Legenda; Texto e informação 

Podem ser utilizados diferentes reagentes no RPU-2100R, dependendo do sistema analisador 
ligado, pelo que o seguinte texto é válido: 

• O RPU-2100R é fabricado de modo adequado para analisadores da classe X, bem como para 
a série XN.  

• O termo "pré-filtro" descreve o pré-filtro de líquido interno localizado no interior do RPU-2100R.  

• O termo "filtro final" descreve o(s) filtro(s) final(ais) de líquido localizado(s) no interior da porta 
do RPU-2100R.  

• É utilizado “Cellpack® -S Conc.” se o RPU-2100R estiver ligado a analisadores da Classe X. 

• É utilizado “Cellpack DST” se o RPU-2100R estiver ligado à série XN. 

• Os termos “Cellpack concentrado” e “concentrado” são sinónimos de “Cellpack® -S Conc.” e 
“Cellpack DST”, dependendo do sistema analisador ligado ao RPU-2100R. 

• Os termos “Cellpack pronto a usar” são sinónimos de “Cellpack®” e “Cellpack DCL”, 
dependendo do sistema analisador ligado ao RPU-2100R. 

• O RPU-2100R produz, a partir de “Cellpack® -S Conc.” ou “Cellpack DST”, 
independentemente do sistema analisador ligado ao RPU-2100R, um “diluente pronto a usar”. 

• O Cellpack concentrado (Cellpack® -S Conc. e Cellpack DST) está disponível em caixas de 
reagente Cubitainer de 10 e 20 litros. A estabilidade vial do Cellpack® -S Conc. depois de abrir 
é de 30 dias, e a estabilidade vial do Cellpack DST aberto é de 60 dias. 
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2. DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO 

2.1. Informação geral 

O RPU-2100R é uma unidade de preparação automatizada de reagente. Produz um diluente 
pronto a usar a partir do Cellpack concentrado (por exemplo, Cellpack® S Conc.) e água 
desmineralizada a um rácio de 1:25. 

O instrumento é uma unidade única que aloja todas as peças necessárias numa estrutura 
fechada. A estrutura é coberta com tampas de folha metálica revestidas com epoxy fáceis de 
remover. 

Todos os conetores externos estão situados na traseira do instrumento, incluindo o interruptor 
para ligar/desligar. 
Todas as peças que podem ser assistidas e substituídas pelo utilizador são acedidas através da 
porta frontal. Pode ser instalado um carrinho para o recipiente de Cellpack concentrado 
(Cellpack® S Conc., apresentado aqui como exemplo) em 3 lados da unidade, de acordo com o 
pretendido. 
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2.2. Condições de utilização específicas 

O instrumento “RPU-2100R” deve ser utilizado apenas para retirar um diluente pronto a usar do 
Cellpack concentrado para utilização em diagnóstico in-vitro, em ligação direta com analisadores 
hematológicos SYSMEX da classe X e da série XN. 
O instrumento só pode ser utilizado com os reagentes e soluções de limpeza mencionados neste 
manual. 
Qualquer outra utilização é considerada como não especificada. 
 

2.3. Características de desempenho 

2.3.1. Saída de reagente 

A saída do reagente diluído depende da temperatura da água abastecida e da quantidade da 
extração do reagente diluído.  
Quando a água estiver muito fria, o processo de aquecimento demora mais tempo do que o 
processo de mistura. 

Para ver uma visão geral da saída, consulte a tabela Condições da alimentação de água e 
reagente (na página 14). 
 

2.4. Princípio de diluição 

O método para determinar a percentagem de diluição do reagente é através da medição da sua 
condutividade. 

A medição da condutividade no RPU-2100R é efetuada de acordo com as seguintes normas 
internacionais: 

ISO 7888:1985 (Qualidade da água - Determinação da condutividade elétrica) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Expressão de desempenho de analisadores eletroquímicos - Parte 3: 
Condutividade eletrolítica) 

A condutividade é definida como a capacidade de condução de corrente elétrica de uma 
substância. 

Em soluções aquosas, a corrente é transportada por iões carregados. Quanto mais elevado for o 
número de iões (tal como nas soluções salinas), maior é a condutividade. Dado que a 
condutividade dos dois ingredientes do reagente (água desmineralizada e reagente concentrado) 
é conhecida, a percentagem de diluição pode ser determinada com grande precisão. 

O movimento iónico em soluções aquosas depende largamente da temperatura. Deste modo, é 
também medida a temperatura da solução e o valor da condutividade a essa temperatura é 
convertido para o valor respetivo com a temperatura a 25 ºC. 

Para evitar imprecisões na conversão, que podem ocorrer quando a diferença de temperatura é 
muito grande, a água desmineralizada é aquecida até 25 ºC. 
 



Descrição do instrumento                                          

 

 Pàgina 12     RPU-2100R Instruções de utilização 
                           Versão 1.3 MRN-184-PT 

 

2.5. Princípios operacionais 

O instrumento utiliza água desmineralizada que tem de ser abastecida por um dispositivo externo. 
A água desmineralizada enche o recipiente de água por pressão a partir do abastecimento externo 
de água. A água é aquecida no interior do recipiente de água e flui para o recipiente de mistura 
por gravitação. 

É adicionada a primeira dosagem de reagente concentrado através de uma bomba peristáltica. 
Isto produz uma diluição de 80-90% do valor pretendido. A diluição é misturada e a condutividade 
é medida. A quantidade restante necessária de reagente concentrado é calculada e adicionada 
em várias etapas e em quantidades decrescentes. 
Quando o valor da condutividade medida se encontra num intervalo especificado, a diluição está 
correta e flui para o recipiente de armazenamento por gravitação. 
As diluições rejeitadas fluem para a conduta de descarga por gravitação e são bombeadas para 
fora do instrumento. 

O reagente diluído no recipiente de armazenamento é bombeado através de um filtro de bactérias 
para um recipiente de extravasamento. Os analisadores externos retiram o reagente deste 
recipiente de extravasamento através de um filtro final através de vácuo, que é fornecido pelo 
dispositivo de vácuo do analisador. O reagente regressa do recipiente de extravasamento para o 
recipiente de armazenamento por gravitação. 

Todos os recipientes estão ligados a uma conduta de entrada/saída de ar e de descarga através 
de um tubo de ventilação/extravasamento combinado. Este sistema aberto evita a pressurização 
dos recipientes. Um filtro de ar protege o sistema contra a poluição por partículas em suspensão 
no ar. Um interruptor de boia dentro da conduta de descarga aciona a bomba de resíduos. 
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2.6. Especificações técnicas 

Modelos RPU do instrumento: 

Modelo 
Nome do modelo Número de catálogo 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 

 

Alimentação de rede Tensão 230 VAC (+/- 10%)  

 Frequência 50-60 Hz 

   

Consumo energético  500 VA 

   

Ambiente Temperatura mínima e 
máxima de funcionamento 

15…30 °C 

 Temperatura ótima de 
funcionamento 

15…25 °C 

 Temperatura de transporte 
e armazenamento 

 5…50 °C 

 Nível de humidade 40…80 % sem 
condensação 

   

Ligações externas Alimentação elétrica Cabo de alimentação Euro 

 Ethernet/USB 
(apenas NARP109010) 

RJ45/USB-B  

 RS-232 
(apenas NARP109000) 

9 pinos SUB-D fêmea  

Ligações externas  
(Fluidos) 

Conetor de água (1x, no 
tubo de ligação incluído) 

G ¾" fêmea 

 Conetor de saída de 
reagente (4x) 

Conetor de encaixe do 
tubo,  
OD 6 mm 

 Conetor de saída de 
descarga (1x) 

Espiga da mangueira, ID 
do tubo 12 mm 
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Dimensões gerais Largura 500 mm 

(sem carrinho de 
reagente) 

Altura < 700 mm 

 Profundidade 430 mm 

   

Peso total (sem fluidos) 

 

 ca. 50 kg 

Volumes Recipiente de água 2,5 litros 

 Recipiente de 
armazenamento 

2,5 litros 

 Recipiente de mistura 0,6 litros 

 Recipiente de 
extravasamento 

0,6 litros 

 Recipiente de resíduos 
(opcional, externo) 

20 litros 

Saída de calor Modo de espera  máx. 50 W 

 Funcionamento máximo máx. 500 W 

Nível de ruído Máximo a 1m 
(durante a descarga de 
resíduos)  

65 dB(A) 

 Contínuo a 1m < 60 dB(A) 

Idiomas da interface de 
utilizador 

Atualmente disponíveis de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 
sv 

 (a lista pode ser alargada)   

 
 
 

