12. lista de Acessórios
Acessórios fornecidos
• Estojo
• Pilhas
• Software
• Cabo RS-232
• Manual de instruções

Acessórios opcionais (Vendidos
separadamente)
• Estojo ES-01
• Cabo adaptador USB mod. CRS-80
• Certificado de calibração


13- termos 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 12 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.
Observações:
• 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.
• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de
simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
• 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.
• Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize
pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis.
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos
o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do
equipamento.
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por
conta do comprador.
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ELETROMAGNÉTICO
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O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.
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1- características
O Medidor de CEM (Campo Eletromagnético) é desenhado para oferecer ao usuário
uma medição rápida, legível e fácil de Nível de Campo de Radiação
Eletromagnética em torno das linhas de energia, aplicações residenciais e
industriais.
O Medidor é um rentável instrumento portátil que foi desenhado e calibrado para
medir Radiações de Campos Eletromagnéticos em diferentes larguras de banda
abaixo de 50 / 60Hz.
Sensor individual interno unidirecional
Mostra micro Tesla e mili Gauss no mesmo aparelho.
Funções Trava de Dados / Trava de Pico / Conexão com Computador / Registro de
Dados.
Em conformidade com CE.
2- aplicações
CUIDADO: Instrumento não recomendado para uso em locais de riscos.
Este Medidor é especificamente desenhado para determinar a Magnitude de
Radiação de Campo Eletromagnético gerados por linhas de energia, monitor de
computadores, configuração de TV, maquinário de vídeo e quaisquer outros
dispositivos similares.
2.1- Compreendendo a densidade de fluxo
Os campos magnéticos ou imanes permanentes, ficam em torno dos condutores
elétricos e podem ser visualizados como uma coleção de linhas de fluxo magnético.
Uma espécie de força existente no material que está sujeito a influências de
magnetização. Ao contrário da luz, que viaja para longe de sua fonte
indefinidamente, linhas de fluxo magnético deve eventualmente voltar à fonte.
Assim todas as fontes magnéticas são referidas como tendo dois pólos.
Linhas de fluxo saem do pólo “norte” e voltam ao pólo “Sul” como
representado na figura abaixo
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 Como anteriormente, o total de memória é 32K, restam 30,9K. O tempo
interior do medidor é 01/02/07 - 19:37:05. 2 posições de registro salvas no
medidor.

11- Função alarme
No DRE-050 é possível a programação de alarme baixo(Low) e alarme alto
(High).
Para programar os alarmes clique no botão

, a seguinte tela surgira:

N

Uma linha no sistema de medição de CGS é chamada de Maxwell (M), as a Weber
(W), que é de 10 linhas, é mais vulgarmente utilizado. A densidade de fluxo,
também chamado de indução magnética, é o número de linhas de fluxo que passam
através de uma dada área. É comumente atribuído o símbolo “B” em documentos
científicos. No sistema CGS um Gauss (G) é uma linha de fluxo passando embora
uma área de 1 cm². O termo mais vulgarmente utilizado é o tesla (T), que é de
10.000 linhas por cm. Assim: 1 tesla=10,000 gauss / 1 gauss=0,000a.
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Escolha a escala a qual deseja realizar a medição, insira os valores
nos seus respectivos campos e em seguida clique em “Enable” para habilitar o
alarme ou em “Disable” para desabilitar o alarme.
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 Para mostrar os valores de leitura no tipo “Analógico”, mova o ponteiro
para

e clique neste botão.



 Para limpar os dados armazenados na EEPROM, mova o ponteiro do mouse
para

e clique.

 Mova o ponteiro do mouse para
na memória (EEPROM).

3- precauções na exposição a campos eletromagnéticos
É assumido por vários cientistas que uma longa exposição a Campos
Eletromagnéticos podem causar LEUCEMIA e outras formas de Câncer.
Uma resposta completa para essa questão é relacionadas em normas
internacionais. Até o momento, a prática mais comum é evitar exposição
excessiva por longos períodos de tempo. “Prevenção” é a maneira
recomendada para estes fatos
4- especificações
Display: 3 ½ dígitos com indicação máxima de 1999.
Faixa: 0,1~1999 m Gauss
0,01~199,9 micro Tesla
Resolução: 0,1 / 1 mili Gauss
0,01 / 0,1 micro Tesla
Número de Eixos: Apenas um eixo
Largura da Banda: 30 a 300Hz
Precisão: ± (3% + 3d) a 50 / 60Hz
Sobre-Escala: Mostrará “OL”
Tempo de Amostragem: Aprox. 0,4 segundos
Bateria: 4 pilhas tamanho AAA ( Alcalina )
Vida da Bateria: Aprox. 60 horas
Temperatura e Umidade de Operação: 0 a 40ºC – abaixo de 80% UR
Temperatura e Umidade de Armazenamento: -10 a 60ºC – abaixo de 70% UR
Peso: Aprox. 165g
Dimensões: 111 x 64 x 34mm
5- nome das partes e posições

