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  Termo de garantia 

 
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram 
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso 
controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito 
funcionamento. 
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou 
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 06 
meses a partir da data da compra. 
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas 
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc. 
Excluem-se de garantia os seguintes casos: 
a) Uso incorreto, contrariando as instruções. 
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados. 
c) Queda e exposição a ambientes inadequados. 
d) Qualquer dano nas haste provocado por imperícia do usuário. 
OBS: O módulo de sensores é constituído por hastes projetadas 
especificamente para proporcionar um melhor tempo de resposta ao 
usuário. 
1) Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 
certificado de calibração, deve ser  encaminhada uma carta junto com o 
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica 
da Instrutherm. 
2) Caso a empresa possua  Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma 
nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito. 
3) No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e 
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos 
de manutenção ou emissão de certificado de calibração. 
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha 
sempre em mãos o n° da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de 
barras e n° de série do equipamento. 
 
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e 
riscos correm por conta do comprador. 
 

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso 
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1.Introdução 

 
Obrigado por adquirir este instrumento contador de partículas. Este 
instrumento é o contador de partículas com monitor LCD TFT colorido de 
2,8”, memória interna de 74MB e entrada para cartão de memória microSD 
até 8GB para captura de imagens (JPEG) ou vídeo (3GP) para 
visualização em seu PC. Provando-se rápido, leituras fáceis e precisas 
para contador de partículas, temperatura do ar e umidade relativa, a 
maioria das medições de temperatura da superfície. É a primeira 
combinação dessas medições no global, é o melhor instrumento para a 
proteção do meio ambiente e economia de energia. A medição de 
temperatura de ponto de orvalho será muito visível para teste molhado e 
seco é um analisador de dados e de medições industriais útil. Quaisquer 
leituras de memória podem ser gravadas no cartão SD. O usuário pode 
retornar ao escritório para analisar a qualidade medida do ar. 

 

2. Características  
 

• Monitor de LCD TFT colorido de 2.8” 

• 320 * 240 pixel 
• Imagens (JPEG) e vídeo (3GP 
• Entrada para cartão de memória MicroSD (max, use 8GB)  
• Simultaneamente, mede e exibe 6 canais de tamanhos de partículas 
• Temperatura do ar e umidade 
• Temperatura de ponto de orvalho e do bulbo 
• MAX, MIN, DIF, registro do AVG, controles de configuração de   
   Data/hora 
• Desligamento Automático 

 

nsantos
Typewriter
(Cartão não fornecido)
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  3. Especificações 
 

Contador de Partículas 

Canais 0.3, 0.5,1.0, 2.5, 5.0, 10µm 

Taxa de fluxo 0,1 (pé) ft3(2.83 L/min) 

Eficiência de 
Contagem 

50% @ 0,3 µm; 100% para 
partículas  
> 0.45/μm 

Perda de 
Coincidência 

5% em 2.000.000 partículas 
por (pé)ft3 

Armazenamento 
de Dados 

5000 registros de amostra 
(cartão MicroSD) 

Modos de 
Contagem 

Cumulativa, Diferencial, 
Concentração 

 

Medição de umidade Relativa e temperatura do Ar 

Faixa de Temperatura 
de Ar 

0ºC a 50° C (32ºF a 122° F) 

Faixa de Temperatura 
de Ponto de Orvalho 

0ºC a 50° C (32ºF a 122° F) 

Faixa de Umidade 
Relativa 

0 a 100% RH 

Precisão de 
Temperatura do Ar 

± 0,5ºC(0.9°F) 10ºC a 40 ° C 

±1.0°C(1.8°F) outros 

Precisão da 
Temperatura de Ponto 
de Orvalho.  

± 0,5ºC(0.9°F) 10ºC 40 ° C 

±1.0°C(1.8°F) outros 

Precisão da Umidade 
Relativa.  

± 3% RH40% a 60% 

±3.5%RH 20% a 40% e 60% a 80% 

± 5% RH 0% a 20% e 80% a 100%  

Temperatura de 
Funcionamento 

0ºC a 50 °C (32ºF a 122 ° F) 
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Temperatura de 
Armazenamento 

-10ºC a 60 ° C (14ºF a 40 ° 
F) 

Umidade Relativa 10 a 90% RH, sem 
condensação 

Exposição 2.8” 320 * LCD 240 
colorido com luz de fundo 

Potência 

Bateria Bateria recarregável 

Vida Útil da Bateria Use cerca de 4 horas 
contínuas 

Tempo de Carga de 
Bateria 

Cerca de 2 horas com 
adaptador AC 

 

4. Descrição do equipamento 
 

 

Visor LCD colorido 
 

Botão de Função 

Botão de Página para cima 

Botão de Medição 

Botão Contador de 

Partícula 

Botão  Retroceder  

Botão de Página para Baixo 

Botão de Ligar/ 

Desligar 
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5. Uso do equipamento 

 
Ligando o equipamento: 

No modo desligado, pressione e mantenha pressionado o botão , até 
que o LCD seja ligado e em seguida, a unidade irá ligar.  
 