2.7. Condições de abastecimento de água e reagente 

 

Água 
desmineralizada 

Qualidade necessária 
(condutividade) 

Inferior a 0,2 µS/cm 

 Volume necessário  
(consumo durante o 
funcionamento normal) 

20 litros/hora 

 Temperatura necessária 5 … 25 °C 

 Pressão mínima 1 bar 

 Pressão máxima 5 bar 
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 Conetor do tubo necessário G ¾" macho 

Abastecimento 
de reagente 
concentrado 

Tamanho máximo do recipiente 

 

390 x 260 x 300 mm 

(largura x profundidade x 
altura) 

 Tipo de reagente SYSMEX Cellpack 
concentrado 

    

Filtragem Filtro de ar Filtro de bactérias, 
malha de 0,2 µm 

 Pré-filtro de líquido Cápsula de grau 
farmacêutico (esterilizada), 
malha de 0,8+0,45 µm, 
auto--ventilada 

 Filtro final de líquidos Cápsula de grau 
farmacêutico (esterilizada), 
malha de 0.2 µm, 
auto-ventilada 

Reagente diluído  

intervalo de 
condutividade 

 De acordo com a "Solução 
para ajuste técnico" 
ZE000901: 13,47 mS/cm (+/- 
0,1 mS/cm) a 25 °C (+/- 2 
°C) 

Reagente diluído  

saída contínua 

Água à temperatura de 5 ... 20 
°C 

inferior a 16 litros/hora 

(durante a extração 
contínua) 

Água à temperatura de 20 ... 25 
°C 

ca. 16 litros/hora mínimo 

ca. 18 litros/hora máximo 

Caudal (18 litros/hora igual a aprox. 600 amostras/hora) 

Pico de extração de 
reagente diluído 

0,5 litros/minuto 6 minutos máx. 

(com recipientes de 
armazenamento e 
extravasamento 
cheios e pré-filtro 
novo) 

1 litro/minuto 2 minutos máx. 

Método de extração 
do reagente diluído 

Método Vácuo 

 Intervalo 75 .. 600 mm Hg 
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2.8. Visão geral do instrumento 

2.8.1. Vista do exterior e dimensões globais 

 
 

1 Conetor de entrada de água 4 Ligações externas 

2 Conetores de saída de água 5 Módulo de entrada do abastecimento 
público 

3 Conetor de saída de resíduos   
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2.8.2. Vista do interior 

 
 

1 Filtro de ar 7 Recipiente de água 

2 Recipiente de mistura 8 Recipiente de extravasamento 

3 Bomba do reagente 9 Válvula de drenagem do recipiente de 
extravasamento 

4 Pré-filtros de fluidos 10 Recipiente de armazenamento 

5 Válvula de drenagem do recipiente de 
armazenamento 

11 Conduta de descarga 

6 Bomba de circulação 12 Bomba de descarga 
 
 

2.8.3. Recipiente de água 

O recipiente de água é um vaso fechado não transparente que contém uma reserva de água 
desmineralizada do abastecimento externo de água. A água é aquecida a 25 °C neste recipiente. 
Um dispositivo de agitação permite uma temperatura uniforme na água. O recipiente é ventilado e 
protegido contra pressurização através da ligação por tubo à conduta de descarga. 
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2.8.4. Recipiente de mistura 

O recipiente de mistura é um vaso transparente onde é efetuada a diluição. Aloja o conjunto do 
sensor de condutividade e um dispositivo de mistura. O recipiente é ventilado e protegido contra 
pressurização através da ligação por tubo à conduta de descarga. 
 

2.8.5. Recipiente de armazenamento e sistema de circulação 

O recipiente de armazenamento é um vaso fechado não transparente que contém o reagente 
diluído, 
A mistura armazenada é bombeada continuamente através de um filtro de bactérias para um 
recipiente de extravasamento. O filtro remove partículas e bactérias do reagente. A capacidade do 
fluxo do filtro é monitorizada. 

O recipiente de extravasamento é um vaso fechado transparente de onde o reagente é retirado 
pelos analisadores ligados. Uma ligação separada para cada analisador conduz da parte lateral do 
RPU-2100R para o exterior. Cada analisador está ligado a um filtro de bactérias final separado. 
O excesso de mistura regressa ao recipiente de armazenamento. 
Os dois recipientes são ventilados e protegidos contra pressurização através de uma ligação por 
tubo à conduta de descarga.  
Está localizada no ponto mais baixo, entre o recipiente de armazenamento e a bomba de 
circulação, uma bomba de drenagem que redireciona o fluxo para a bomba de descarga, se o 
sistema tiver de ser drenado. Está localizada uma segunda válvula de drenagem sob o recipiente 
de extravasamento para drenar este recipiente. As duas válvulas são operadas manualmente.  
 

2.8.6. Bomba do reagente 

A bomba peristáltica transporta o reagente concentrado para o recipiente de mistura. 
O tubo da bomba pode ser substituído facilmente. 
 

2.8.7. Recolha da resíduos 

Todos os recipientes estão ligados à conduta de descarga, que conduz à bomba de descarga. Um 
interruptor de boia no interior da conduta aciona a bomba de descarga que bombeia os resíduos 
para fora do instrumento. Se o RPU-2100R não estiver ligado a um sistema central de recolha de 
resíduos, pode ser ligado um recipiente de resíduos adicional de 20 litros. O recipiente de 
resíduos opcional é monitorizado por um interruptor de nível para evitar o excesso de enchimento. 
 

2.8.8. Unidade de controlo 

A unidade de controlo eletrónica está localizada na traseira do instrumento e é blindada em 
relação ao sistema de fluidos. A unidade de controlo não está acessível ao utilizador.  
Todos os ativadores, sensores, etc. são controlados por um só PCB. O software está incorporado 
e armazenado na memória Flash. 
O software é programável em flash a partir de um PC através de uma ligação USB ou RS232 
(ficha SUB-D), dependendo do modelo (consulte Especificações técnicas (na página 13)). 
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2.8.9. Ligação de comunicação externa 

Está localizado um conjunto de conetores para comunicação externa na traseira do instrumento.  
 

2.8.9.1. I/O 

Os conetores I/O estão disponíveis para dispositivos externos, tais como o interruptor de nível do 
recipiente de resíduos opcional. 
 

 

NOTA: 
Contacte o seu representante da Sysmex para obter mais informações sobre 
dispositivos externos auxiliares. Estes dispositivos devem ser ligados por um 
engenheiro treinado. 

 
 

2.8.9.2. RS-232 (apenas no modelo NARP109000) 

O conetor RS-232 é utilizado para enviar dados do RPU-2100R para um sistema de monitorização 
e para programação. A ligação ao IPU expandido é efetuada através da ligação RS-232. 
 

 

NOTA: 
O conetor RS-232 é destinado apenas a assistência. 

 
 

2.8.9.3. Ethernet/USB (apenas no modelo NARP109010) 

A ligação Ethernet é utilizada para enviar dados do RPU-2100R para um sistema de 
monitorização. 
A ligação USB é utilizada para atualizações de firmware. 
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3. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

3.1. Precauções gerais de segurança 
 

 
 

Leia as instruções antes de operar o instrumento. Respeite todas as marcações de segurança no 
manual e no instrumento. Guarde este manual para consulta futura. 

Não derrame fluidos no instrumento. Isto pode causar um curto circuito. Se isto acontecer, 
desligue imediatamente o interruptor de ligação e desligue o cabo de alimentação. Contacte o 
representante de serviço da Sysmex. 

Se o instrumento emitir odores ou fumos incomuns, desligue imediatamente o interruptor de 
ligação e desligue o cabo de alimentação. Se continuar a utilizar o instrumento corre o risco de 
incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais. Contacte o representante de serviço da Sysmex. 

Não toque nos circuitos elétricos no interior do instrumento, particularmente com as mãos 
molhadas, porque existe risco de choque elétrico. 

Este instrumento deve estar ligado a uma tomada elétrica com a tensão correta. Tenha presente 
que o instrumento deve estar ligado à terra. 

Evite danificar o cabo de alimentação. Não coloque acessórios nem puxe o cabo de alimentação. 

Quando o instrumento não é utilizado (incluindo durante a noite), o abastecimento de água deve 
ser fechado para evitar acidentes de derramamento de água. 

O instrumento só deve ser aberto de acordo com as instruções neste manual 
 

3.2. Evitar infeções 

Os recipientes dos fluidos internos nunca podem ser abertos pelo utilizador, apenas por pessoal 
de serviço treinado.  Durante a utilização prolongada do RPU-2100R, podem crescer bactérias 
prejudiciais (por exemplo, legionella) no interior dos recipientes. Antes da abertura dos recipientes, 
deve ser efetuado o procedimento de desinfeção (consulte a secção Manutenção para obter 
detalhes).  
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3.3. Instalação 

O instrumento deve ser instalado num local seco e sem pó. 