e clique para ler os dados registrados

Mova o ponteiro do mouse para a lista e selecione a posição a qual deseja ler.
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1- Display
2- Botão Liga / Desliga
3- Função Trava de Pico
4- Função Congelamento de Leitura
5- Botão Seletor de Escala
6- Botão mili Gauss / micro Tesla
7- Botão de Registro
8- Posição do Sensor
9- Tampa da Bateria
10- Apoio do Medidor
11- Interface RS-232
6- procedimentos de medição
1- Pressione o botão Liga / Desliga e configure a escala, “Gauss”, “Tesla”
pressionando os botões de acordo com as necessidades da medição. O medidor
está agora pronto para obter as medições.
Devido a interferência Eletromagnética do ambiente, a leitura do Display pode
mostrar a leitura antes do teste, por exemplo a leitura pode estar abaixo dos
0,5mGauss. Isto não é defeito do aparelho.
2- Com o testador nas mãos, mova lentamente em direção ao objeto sob
medição até tocá-lo fisicamente.Note que a intensidade do campo aumenta ao
mover o medidor em direção ao objeto.
3- Posicione o medidor em diferentes ângulos do objeto enquanto estiver
medindo. O usuário deve observar como isto pode afetar a leitura.
4- Tente diferentes ângulos aproximando do objeto enquanto medir para obter
o máximo valor.
Se a alimentação do objeto é cortada durante a medição, a leitura do medidor
deve retornar a zero, até que outras fontes de Campos Eletromagnéticos de
outros objetos sejam detectadas.
7- armazenando (medidor)
1- Para limpar a memória de armazenamento:
Pressione e segure o botão “RECORD”, então, ligue o medidor, pressionando
o botão “ ”.
2- Para disparar o armazenamento contínuo:
Pressione o botão “RECORD” por 3 segundos, então solte. Agora o símbolo de
unidade piscará (0,4s) no LCD e o medidor inicia o registro.
3- Para parar o armazenamento contínuo:
Pressione o botão “RECORD” uma vez e o símbolo não piscará mais e parará
o registro.
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 Para mostrar os valores da leitura em tipo “Lista”, mova o ponteiro do
mouse para

e clique neste botão.
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 Para mostrar os valores lidos no tipo “Gráfico”, mova o ponteiro do mouse
para

e clique neste botão.

4- Memória de registro cheia:
O LCD mostra o símbolo de unidade piscando (0,25) e parará o registro.
8- recomendações
É recomendado medir a presença de campo eletromagnético dentro e fora de
casas ou escritórios regularmente.
Sempre tente evitar longo tempo de exposição em campos eletromagnéticos
fortes.
9- substituição da bateria
1- Quando o canto esquerdo do Display mostrar o símbolo “ + - ”, indica que a
saída da bateria é inferior a 4.0 ~ 4,5V.
É necessário a substituição da bateria. No entanto, algumas medições podem
ser feitas antes que o aparelho se torne impreciso.
2- Abra a tampa da bateria, atrás do medidor e remova as baterias.
3- Substitua com quatro pilhas tamanho AAA e recoloque a tampa.
10- armazenamento (pc)
10.1- Programa
1) Hardware necessário.
 Driver para CD.
 PC-486 ou superior
 Porta comum disponível ou se estiver usando um cabo conversor RS-232
modelo CRS-80 (CRS-80 é um cabo vendido separadamente) utilize
qualquer porta USB disponível.
 Monitor EGA ou superior
 4MB de memória disponível.
2) Configuração do Hardware
 Desligue tudo relacionado ao seu PC.
 Conecte o soquete (9 pinos) do Cabo RS-232 na porta disponível do PC.
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 Ligue todo o sistema.
 Conecte o plug do Cabo RS-232 no soquete do aparelho.
3) Configuração do Programa
 Antes de configurar o programa do medidor, inicie o sistema operacional
WIN XP/7.
 Feche todas as aplicações.
 Insira o CD no drive (D: geralmente).
 Clique no menu iniciar, mova o ponteiro do mouse para “EXECUTAR”,
então dê um clique.

b) O sinal “Recording” e os números de registro do PC serão mostrados.

 Uma janela “EXECUTAR” aparecerá, então digite “D:/ setup.exe” e
pressione “OK”.

c) Se desejar finalizar este registro, mova o ponteiro do mouse até
neste botão.
O sinal “Recording” desaparecerá.
OBS: Substitua a letra “D” pela letra correspondente a do seu Leitor de
CD.

d) Mova o ponteiro do mouse para
e clique. Virá uma caixa de diálogo
para abrir um arquivo. Entre com o nome do arquivo a ser lido.

 A configuração do programa rodará automaticamente.

5

, e clique
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 Configurar Tempo: Mova o ponteiro do mouse para o
entrar o mesmo horário do PC no medidor.

e clique para

 Clique no botão “NEXT”.

Quando “Wait” desaparecer, a configuração do tempo está finalizada.
 Amostra do PC ( Padrão: 2 segundos ): Muda o tempo de amostra do PC.
Mova o ponteiro do mouse para
e clique. Será mostrada uma caixa de
diálogo “Input Sampling Time”, entre com os segundos desejados e clique em
“OK” para completar a configuração.

 Salvar dados para o disco rígido (DR)
a) Mova o ponteiro do mouse para
e clique. Procure a caixa de diálogo
“SALVE AS”. Entre com o nome do arquivo desejado e clique em “SAVE”.
Por exemplo
EEE.xls
Amostra.dat.

 Escolha o local de destino e clique em “NEXT”.
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10.2- Operação de Comunicação
1) Desligue todo o sistema relacionado ao PC.
2) Conecte o plug (9 pinos) do Cabo RS-232 no seu PC.
3) Ligue o sistema.
4) Conecte o plug do Cabo RS-232 no medidor.
5) Clique no “Iniciar”, mova o ponteiro do mouse para “Programas”, então vá
ao programa do medidor.

 Selecione a pasta e clique no botão “NEXT”.

6) Mova o mouse para a porta que esteja conectada ao equipamento e clique
em “OK”.

7) Painel principal.
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