Desligando o equipamento: 

No modo ligado, pressione e mantenha pressionado o botão , até que o 
LCD seja desligado e, em seguida, a unidade será desligada 
 

Sensor de partículas 

 

Sensor Temp.%RH 

 

Câmera 

 

Entrada para Interface USB 

Entrada para Adaptador 

AC/DC 

 

Tampa do compartimento 

de Bateria 
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  6. Modo de Medição 
  

 

Este instrumento possui três modos. 
No modo ligado, a unidade exibirá os três 
modos de medição e exibirá três opções de 
configuração. Você pode usar o botão ▲ ou 
▼ para selecionar qualquer modo de 
medição de que precise e usar a tecla de 
função F1, F2, F3 para acessar a interface 
do sistema 

Contador de Partícula Com Câmera Manual do Usuário 
 

Itens Descrição 

 Conjunto de memória 

 Conjunto do sistema 

 Arquivo de ajuda 
 

 
Símbolo Descrição Símbolo Descrição 

 
Modo 
cumulativo  

Modo 
diferencial 

 
Modo de 
concentração  Varredura 

 
PRESSIONAD
O  Alarme 

 
Modo de 
câmara  

Modo de 
vídeo 
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  7. Modo de Medição do Contador 
 

No modo ligado, você pode pressionar o botão ENTER para acessar o 
Modo de Contador de Partículas, Começar a medir e exibir a temperatura 
e umidade. 
Pressione RUN/STOP para iniciar a detecção de partículas, quando o 
tempo de amostra terminar, a medição de partículas irá parar 
automaticamente e os dados serão salvos automaticamente. Você pode 
também, pressionar o botão RUN/STOP para interromper a medição, 
quando o tempo de amostra não estiver terminado. Este modo pode tirar 
foto e fazer um vídeo. 
 

 
 

7.1 Função tirar fotos 

No modo de contador de partículas, acesse o ícone  pressionando a 
tecla F1 para ativar a câmera do equipamento. Pressione a tecla F1 
novamente para capturar a imagem. 
Pressione a tecla "ESC" para sair deste modo. 
 

7.2 Função criar vídeo 
 
No modo de contador de partículas, acesse o ícone  pressionando a 
tecla F1 para ativar a câmera do equipamento. Pressione a tecla F3 que é 
correspondente ao ícone  novamente para entrar no modo de gravação 
de vídeo, pressione F2 tecla correspondente ao ícone  para iniciar a 
gravação. 
Pressione o botão RUN/STOP para iniciar a medição de partículas 
Pressione F2 novamente para parar de criar o vídeo. O arquivo de vídeo 
será automaticamente salvo. Pressione o botão ESC para sair deste 
modo. 
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7.3. Modo de Configuração de Partícula 

 

 

No modo de contador de partículas, 

acesse o ícone  pressionando a tecla 
F3 para entrar no modo de configuração 
de medições de partículas, neste modo, 
você pode configurar qualquer parâmetro 
que deseje. Use as teclas ▲ ou ▼ para 
selecionar qualquer opção que deseje 
configurar. Em seguida, pressione o 
botão ENTER para confirmar o 
parâmetro. 
 

Tempo da amostra (Sample time) 
Você pode ajustar o tempo de amostra, use ▲ ou ▼ para controlar o 
volume do gás medido. Este pode ser ajustado em 60s / 2.83 L 
 

 
 

Atraso de Início (Start Delay) 

Você pode ajustar o tempo, use ▲ ou ▼ para controlar o horário de 
início. O tempo de atraso é de até 100 segundos. 
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Exibição de Canal (Chanel Display) 

Essa configuração permite selecionar o canal que está sendo exibido. 
Utilize ▲ou▼ para selecionar o canal e use o botão ENTER para marcar 
ou desmarcar o canal a qual deseja que seja exibido no display. Após a 
configuração pressione o botão “ESC” para confirmar. 

 

Temperatura Ambiente/ %RH (Ambient Temp/ RH) 

Escolha esta configuração para habilitar ou desabilitar a exibição de 
temperatura e umidade no display. 