Não exponha o instrumento a variações excessivas de temperatura e luz do sol direta. 
Evite impactos e vibrações. Assegure uma boa ventilação. 

Evite a instalação perto de dispositivos que causam interferências como, por exemplo, rádios, 
centrifugadores, etc. 

A instalação do instrumento em locais onde estão armazenados químicos ou onde são gerados 
gases não é permitida. 
 

3.4. Manusear reagentes 

Respeite as etiquetas nas embalagens dos reagentes e a informação no folheto da embalagem. 

Evite o contacto direto com reagentes. Os reagentes podem causar irritação dos olhos, pele e 
membranas mucosas. 

Se entrar em contacto acidentalmente com o reagente, enxague imediatamente a pele com muita 
água. 

A seguir à contaminação dos olhos, enxague imediatamente com muita água. Consulte um 
médico sem demora.  Consulte a folha de segurança do material. 

Se o reagente for engolido acidentalmente, consulte imediatamente um médico. 

Evite a contaminação de reagentes com pó ou bactérias. Os reagentes não devem ser utilizados 
depois da data de validade. 

Depois de pequenos derramamentos de reagente, limpe com um pano húmido. Para grandes 
derramamentos, siga o procedimento padrão do seu laboratório. 

O Cellpack concentrado é um bom condutor e assim, se derramar próximo de cabos ou 
equipamentos elétricos, existe risco de choque elétrico. Desligue o instrumento e retire o cabo da 
tomada antes de limpar o derramamento. 

O DESINFETANTE RPU é um forte material de limpeza alcalino. Se entrar em contacto com a 
pele ou com o vestuário, lave a superfície afetada com uma grande quantidade de água. Consulte 
a folha de segurança do material. 

O DESINFETANTE RPU contém hipoclorito de sódio corrosivo. Limpe imediatamente com um 
pano húmido. 
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4. INSTALAÇÃO 
O instrumento deve ser desembalado, instalado e verificado por um representante de serviço 
treinado da Sysmex antes do primeiro funcionamento. 
São fornecidas instruções de instalação detalhadas no manual de serviço do RPU-2100R. 
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5. INTERFACE DE UTILIZADOR E MENU DO SOFTWARE 

 
 

5.1. Desenho do ecrã 

O ecrã está disposto em 4 linhas x 20 carateres. Aparece o ecrã principal quando o instrumento é 
ligado. 

É fornecida a seguinte informação no ecrã: 
 

5.1.1. Informação de modo 

A primeira linha do ecrã indica se o instrumento está [ACTIVE] { ativo } ou [STANDBY] { espera } ou a 
executar uma [SERVICE FUNCTION] { função de serviço }. 
[ACTIVE] significa que o instrumento está operacional e que produz automaticamente reagente. As 
funções de serviço não estão disponíveis nesta configuração. 

[STANDBY] significa que a produção do reagente está suspensa, pelo que as funções de serviço e as 
tarefas de manutenção podem ser efetuadas. 
A passagem do instrumento para qualquer uma destas definições é efetuada pelo utilizador. No 
arranque, o instrumento muda automaticamente para o modo [ACTIVE] depois de 15 segundos. 
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5.1.2. Informação de estado 

As linhas três e quatro apresentam mensagens curtas que indicam o estado atual da produção de 
reagente: 
 

"enchimento" • o recipiente de água está a ser enchido 

"aquecimento: xx,x°C 
(xx,x°C)" 

• o aquecimento da água está em curso, temperatura 
atual entre parênteses: temperatura final 

"em mistura, aguarde por 
favor" 

• a mistura do reagente está em curso 

"Ready" {Operacional} • o reagente diluído está disponível para os 
analisadores 

 

Sempre que ocorrer uma mensagem de erro ou de aviso, a linha de estado é mudada em 
intervalos de 1 segundo entre as mensagens de erro ou de aviso e a informação regular de 
estado. 
 

5.1.3. Menu de registo de erros 

Os itens seguintes podem ser acedidos em modo Ativo ou Espera. 
 

Error log menu {Registo de erros} 

[RETURN] { regressar } Regressa ao menu anterior 

[erros de 1 a 10] Apresenta os últimos 10 erros que ocorreram. 
Valor não volátil. 

 
 
 



 Interface de utilizador e menu do software 

 

RPU-2100R Instruções de utilização  Pàgina 25 
Versão 1.3 MRN-184-PT 

 

5.1.4. Menu de serviço 

A maioria dos itens do menu de serviço só pode ser acedida quando o instrumento está em modo 
de Espera. Os itens inacessíveis são assinalados por um sinal sonoro. 
 

 

Service menu {Menu de serviço} 

[RETURN] { regressar } Regressa ao menu anterior. 

[REPLACE CONCENTRATE]  
{ substituir 
concentrado } 

Permite a substituição do recipiente do reagente Cellpack 
concentrado. 
Consulte a secção Manutenção para ver um procedimento 
passo a passo. 

[REPLACE FILTER]  
{ substituir filtro } 

Permite a substituição do pré-filtro do fluido interno. 
Consulte a secção Manutenção para ver um procedimento 
passo a passo. 

[REPLACE PUMPTUBE]  
{ substituir tubo da 
bomba } 

Permite a substituição do tubo da bomba de reagente. 
Consulte a secção Manutenção para ver um procedimento 
passo a passo. 
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5.2. Utilizar o teclado 

O RPU-2100R tem um sistema operativo controlado por menus. Os menus podem ser 
selecionados premindo a tecla [ ENTER ] e/ou utilizando as teclas [SETA PARA CIMA] e [SETA 
PARA BAXIO] para percorrer as opções. 
Uma seta [>] em frente da linha indica a posição escolhida. 
Prima [ ENTER ] para ativar a função escolhida ou entrar no submenu. 
[ RETURN ] { regressar } no submenu regressa sempre ao menu anterior. 
 [ RETURN ] no menu principal regressa ao ecrã principal 

 

Botão Descrição utilize esta tecla para: 

 

SETA PARA CIMA 

• subir num menu 

• aumentar o valor de um parâmetro 

• desligar temporariamente os sinais 
sonoros 

 

SETA PARA 
BAIXO 

• descer num menu 

• diminuir o valor de um parâmetro 

• desligar temporariamente os sinais 
sonoros 

 

ENTER 

• selecionar um item de menu 

• iniciar uma função 

• confirmar uma ação 

 
 

5.3. Sinais 

Estão incorporados dois LED no ecrã do RPU-2100R. Indicam, em conjunto com os sinais 
sonoros internos, várias condições: 

 

LED Estado Modo 

Verde (“Ready” 
(Operacional)) 

Ligado continuamente Modo ativo 

Verde (“Ready” 
(Operacional)) 

Intermitente Modo de espera 

Vermelho (“Error” 
(Erro)) 

Ligado continuamente + 
sinais sonoros breves 

Erro 

Vermelho (“Error” 
(Erro)) 

Intermitente + sinais sonoros 
longos 

Aviso 

 

Consulte a secção "Deteção de problemas" para obter detalhes sobre erros e avisos. 
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5.4. Visão geral dos itens de menu 

Os vários itens de menu são explicados apenas brevemente nesta secção. Consulte a secção 
Manutenção para obter mais detalhes. 

 

Legenda: [BOLD TEXT] é o texto no ecrã 

 Negrito é a predefinição 

 [ ENTER ] é a tecla de função 
 
 

5.4.1. Estrutura de menus (nível de utilizador) 

 



Interface de utilizador e menu do software                                          

 

 Pàgina 28     RPU-2100R Instruções de utilização 
                           Versão 1.3 MRN-184-PT 

 

 
 

5.4.2. Menu principal 

Os itens seguintes podem ser acedidos em modo Ativo ou Espera. 
 

Main menu {Menu principal} 

[RETURN]  
{ regressar } 

Regressa ao ecrã principal 

[SHUTDOWN SYSTEM]  
{ desligar sistema } 

Esta função deve ser executada antes de desligar o 
instrumento. Consulte a secção "Procedimentos padrão de 
operação" para obter detalhes. 

[ACTIVE / STANDBY ON/OFF]  
{ativo 
Ligado/Desligado} 

Muda entre os modos "ativo" e "espera". 
[On] corresponde a "ativo", [off] corresponde a “standby” 
(espera). Predefinição no arranque: espera. muda 
automaticamente para ativo depois de 15 segundos. 
Consulte a secção "Procedimentos padrão de operação" 
para obter detalhes 

[RESET ERROR]  
{ restaurar erro } 

Restaura uma mensagem de erro 

[WARNINGS ON/OFF]  
{avisos 
Ligado/Desligado} 

Predefinição no arranque: avisos ligados. 
Se o utilizador não pretende ver a sinalização dos avisos, 
este item pode ser desligado. As mensagens de erro não 
são afetadas por esta definição. 

[SHOW MACH. LOG]  
{apresentar registo da 
máquina} 

Entra no menu de registo do instrumento 

[SHOW ERROR LOG]  
{ apresentar registo de 
erros } 

Entra no menu de registo de erros 

[GO TO SERVICE MENU]  
{ aceder ao menu de 
serviço } 

Entra no menu de serviço 
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5.4.3. Menu de registo da máquina 

Os itens seguintes podem ser acedidos em modo Ativo ou Espera. 
 

Machine log menu {Registo da máquina} 

[RETURN]  
{ regressar } 

Regressa ao menu anterior. 

[GOOD] { bom } Apresenta a quantidade total de misturas boas. Valor não 
volátil. 
Intervalo: 0-9.999.999 

[POOR] { fraco } Apresenta a quantidade total de misturas rejeitadas devido a 
valores de condutividade incorretos. Valor não volátil. 
Intervalo: 0-9.999.999 

[POOR (TEMP)]  
{ fraco (temp) } 

Apresenta a quantidade total de misturas rejeitadas devido ao 
excesso do desvio de temperatura. Valor não volátil. 
Intervalo: 0-9.999.999 

[ERRORS] { erros } Apresenta a quantidade total de erros. Valor não volátil. 
Intervalo: 0-9.999.999 

[HOURS] { horas } Apresenta as horas de funcionamento acumuladas da bomba 
de circulação. 
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6. PROCEDIMENTOS PADRÃO DE OPERAÇÃO 

6.1. Arranque 
 

 

NOTA: 
O RPU-2100R deve ser ligado 20..30 minutos antes dos 
analisadores ligados. Assegura assim que o RPU-2100R está a 
funcionar com a capacidade máxima quando os analisadores 
solicitam diluente pronto a usar. 

 

1. Certifique-se que o abastecimento de água desmineralizada está a funcionar e que o 
recipiente de resíduos (se estiver instalado) está vazio. 

2. Ligue o instrumento. 
3. Durante os primeiros 15 segundos, o ecrã apresenta a versão do software e a mensagem 

[PRESS ENTER TO START IN STANDBY] {Prima enter para iniciar em espera} 
Se não premir [ ENTER ] durante este período, o software muda automaticamente para o 
modo "Active" (Ativo) e é visualizado o ecrã principal. 
O instrumento começa então a produzir reagente diluído. 

 
 

6.2. Modo "Active" (Ativo) 

O modo "Ativo" é indicado na primeira linha do ecrã e o LED verde "Operacional" está 
permanentemente aceso. 

Todos os processos necessários para a produção de reagente diluído são efetuados 
automaticamente, desde que a água desmineralizada e o reagente concentrado estejam 
disponíveis e desde que o reagente diluído esteja a ser extraído. O ecrã apresenta mensagens 
curtas, indicando os processos em curso. 

A produção de reagente diluído será suspensa quando o recipiente de armazenamento interno 
estiver cheio.  

Quando o reagente está a ser retirado do recipiente de extravasamento, o nível no recipiente de 
armazenamento diminui e a produção de reagente continua automaticamente. 
Os itens do menu relativos à monitorização podem ser acedidos em modo ativo. 
As funções de serviço que interferem com os processos automáticos estão inacessíveis. Isto é 
assinalado por um sinal sonoro. 
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6.2.1. Comportamento da  bomba de circulação em modo ativo 

Quando estiver disponível reagente diluído suficiente no recipiente de armazenamento, a bomba 
de circulação bombeia automaticamente o reagente através do filtro para o recipiente de 
extravasamento. A circulação é ativada durante 1 minuto e depois suspensa durante 15 minutos 
se não for extraído reagente do recipiente de extravasamento. Quando o reagente é retirado do 
recipiente de extravasamento e o nível diminuir, a circulação continua de acordo com o necessário 
para manter o nível elevado. 

Se o nível do recipiente de armazenamento estiver baixo, a bomba pode parar temporariamente 
para evitar danos. Arranca de novo automaticamente quanto estiver novamente disponível 
reagente suficiente. 
 

6.3. Modo "Standby" (Espera) 

O modo "Espera" é indicado na primeira linha do ecrã, e o LED verde "Operacional" está 
intermitente. 

Para aceder às funções de serviço, o instrumento tem de ser colocado em modo de espera. Isto 
significa que a produção de reagente diluído é interrompido. 

Esta função pode ser acedida em qualquer altura.  No entanto, pode demorar alguns segundos, 
dado que os processos automáticos têm de ser parados em segurança. 
 

6.3.1. Comportamento da bomba de circulação em modo de espera 

Em geral, a bomba de circulação comporta-se do mesmo modo como em modo ativo. Contudo, se 
for necessário para a execução de determinadas funções de serviço, a bomba para. 
 

6.4. Substituir o reagente concentrado 

Quando o recipiente do reagente Cellpack concentrado ficar vazio, o instrumento assinala 
"C38 CONDUCTIVITY - CHANGE CONCENTRATE".{C38 condutividade - mudar concentrado} 
Consulte a secção "Ações de deteção de problemas C38 Condutividade – mudar Cellpack 
concentrado (na página 44)" para ver o procedimento. 

O recipiente do reagente também pode ser substituído preventivamente. 
Consulte a secção "Manutenção Substituição preventiva do Cellpack concentrado (na página 
47)" para ver o procedimento. 
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6.5. Desligar 

Sempre que o RPU-2100R tiver de ser desligado, deve fazê-lo sempre usando a opção [SHUTDOWN 

SYSTEM] { desligar sistema } no menu principal. Isto assegura que as horas de funcionamento são 
registadas corretamente. 
 

 

NOTA: 
Quando o sistema tiver de ser desligado, os analisadores ligados 
devem ser desligados primeiro. Evita assim que os tubos de ligação 
e as reservas internas dos analisadores sejam completamente 
drenados. 

 

 

ATENÇÃO: 
Sempre que o instrumento tiver de ser desligado, o abastecimento 
externo de água deve ser fechado primeiro. 

 

Depois de fechar o abastecimento de água, ative [SHUTDOWN SYSTEM] no menu principal. Isto pode 
ser feito em modo "ativo" ou "espera". 

O utilizador é avisado quando o instrumento puder ser desligado em segurança. 
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7. DETEÇÃO DE PROBLEMAS 

7.1. Mensagens de erro, condição e aviso 

O RPU-2100R deteta várias situações de erro, condição e aviso para fornecer informação ao 
utilizador sobre avarias ou possíveis avarias eminentes do instrumento. 
 

 

NOTA: 
O sinal sonoro pode ser desligado temporariamente premindo um 
dos botões das setas. O sinal sonoro será ligado automaticamente 
quando ocorrer outra condição de erro ou aviso. 

 
 

7.1.1. Diferença entre erros, condições e avisos 
 

Sinal de aviso: 

• O ecrã apresenta o número e a descrição do aviso 

• LED de erro a piscar 

• É emitido um sinal sonoro longo (1 segundo) com pausas uniformemente longas (1 segundo) 

É assinalado um aviso sempre que ocorre uma situação que possa interferir com a saída 
pretendida do reagente diluído, tal como um ciclo lento de enchimento e drenagem.  Os avisos 
não afetam os processos em curso, e são restaurados automaticamente quando a situação do 
aviso terminar. 

Os avisos transformam-se em erros quando os limites específicos dessa situação forem 
ultrapassados. 

Quando um aviso é assinalado persistentemente sem se transformar em erro, contacte o 
representante de serviço da Sysmex para obter manutenção e evitar possíveis avarias eminentes 
no futuro.  

O utilizador pode optar por não ser informado sobre avisos desligando a função. 
Os avisos não são registados no registo de erros. 
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Sinal de condição: 

• O ecrã apresenta o número e a descrição da condição e uma breve recomendação para ação 
do utilizador 

• LED de erro a piscar 

• São emitidos sinais sonoros longos (1 segundo) com pausas mais longas (3 segundos) 

As condições são situações que interferem com o funcionamento correto do instrumento e 
necessitam da atenção imediata do utilizador.  As condições estão relacionadas normalmente com 
fatores externos que devem ser resolvidos pelo utilizador. Nalguns casos, a condição também 
pode ser causada por problemas internos. 