 
 

Intervalo (Interval) 

Permite o ajuste do intervalo entre uma coleta e outra. O intervalo mais 
longo é de 100 segundos. 
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Nível de Indicação (Level Indication) 
 
Selecione o nível de alarme do tamanho da partícula correspondente na 
medição, quando o tamanho de partícula selecionada exceder a interface 
do instrumento de medição terá excedido o prompt 
 

 
 

8. Navegador de Armazenamento de Arquivo 
 

Ligue o instrumento, abaixo o LCD tem uma barra de ícone.  

Clique no ícone  para acessar a memória de dados através da tecla 
F1, No modo de ajuste de Memória, existem três opções, pressione ▲ ou 
▼ para selecionar um e pressione o botão ENTER para esta opção, e 
então você pode visualizar os dados gravados, imagens e informações de 
vídeo. Se não salvar as informações, nenhum arquivo será mostrado. 
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  Itens Descrições 

Date/Time Ajusta à Hora e data  

Font Colour Seleciona a cor de fonte 

Language Seleciona idioma 

Brightness Ajusta o brilho 

Auto Power Off  Seleciona o tempo de desligamento automático 

Display Time Out Seleciona a exibição de desligamento automático 

Alarm Selet Habilita e Desabilita o alarme 

Memory Status Exibe a capacidade da memória e a do cartão MicroSD 

Factory Setting Restaura as configurações de fábrica 

Units (°C/°F) Seleciona a unidade de temperatura 

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os itens. Em seguida, pressione o 
botão ENTER para acessar 

9.1 Data/hora (Date/Time) 
Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o valor, pressione ENTER para ajustar 
o próximo valor, pressione ESC para sair e salvar a data e hora. 
 

 
 

9.2 Cor da Fonte (Font Colour) 
Pressione os botões ▲ e ▼ para selecionar a cor, pressione o botão ESC 
para sair e salvar. 
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9.3 Idioma (Language) 

Pressione os botões ▲ e ▼ para selecionar o idioma, pressione o botão 
ESC para sair e salvar. 

9.4 Brilho (Brightness) 
Pressione os botões ▲ e ▼ para selecionar o brilho da luz de fundo, 
pressione o botão ESC para sair e salvar 
 

 
 

9.5 Desligamento Automático (Auto Power Off) 
Pressione os botões ▲ e ▼ para selecionar o tempo de desligamento 
automático ou nunca desligar automaticamente, pressione o botão ESC 
para sair e salvar. 
 

 

 

9.6 Tempo Limite de Exibição (Display Time Out) 
Pressione ▲ e ▼ para selecionar o tempo de desligamento automático de 
Exibição, ou nunca desligar a Exibição, pressione o botão ESC para sair e 
salvar. 
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9.7 Seleção de Alarme (Alarm Selet) 
 

Pressione ▲ e ▼ para habilitar ou desabilitar o alarme, pressione o botão 
ESC para sair e salvar. 

9.8 Status de memória (Memory Status) 

 
Pressione ▲ e ▼ para selecionar a memória (flash ou microSD). 
Pressione o botão ESC para sair e salvar. 
 

 

NOTA: Se o cartão MicroSD for inserido, será selecionado por padrão 

Pressione o botão ENTER para formatar o cartão flash ou MicroSD, 
pressione a tecla F3 para cancelar a formatação, pressione a tecla F1 para 
confirmar a formatação. 

 

9.9 Configuração de fábrica (Factory Setting) 

 
Pressione ▲ e ▼ para selecionar Sim ou Não a restauração das 
configurações de fábrica. Pressione o botão ESC para sair e salvar 
 

 
 

9.10 Unidades (°C/°F) (Units) 

 
Pressione ▲ e ▼ para selecionar a unidade, pressione o botão ESC para 
sair e salvar. 
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  10. Ajuda 

 
Este é o contador de partículas com monitor de LCD TFT colorido de 2,8” e 
um cartão de memória microSD para captura de imagens (JPEG) ou vídeo 
(3GP) para visualização no seu PC. Provando-se rápido, leituras fáceis e 
precisas para contador de partículas, temperatura do ar e umidade relativa, a 
maioria das medições de temperatura da superfície. É a primeira 
combinação dessas medições no global, é o melhor instrumento para a 
proteção do meio ambiente e economia de energia. A medição de 
temperatura de ponto de orvalho será bem visível para teste molhado e seco 
É um analisador de dados e de medições industriais útil, Quaisquer leituras 
de memória podem ser gravadas no cartão SD. O usuário pode retornar ao 
escritório para analisar a qualidade medida do ar sob o suporte do software. 
 