Consulte a secção "Deteção de problemas" para ver as ações apropriadas relacionadas com as 
condições. 
 

Sinal de erro: 

• O ecrã apresenta o número e a descrição do erro e uma breve recomendação para a ação do 
utilizador 

• LED de erro continuamente ligado 

• São emitidos sinais sonoros breves (0,3 segundos) com pausas uniformemente curtas (0,3 
segundos) 

Os erros necessitam da atenção imediata do utilizador porque o funcionamento correto do 
instrumento deixou de estar garantido. Todos os processos em curso são parados com a exceção 
da remoção de resíduos e circulação do armazenamento. Consulte a secção "Deteção de 
problemas" para ver as ações adequadas em caso de erro. 
 

 

NOTA: 
Se uma condição ou erro for restaurado enquanto a situação de erro 
ainda estiver ativa, o instrumento entra de novo em erro. 

 

Os últimos10 erros são registados seguindo o princípio de primeiro a entrar, primeiro a sair. 
 

Os erros, condições e avisos são visualizados com um número de erro, uma breve descrição do 
erro e uma breve descrição da ação apropriada para o utilizador. 
Os erros são divididos em grupos, de acordo com os processos principais do instrumento: 

 

Processo Erros Condições Avisos 

Descarga E1 a E10 C1 a C10 W1 a W10 

Armazenam
ento 

E11 a E20 C11 a C20 W11 a W20 

H2O E21 a E30 C21 a C30 W21 a W30 

Mistura E31 a E40 C31 a C40 W31 a W40 

Interno E41 a E50   
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7.1.2. Lista de erros, condições e avisos e possíveis causas 

7.1.2.1. Lista de erros (alargada) 
 

Mensagem de erro 
do RPU-2100R e 
cockpit do IPU 
Extended 

Acionado por Possíveis causas Explicação/mensagem 
apresentada no IPU Extended 

E1 WASTE - CHECK 
WASTE { E1 
resíduos - 
verificar descarga 
- chamar serviço } 

Tempo 
excedido no 
interruptor de 
boia da conduta 
de descarga 

• Tudo de descarga 
dobrado ou 
obstruído 

• Pressão de água 
demasiado elevada 

• Avaria do 
interruptor de boia 
da conduta de 
descarga 

• Avaria da bomba 
de descarga 

• Avaria da válvula 
de entrada de H2O 

• Definição da 
variável “twaste” 
muito baixa  

[waste (E1)] (resíduos): Esvazie o 
recipiente de resíduos e verifique a 
ligação do sensor do recipiente de 
resíduos e o tubo de descarga 
externo em relação a dobras ou 
obstruções.  

 

Se o erro persistir depois da ação, 
mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E11 SENSOR CONFLICT - 
CALL SERVICE  { E11 
conflito de sensor 
- chamar serviço } 

sensor "STORAGE 
EMPTY" 
{armazenamen
to vazio} = 
OFF, sensor   
“STORAGE FULL”    
{armazenamen
to cheio } = ON 
detetado 

• Avaria do 
interruptor de boia 
do recipiente de 
armazenamento 

[sensor conflict (E11)] (conflito de 
sensor): Avaria do interruptor de 
boia do recipiente de 
armazenamento.  

 

Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E22 H2O HEATING - 
CALL SERVICE { E22 
aquecimento de 
H2O - chamar 
serviço } 

tempo excedido 
do sensor de 
temperatura de 
água (< 24,5°C) 

• Definição do 
aquecedor 
mecânico 
demasiado baixa 

• Avaria do 
aquecedor 

• Avaria do sensor 
de temperatura de 
água 

• Definição da 
variável “theat” 

[H2O heating (E22)] (aquecimento 
de H2O): Definições do aquecedor 
muito baixas ou avaria do 
aquecedor.  

 

Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 
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Mensagem de erro 
do RPU-2100R e 
cockpit do IPU 
Extended 

Acionado por Possíveis causas Explicação/mensagem 
apresentada no IPU Extended 

muito baixa 

E23 H2O STIRRING - 
CALL SERVICE { E23 
agitação de H2O - 
chamar serviço } 

Tempo 
excedido do 
sensor de 
agitação de 
H2O 

• Avaria do motor ou 
do sensor de 
agitação 

• Agitador encravado 

[H2O stirring sensor timeout (E23)] 
(tempo excedido do sensor de 
agitação de H2O): Avaria do motor 
ou do sensor do agitador ou 
agitador encravado.  
 
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E31 MIX SUPPLY - CALL 
SERVICE { E31 
abastecimento de 
mistura - chamar 
serviço } 

Tempo 
excedido do 
interruptor de 
boia do 
recipiente de 
mistura 

• Sem abastecimento 
de água do 
recipiente de água 

• Avaria da válvula 
"Mix container IN" 
(Entrada do 
recipiente de 
mistura) 

• Avaria do 
interruptor de boia 
do recipiente de 
mistura 

• Definição da 
variável “tmixfull” 
muito baixa 

[mix supply (E31)] (abastecimento 
de mistura): Avaria do 
abastecimento do contentor de 
mistura.  
 
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E32 DRAIN POOR - CALL 
SERVICE { E32 
drenagem fraca - 
chamar serviço } 

Tempo 
excedido do 
interruptor de 
boia do 
recipiente de 
mistura 

• Avaria da válvula 
"Mix container Out 
poor" (Saída do 
recipiente de 
mistura pobre) 

• Avaria do 
interruptor de boia 
do recipiente de 
mistura 

• Definição da 
variável 
“tmixempty” muito 
baixa 

[drain poor (E32)] (drenagem 
pobre): Avaria da drenagem do 
recipiente de mistura.  
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E33 DRAIN OK - CALL 
SERVICE { E33 
drenagem ok - 

Tempo 
excedido do 
interruptor de 

• Avaria da válvula 
"Mix container Out 
OK" (Saída do 

[drain ok (E33)] (drenagem ok): 
Avaria da drenagem do recipiente 
de mistura.  
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Mensagem de erro 
do RPU-2100R e 
cockpit do IPU 
Extended 

Acionado por Possíveis causas Explicação/mensagem 
apresentada no IPU Extended 

chamar serviço } boia do 
recipiente de 
mistura 

recipiente de 
mistura OK) 

• Avaria do 
interruptor de boia 
do recipiente de 
mistura  

• Definição da 
variável 
“tmixempty” muito 
baixa 

Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E34 MIX FULL - CALL 
SERVICE { E34 
mistura cheia - 
chamar serviço } 

Interruptor de 
boia do 
recipiente de 
mistura 
acionado 
prematurament
e 

• Fuga das válvulas 
“mix container Out” 
(saída do recipiente 
de mistura) 

• Avaria do 
interruptor de boia 
do recipiente de 
mistura 

[mix full (E34)] (mistura cheia): 
Fuga do recipiente de mistura ou 
avaria do interruptor de boia.  
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E35 H20 COND. NOT OK 
-CALL SERVICE { E35 
condição de H2O 
não OK - chamar 
serviço }  

Dispositivo de 
H2O externo 

• O dispositivo de 
H2O está 
congestionado ou 
avariado 

[H2O cond. not OK (E35)] 
(condição de H2O não OK): O 
dispositivo de desmineralização de 
água está congestionado ou 
avariado.   
 
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 
Se o erro persistir depois do 
condicionamento, contacte o 
representante de serviço do 
sistema de abastecimento de 
água. 

E36 H20 TEMPERATURE 
> - CALL SERVICE { 
E36 temperatura 
de H2O > - 
chamar serviço } 

Temperatura da 
água no 
recipiente de 
mistura > 27°C 

• Avaria do sensor 
de temperatura de 
água 

• Avaria do 
aquecedor 

[H2O temperature> (E36)] 
(temperatura d H2O): Temperatura 
da água no recipiente de mistura 
muito elevada ou avaria do 
aquecedor.  
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 
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Mensagem de erro 
do RPU-2100R e 
cockpit do IPU 
Extended 

Acionado por Possíveis causas Explicação/mensagem 
apresentada no IPU Extended 

E37 H20 TEMPERATURE 
- CALL SERVICE { E37 
temperatura de 
H2O < -chamar 
serviço  } 

Temperatura da 
água no 
recipiente de 
mistura < 23°C
  

• Avaria do sensor 
de temperatura de 
água 

• Excesso de queda 
de temperatura 
devido a ambiente 
frio 

[H2O temperature< (E37)] 
(temperatura de H2O): 
Temperatura da água muito baixa 
no recipiente de mistura ou avaria 
do aquecedor.   
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E41 PARAMETER - CALL 
SERVICE { E41 
parâmetro - 
chamar serviço } 

CPU • Conflito de dados 
lidos da Eeprom 

[parameter (E41)] (parâmetro): 
Conflito de dados lidos da Eeprom.  
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E42 COMMUNICATION - 
CALL SERVICE { E42 
comunicação - 
chamar serviço } 

CPU • Erro de 
comunicação entre 
a CPU do 
instrumento e a 
CPU de medição 
de condutividade 

[communication (E42)] 
(comunicação): Erro de 
comunicação entre as CPUs do 
instrumento. 
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E43 NTC H2O SENSOR 
- CALL SERVICE { E43 
sensor NTC de 
H2O - chamar 
serviço } 

temperatura da 
água > 40°C 

• Avaria no circuito 
do sensor de 
temperatura da 
água 

[NTC H2O sensor (E43)] (sensor 
NTC de H2O): Avaria no circuito 
do sensor de temperatura da água.  
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E44 NTC MIX SENSOR - 
CALL SERVICE { E44 
sensor NTC de 
mistura - chamar 
serviço } 

Temperatura do 
recipiente de 
mistura > 40°C 

• Avaria no circuito 
do sensor de 
temperatura do 
recipiente de 
mistura 

[NTC Mix sensor (E44)] (sensor 
NTC de mistura): Avaria no circuito 
do sensor de temperatura da água.  
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

E45 GX SENSOR - CALL 
SERVICE { E45 
sensor Gx - 
chamar serviço } 

CPU • Avaria do sensor 
de condutividade 
ou temperatura 

[Gx sensor (E45)] (sensor Gx): 
Avaria do sensor de condutividade 
ou temperatura.  
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
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Mensagem de erro 
do RPU-2100R e 
cockpit do IPU 
Extended 

Acionado por Possíveis causas Explicação/mensagem 
apresentada no IPU Extended 

local da Sysmex. 

E46 COMMUNICATION   
{ E46 
comunicação } 

CPU • Avaria da eletrónica 
(interna) 

[internal communication (E46)] 
(comunicação interna): Avaria da 
eletrónica.  
Mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte 
o representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 
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7.1.2.2. Lista de condições 
 

Mensagem da 
condição do RPU-
2100R e cockpit do 
IPU Extended 

Acionado por Possíveis causas Explicação/mensagem apresentada 
no IPU Extended 

C2 WAST CONT. FULL - 
CHECK WASTE  
{C2 recipiente de 
resíduos cheio  - 
verificar descarga } 

Interruptor de 
boia do 
recipiente de 
resíduos 

• O recipiente de 
resíduos está 
cheio  

• Avaria do sensor 
de resíduos 
externo ou do 
conetor do 
circuito ou não 
ligado 

[waste container full (C2)] 
(recipiente de resíduos cheio): 
Esvazie o recipiente de resíduos ou 
verifique a ligação de drenagem.  
 
Se o erro persistir depois da ação, 
mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte o 
representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 

C12 CIRCULATION - 
CHANGE INT. FILTER  
{ C12 circulação - 
substituir filtro 
interno } 

interruptor de 
boia do 
recipiente de 
extravasamen
to (circulação 
< 14l/h) 

• O filtro interno 
está obstruído 

• Avaria da 
bomba de 
circulação 

• Avaria do 
interruptor de 
boia do 
recipiente de 
extravasamento  

[circulation (C12)] (circulação): 
Manutenção do cliente - Mudar o(s) 
analisador(es) para Cellpack pronto 
a usar.  
 
Substitua o filtro interno. Se o erro 
persistir depois da substituição, 
contate o representante de serviço 
técnico local da Sysmex. 

C21 H20 SUPPLY - CHECK 
WATER SUPPLY  
{ C21 
abastecimento de 
H2O - verificar 
abastecimento de 
água } 

tempo 
excedido do 
interruptor de 
boia do 
recipiente de 
água 

• Abastecimento 
de água 
inexistente ou 
insuficiente 

• Avaria do 
interruptor de 
boia do 
recipiente de 
água 

• Avaria da 
válvula de 
entrada de H2O 

• Definição da 
variável “tro” 
muito baixa 

[H2O supply (C21)] (abastecimento 
de água): Verifique o dispositivo de 
desmineralização de água ligado se 
as torneiras e as válvulas estiverem 
completamente abertas.  

1. Se o erro persistir, mude o(s) 
analisador(es) para Cellpack pronto 
a usar e contacte o representante 
de serviço técnico do sistema de 
abastecimento de água.  

2. Se o dispositivo de 
desmineralização de água estiver a 
funcionar de acordo com as 
especificações, contacte o 
representante de serviço técnico 
local da Sysmex.  

C38 CONDUCTIVITY - 
CHANGE CONCENTRATE  
{ C38 condutividade 
- mudar 
concentrado } 

 • Recipiente do 
reagente 
concentrado 
vazio  

• Avaria da 

[conductivity (C38)] (condutividade): 
Substitua o recipiente do reagente 
Cellpack concentrado ligado.  
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bomba do 
reagente 

• Bolhas de ar 
grandes na linha 
do reagente 
concentrado 

Se o recipiente de Cellpack 
concentrado não estiver vazio, 
mude o(s) analisador(es) para 
Cellpack pronto a usar e contacte o 
representante de serviço técnico 
local da Sysmex. 
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7.1.2.3. Lista de avisos 
 

Mensagem de 
aviso do RPU-
2100R e cockpit 
do IPU 
Extended 

Acionado por Possíveis causas Explicação/mensagem 
apresentada no IPU 
Extended 

W12 SLOW 

CIRCULATION  
{W12 
circulação 
lenta} 

interruptor de boia do 
recipiente de 
extravasamento 
(circulação < 28l/h) 

• O filtro interno está 
parcialmente 
obstruído 

[slow circulation (W12)] 
(circulação lenta): O aviso 
não afeta o processo em 
curso. 

W21 H20 SUPPLY 
SLOW { W21 
abastecimento 
de H2O baixo } 

tempo excedido do 
interruptor de boia do 
recipiente de água 

• Abastecimento de 
água lento 

• A válvula "H2O 
container IN" (entrada 
do recipiente de H2O) 
não está 
completamente 
aberta 

• Definição da variável 
“tro” muito baixa 

[H2O supply slow (W21)] 
(abastecimento de H2O 
lento): O aviso não afeta o 
processo em curso. 
Verifique o dispositivo de 
desmineralização de água 
ligado se as torneiras e as 
válvulas estiverem 
completamente abertas. 

W23 H20 STIRRING 
{ W23 agitação 
de H2O } 

Tempo excedido do 
sensor de agitação 
de H2O 

• Avaria do motor ou do 
sensor de agitação 

• Agitador encravado 

[H2O stirring (W23)] 
(agitação de H2O): O aviso 
não afeta o processo em 
curso. 

W31 DRAIN POOR 
SLOW {W31 
drenagem 
lenta pobre } 

Tempo excedido do 
interruptor de boia do 
recipiente de mistura 

• A válvula "Mix 
container Out poor" 
(saída do recipiente 
de mistura pobre) não 
está completamente 
aberta 

[drain poor slow (W31)] 
(drenagem lenta pobre): O 
aviso não afeta o processo 
em curso. 

W32 DRAIN OK LOW 
{ W32 
drenagem 
lenta OK } 

Tempo excedido do 
interruptor de boia do 
recipiente de mistura 

• A válvula "Mix 
container Out OK" 
(saída do recipiente 
de mistura OK) não 
está totalmente 
aberta 

[drain OK slow (W32)] 
(drenagem lenta OK): O 
aviso não afeta o processo 
em curso. 