10.1 Instruções do Contador de Partículas 
 
1. Partículas que se dispersaram no pó, no ar, poeira ou fumaça. Eles vêm 
principalmente de escapamentos de automóveis, usina, fornos de 
incineração de lixo e assim por diante. As partículas de diâmetro relativo 
inferior a 2.5 um conhecidas como PM2,5, essa partícula é menor do que as 
células humanas, não podem ser drenadas vão diretamente para os 
pulmões e o sangue, o dano ao corpo humano é maior. 
 
2. Este medidor com uma simples operação chave para conseguir uma 
medição de contador de partículas, monitorando em tempo real o valor da 
concentração de partículas ambientais, seis canais de dados medidos 
simultaneamente e ao mesmo tempo exibidos na tela, também podem ser 
um monitor separado. Unindo-se a indicação de alarme de grau padrão 
excedida e acompanhada por diferente campainha, gestor mais direto da 
qualidade ambiental. 
 
3. Equipado com câmeras e função fotográfica, pode ver diretamente medida 
a situação real, pode armazenar grandes quantidades de dados (SD), fotos e 
vídeo, é utilizado para analisar os dados 
 
4. Devido à necessidade de medições de matérias particuladas para iniciar a 
bomba, a inalação de poeira, recomenda-se o menos possível para uso 
diário, para reduzir a poluição sobre o sensor, dessa forma, aumentando a 
vida útil do instrumento, tais como a utilização diária média de 5 vezes, o 
instrumento pode ser usado por 5 anos. 
 

Atenção: no nevoeiro haverá névoa fina como poeira! 
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10.2 Conversão de Medição para atender a ISO 14644-1 
 
O CPT-100 realiza a medição numa taxa de fluxo de 2,83 L/min. Para 
atender a classificação da ISO 14644-1, a qual mostra o limite do número de 
partículas por metros cúbicos, realizar o procedimento conforme 
exemplificado abaixo. 

 

 

No instrumento selecionar o modo CONCENTRAÇÃO e o tempo de 
coleta de 1 minuto. 
O valor encontrado após a medição, para cada canal, deve ser 
convertido para metros cúbicos. 
 
Por exemplo: No canal de 0,5 µm foram encontradas 50.000 partículas 
em um período de coleta de 1 minuto. A coleta ocorreu a um fluxo de 
2,83L por minuto devido à característica de construção do instrumento. 
Fazer a conversão para metros cúbicos dividindo 2,83 litros por 1000 
resultando 0,00283 metros cúbicos. Tomar o valor de 50.000 partículas e 
dividir por 0,00283 metros cúbicos resultando em aproximadamente 17,7 
milhões de partículas. Esse valor deverá ser comparado com a tabela da 
norma. 
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  11. Limpando o canal de teste 
 

11.1 Devido ao uso constante e diário do contador de partículas, o canal de 
testes do sensor pode ficar sujo, interferindo nas medições do contador. 
Para evitar tal fato aconselhamos o uso do mini filtro de partículas fornecido 
junto ao equipamento para realizar a limpeza desse canal.  
Para isso siga os passos a seguir. 
 
11.2 Se dirija a um local limpo e arejado para evitar que o filtro acumule 
sujeira aumentando a vida útil e eficácia do mesmo.  
Gire o canal do sensor de partículas no sentido horário até o mesmo ser 
removido.  
 

Rosqueie a porca contida na mangueira do mini filtro girando a mesma no 
sentido anti-horário até que o mesmo de um leve aperto. 
 

 
 

Inicie uma medição com o equipamento conforme item 7 deste manual e 
observe que os valores exibidos serão aproximados do valor “zero” para 
todos os tamanhos de partículas. Após a limpeza remova o mini filtro e insira 
novamente o canal do sensor ao equipamento e o mesmo estará pronto 
para o uso. 
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  12. Lista de acessórios 

 
Acessórios fornecidos: 
 
• Carregador de bateria 
• Cabo USB 
• Tripé 
• Maleta para transporte 
• Bateria Recarregável (Já Instalada)  
• Mini Filtro 
• Manual de Instruções 

 



19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO 
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 
Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó 
São Paulo - SP - CEP: 02911-030 
Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820 
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801 
E - mail: instrutherm@instrutherm.com.br 
Site: www.instrutherm.com.br 
SAC: sac@instrutherm.com.br             

21/02/2020 

 

mailto:instrutherm@instrutherm.com.br
http://www.instrutherm.com.br/
mailto:sac@instrutherm.com.br