W33 MIX SUPPLY 
LOW { W33 
abastecimento 
de mistura 
lento } 

Tempo excedido do 
interruptor de boia do 
recipiente de mistura 

• A  válvula "Mix cont. 
in" (entrada do 
recipiente de mistura) 
não está 
completamente 
aberta 

[mix supply slow (W33)] 
(abastecimento de mistura 
lento): O aviso não afeta o 
processo em curso. 
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7.2. Ações de deteção de problemas 

7.2.1. E1 Waste - check waste {Resíduos – verificar drenagem} 

Se a bomba de drenagem estiver em funcionamento: 

1. Prima uma das teclas de seta para desligar temporariamente os sinais sonoros. 
2. Efetue o "procedimento de chamada de serviço" 
 

Se a bomba de drenagem não estiver em funcionamento: 

1. Prima uma das teclas de seta para desligar temporariamente os sinais sonoros. 
2. Esvazie o recipiente de resíduos e verifique a ligação do sensor desse recipiente.  
3. Verifique a existência de dobras ou obstruções no tubo de descarga externo. Remova-as, se 

necessário. 
4. Aceda ao menu [RESET ERROR] { restaurar erro } e prima [ ENTER ]. 
5. Se o erro regressar, efetue o "Procedimento de chamada de emergência" 
 
 

7.2.2. C2 Waste container full – check waste {Rec. de resíduos cheio – verificar descarga} 

Se a bomba de drenagem estiver em funcionamento: 

1. Prima uma das teclas de seta para desligar temporariamente os sinais sonoros. 
2. Efetue o "procedimento de chamada de serviço" 
 

Se a bomba de drenagem não estiver em funcionamento: 

1. Prima uma das teclas de seta para desligar temporariamente os sinais sonoros. 
2. Esvazie o recipiente de resíduos e verifique a ligação do sensor desse recipiente.  
3. Aceda ao menu [RESET ERROR] { restaurar erro } e prima [ ENTER ]. 
4. Se o erro regressar, efetue o "Procedimento de chamada de emergência" 
 
 

7.2.3. C12 Circulation – change internal filter {Circulação - mudar filtro interno} 

1. Prima uma das teclas de seta para desligar temporariamente os sinais sonoros. 
2. A bomba de circulação para automaticamente. 
3. Substitua o filtro interno. Ligue os tubos conforme explicado em Substituição do pré-filtro (na 

página 47) 
4. Aceda ao menu [RESET ERROR] { restaurar erro } e prima [ ENTER ]. 
5. Se o erro regressar, efetue o "Procedimento de chamada de emergência" 
 

7.2.4. C21 No H2O supply – check water supply {Sem abast. de H2O - verificar abast. de 
água} 

Esta condição é causada normalmente por uma queda temporária da pressão do abastecimento 
de água. 

1. Prima uma das teclas de seta para desligar temporariamente os sinais sonoros. 
2. Aceda ao menu [RESET ERROR] { restaurar erro } e prima [ ENTER ] , ou desligue e ligue o RPU-

2100R. 
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Quando esta condição é assinalada persistentemente: 

1. Verifique se as torneiras e as válvulas de abastecimento externo de água estão 
completamente abertas. 

2. Se o erro regressar, efetue o "Procedimento de chamada de serviço". 
 

7.2.5. C38 Conductivity – change Cellpack concentrate {mudar Cellpack concentrado} 

1. Prima uma das teclas de seta para desligar temporariamente os sinais sonoros. 
2. Confirme a mensagem de erro premindo [ ENTER ]. 
3. O ecrã apresenta depois a instrução: [REPLACE CONCENTRATE AND PRESS ENTER WHEN READY...] { 

substituir concentrado e prima enter quando estiver pronto... }. 
4. Verifique o recipiente do reagente concentrado. 
5. Se o recipiente não estiver vazio, efetue o "Procedimento de chamada de serviço". 
6. Caso contrário, substitua o recipiente de reagente. 
7. Prima [ ENTER ] 
8. Se o erro regressar, efetue o "Procedimento de chamada de serviço". 
 

7.2.6. Procedimento de chamada de serviço - contactar o representante da Sysmex 

1. Prima uma das teclas de seta para desligar temporariamente os sinais sonoros. 
2. Anote a mensagem de erro visualizada. 
3. Feche a torneira de água no dispositivo de desmineralização de água.  
4. Feche a válvula de corte de água no RPU-2100R. 
5. Desligue o RPU-2100R. 
6. Desligue a tubagem entre os filtros externos e os analisadores dos filtros externos. 
7. Ligue os tubos a um ou mais Cubitainers de Cellpack pronto a usar. 
8. Contacte o representante de serviço da Sysmex para obter assistência imediata. 
 

7.2.7. Ações em caso de alteração de desempenho 

Se ocorrer uma mudança no desempenho dos analisadores ligados que possa estar relacionada 
com o desempenho do RPU-2100R, deve ser efetuado o procedimento de chamada de serviço. 
 

7.2.8. Restaurar a paragem de segurança de água 

Está localizado um dispositivo de paragem de segurança da água na ligação do tubo de água, 
entre o RPU-2100R e o dispositivo de desmineralização de água. Se o dispositivo de paragem de 
segurança tiver sido acionado, deve ser restaurado do seguinte modo:  
 

1. Feche o abastecimento de água no lado de entrada do dispositivo de desmineralização. 
2. Feche a válvula de corte no RPU-2100R. 
3. Desligue o tubo de abastecimento de água do RPU-2100R 
4. Coloque a extremidade do tubo num vaso adequado (pode ser utilizado o recipiente de 

resíduos do RPU-2100R) e abra a válvula de corte para libertar a pressão de água do tubo. 
5. Desligue o tubo de abastecimento de água apenas na saída do dispositivo de paragem de 

segurança de água. 
6. Coloque um recipiente adequado debaixo da paragem de segurança e empurre o pino 

vermelho para a paragem de segurança (este pino está localizado no interior da porta de 
saída). 
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Aviso 

O dispositivo de desmineralização de água pode estar sob pressão e a água 
pode estar a sair da paragem de água quando é restaurado. 
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8. MANUTENÇÃO 

8.1. Programa de manutenção para o utilizador 
 

Estrutura temporal Ações Duração (aprox.) 

Diariamente • Verificar sinais, fugas ou derramamentos 
de fluidos  

• Verificar se o abastecimento de água 
desmineralizada < 0,2 µS/cm 

1 minuto 

por solicitação do 
RPU-2100R 

• Substituir o pré-filtro de fluidos 2 minutos 

aprox. em cada 3 
meses, no máximo 
durante a manutenção 
de serviço 

• Substituir filtros finais de fluido 1 minuto por filtro 

 
Números de encomenda: 

Pré-filtros de fluidos QWLV040012 

Conjunto de tubagem do filtro 
final 

NARP110904 

Filtro final de fluidos QWLV040008 (QWLV040013) 

 
 

8.2. Limpeza 

8.2.1. Limpar a caixa 

A caixa exterior do instrumento revestida com epoxy e o carrinho do reagente podem ser limpos 
com qualquer produto de limpeza de cozinha normal (não abrasivo) ou sabonária. 

O ecrã LCD e o teclado podem ser limpos com um pano ligeiramente humedecido. 
Não utilize solventes orgânicos. 
O instrumento deve ser desligado para evitar a ativação acidental de funções. 
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8.2.2. Limpeza dos recipientes 

O exterior dos recipientes e a tubagem podem ser limpos com água limpa. 

O interior deve ser apenas enxaguado com água desmineralizada (por um representante de 
serviço). Em caso de excesso de depósitos, contacte o seu representante de serviço para limpar 
os recipientes. 

Todo o sistema de fluidos deve ser desinfetado uma vez por ano por um representante de serviço. 
 

8.3. Substituição preventiva do Cellpack concentrado 

Duração: aproximadamente 2 minutos. 
Ferramentas necessárias: Nenhum. 
 

1. Mude o instrumento para modo de espera. 
2. Aceda ao  [SERVICE MENU] {menu de serviço} e ative a função de serviço [REPLACE CONCENTRATE] { 

substituir concentrado }. O reagente restante no tubo será bombeado de volta para o 
recipiente e o ecrã apresenta a instrução: [REPLACE REAGENT AND PRESS ENTER WHEN READY...] 
{substituir reagente e prima enter quando estiver pronto... }, acompanhada por uma série 
de sinais sonoros breves. 

3. Remova o kit do bocal do Cubitainer: 
4. Mude o recipiente do Cellpack concentrado no carrinho. 
5. Substitua o kit do bocal do Cubitainer: 
6. Prima [ ENTER ]. 
7. Aguarde até que o ecrã regresse ao menu. 
8. Mude o instrumento para o modo Ativo. 
 
 

8.4. Substituição do pré-filtro 

A capacidade do fluxo do pré-filtro de fluidos é monitorizada pelo RPU-2100R e o software indica 
quando o filtro deve ser mudado apresentando C12 CIRCULATION { C12 circulação }. 
Duração: (C12 circulation) em aproximadamente 2 minutos. 
Ferramentas necessárias: Nenhum. 
 

1. Mude o instrumento para modo de espera. 
2. Ative a função de serviço [ REPLACE FILTER ] { substituir filtro }  A bomba de circulação para e o 

ecrã apresenta a instrução: [CHANGE FILTER AND PRESS ENTER WHEN READY] {mudar filtro e premir 
enter quanto estiver pronto} acompanhada por uma série de sinais sonoros breves. 

3. Abra a porta. 
4. Desaperte o conetor com o pequeno tubo de extravasamento do filtro (a forma e a cor do 

conetor podem variar). Aguarde até que o fluido tenha saído do filtro e regressado ao tubo de 
entrada. 

5. Remova os tubos de entrada e saída. 
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a. Remova o tubo de extravasamento. 
 

b. Aguarde até que o filtro esteja vazio. 
 

c. Prima o acoplamento contra o filtro e 
puxe o anel deslizante para trás 
 

d. Puxe o acoplamento do filtro. 
 

 

6. Retire o filtro novo (QWLV040012) da embalagem. Observe o sentido do fluxo do filtro 
conforme indicado por uma seta no alojamento do filtro. Certifique-se que a torneira de 
ventilação no lado da entrada está fechada. Retire o bujão da torneira de ventilação do lado da 
saída. 

7. Ligue os tubos de entrada e saída ao filtro.  
 

 

 

a. Puxe o anel 
deslizante para trás 

b. Prima o 
acoplamento contra 
o filtro 

c. Empurre o anel 
deslizante para o 
filtro 

 

8. Puxe os tubos para verificar a ligação. Os tubos não podem sair. 
9. Ligue o pequeno tubo de extravasamento com o conetor à torneira de ventilação no lado da 

saída do filtro (a forma e a cor do conetor podem variar). 
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O filtro deve ser instalado com o lado da exaustão virado para cima e o tubo de ventilação na 
posição superior: 
 

 
Localização do pré-filtro QWLV040012 

10. Feche a porta. 
11. Prima [ ENTER ]. 
12. Mude o instrumento para o modo ativo. 
13. Elimine o filtro antigo na embalagem do filtro novo. 
 
 

8.5. Substituição do filtro final 

Os filtro finais de fluido têm de ser substituídos imediatamente quando ficaram obstruídos e 
quando os analisadores já não conseguem puxar o reagente. Os filtros devem ser substituídos 
preventivamente em cada 3 meses, o mais tardar durante a manutenção do serviço de rotina. 
Duração: aproximadamente 1 minuto por filtro. 
Ferramentas necessárias: Nenhum. 

Os filtros finais estão localizados no interior da porta. 

1. Remova os tubos de entrada e saída do filtro. 
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2. Remova o filtro antigo dos grampos. 
3. Retire o filtro final novo da embalagem. Dependendo do tipo de filtro utilizado, continue do 

seguinte modo. 
4. Tipo de filtro QWLV040008: Retire a ficha da torneira de ventilação do filtro e ligue o conjunto 

da tubagem NARP110904 conforme indicado: 
 

 

QWLV040008+NARP110904 

 

1. Ligue o conetor roscado à porta de ventilação. 

 

2. Empurre o tubo para a porta de saída. 

 

3. Ligue o tubo separado à porta de entrada do filtro. 

 
 

 

 

Encaixe o filtro nos grampos conforme indicado. 

 

1. Ligue os tubos provenientes do recipiente 
de extravasamento ao topo do filtro 
 
 

2. Ligue os tubos de conduzem às saídas do 
reagente ao conetor em Y no fundo do filtro. 

 

Tipo de filtro QWLV040013: Encaixe o filtro nos grampos conforme indicado: 
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QWLV040013 

1. Ligue os tubos provenientes do recipiente de extravasamento ao topo do filtro. 

2. Ligue os tubos que conduzem até às saídas do reagente no fundo do filtro. 

 
 

8.6. Substituição do dispositivo de desmineralização de água 

Quando o dispositivo de desmineralização de água apresentar uma condutividade superior a 0,2 
µS/cm, o dispositivo deve ser substituído. Vida útil aproximada: 1 mês. 
Duração: aproximadamente 15 minutos. 
Ferramentas necessárias: Nenhum para as ligações do RPU-2100R. É necessário um vaso de 20 
litros para recolher água durante o processo. Se o recipiente de resíduos opcionais estiver 
instalado, será utilizado para este fim. 

A substituição do dispositivo de desmineralização de água deve ser efetuada quando os 
analisadores ligados estiverem offline e quando não houver solicitação de diluente pronto a usar. 
Se isto não for possível, os analisadores devem ser ligados primeiro ao Cellpack pronto a usar: 
 

1. Mude o RPU-2100R para o modo de espera. 
2. Desligue a tubagem que vem dos analisadores das portas de saída de reagente. 
3. Ligue os tubos a um ou mais Cubitainers de Cellpack pronto a usar. 

 

Quando os analisadores forem reencaminhados, inicie o procedimento de substituição: 

4. Feche a torneira de água no lado da entrada do dispositivo de água e feche a válvula de corte 
no RPU-2100R. 

5. Inicie a função [SHUTDOWN SYSTEM] { desligar sistema } e desligue o RPU-2100R quando for 
indicado. 
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6. Se for aplicável, esvazie o recipiente de resíduos (opcional). Não reinstale o recipiente. 
7. Coloque uma toalha ou pano debaixo do conetor de entrada, dado que podem ocorrer 

pequenos derramamentos de água. 
8. Remova o tubo do conector de entrada empurrando o anel exterior do conetor para o conetor 

e puxe simultaneamente o tubo para fora. 

  
9. Coloque a extremidade do tubo no vaso de recolha (por exemplo, no recipiente de resíduos 

opcional).  

 

ATENÇÃO:  

Abra a válvula de corte LENTA e GRADUALMENTE, dado que a água 
está sob pressão. 

10. Depois de 3 segundos, feche a válvula de corte, aguarde 3 segundos e reabra a válvula. É 
necessário fechar e reabrir a válvula para evitar o acionamento da paragem de segurança de 
água. Repita este procedimento até que o fluxo de água pare.  

11. Feche a válvula de corte. 
12. Esvazie o vaso de recolha. 
13. Remova os tubos de entrada e saída do dispositivo de água. Consulte o manual do dispositivo 

de água para obter mais instruções. 
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14. Substitua o dispositivo e volte a ligar os tubos de entrada e saída ao dispositivo novo. Consulte 
o manual do dispositivo de água para obter instruções. 

 

ATENÇÃO: 

Aperte as ligações do tubo de plástico apenas manualmente. Não utilize 
ferramentas. 
A utilização de ferramentas pode danificar os conetores e provocar o 
derramamento de fluido. 

15. Verifique se a válvula de corte está fechada. 
16. Abra a torneira de água e verifique a existência de fugas em todas as ligações. Se existirem 

fugas, feche imediatamente a torneira de água e liberte a pressão do tubo conforme descrito 
nos passos 9-11. 

17. Se não existirem fugas, coloque a extremidade do tubo no vaso de recolha. Abra e feche a 
válvula em intervalos de 3 segundos até que o vaso esteja cheio. É necessário fechar e reabrir 
a válvula para evitar o acionamento da paragem de segurança de água. 
Isto lavará possíveis partículas soltas do dispositivo de água e dos tubos. 

18. Feche a válvula de corte e ligue a extremidade do tubo à válvula de entrada do RPU-2100R. 
19. Abra a válvula e verifique a existência de fugas. 
20. Se for aplicável, esvazie e volte a ligar o recipiente de resíduos. 
21. Ligue o RPU-2100R a aguarde até que o ecrã apresente [READY] {operacional}. 
22. Volte a ligar os analisadores às portas de saída de reagente. 
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9. ANEXO 
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9.1. Anexo - Estrutura de menus ao nível do utilizador 
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9.2. Anexo - Informação de encomenda: Consumíveis e peças 
sobresselentes 

Encomende em: 

Contacte o seu representante de serviço do Sysmex para obter informações. 

Reagente concentrado 
 

Descrição da peça Número de peça da Sysmex 

Cellpack®-S conc. 20 litros 95404210 

Cellpack®-S conc. 10 litros CF508690 

Cellpack® DST 20 litros AJ370801 

Cellpack® DST 10 litros BQ505775 

 

Outros consumíveis 
 

Descrição da peça Número de peça da Mechatronics 

Filtro de ar QWLV040002 

Pré-filtros de fluidos QWLV040012 

Filtro final de fluidos QWLV040013 ou QWLV040008 

Kit do bocal do Cubitainer ARPU110003 

Conjunto da tubagem do 
filtro final (para utilizar 
apenas com o filtro final 
QWLV040008) 

NARP110904 

Tubo da bomba de 
reagente 

QWLV090011 

Desinfetante RPU 100ml ARPU110906 

Peças sobresselentes: 
 

Descrição da peça Número de peça da Mechatronics 

Conetor da linha de entrada ARPU110007 

Conjunto do recipiente de 
resíduos (opcional) 

NARP110901 
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