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� Leia atentamente as informação de segurança seguintes antes de tentar 

operar ou fazer a manutenção do medidor. 

� modo, a proteção fornecida por ele medidor poderá ser comprometida. 

� Este medidor é um instrumento de precisão. Proteja-o de choques e 
vibrações. Proteja o medidor de água, poeira, temperaturas extremas, 
umidade e da luz direta do sol durante o armazenamento. Mantenha 
também a unidade longe de ar com alto teor de sal ou enxofre, gases e 
materiais químicos durante o armazenamento e o uso. 

� Desligue sempre o medidor após o uso. Remova as baterias do medidor se 
ele não for ser usado por um longo tempo (uma semana ou mais). 

� Ao desconectar os cabos, sempre o puxe pelo plugue e nunca pelo cabo. 

� Não bata no painel de LCD ou outras superfícies do medidor com um objeto 
pontiagudo tal como lápis, chave de fenda, etc. 

� Tenha o cuidado de evitar que objetos condutivos tais como fios, pedaços 
de metal, plásticos condutivos, etc. alcancem o interior do medidor. 

� Descarte o medidor e as baterias gastas somente de acordo com as 
regulamentações nacionais e locais de onde ele está sendo usado. 

� Condições ambientais 
�Altitude de até 2000 metros 

�Umidade relativa máxima de 90% 
�Ambiente de operação de -10 a +50°C 

� Manutenção e limpeza 
�Reparos ou manutenções não cobertos neste manual somente deverão 

ser executados por pessoal qualificado. 

�Limpe periodicamente o estojo com um pano seco. Não use abrasivos 
ou solventes neste instrumento. 

� Símbolos de segurança 

De acordo com a   EMC

 1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
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O medidor analisador de som permite a análise digital de 1/1 de oitava e de 1/3 
de oitava em tempo real. 

� Análise da banda de 1/1 de oitava de 31,5 Hz a 8 kHz. 
Análise da banda de 1/3 de oitava de 25 Hz a 10 kHz. 

� Executa a análise das bandas de 1/1 de oitava e 1/3 de oitava 
simultaneamente. 

� Cartão micro SD de 4 GB 

� Interface USB com o computador. 

� Função de registro de dados. 

� Relógio em tempo real com calendário. 

� Estão disponíveis saídas de sinal de CA e CC para gravador de 
nível e gravador gráfico. 

� Função de saída de comparador. 

� Função de entrada de disparo externo. 

� Monitor LCD TFT (320 x 240 pontos) 

O medidor analisador de som permite as medições das grandezas seguintes. 

Canal principal (modo medidor de nível sonoro, modo analisador), Subcanal 
(modo medidor de nível sonoro) medição simultânea de todos os itens com 
características de ponderação do tempo e ponderação da frequência 
selecionada. 

� Nível sonoro Lp 
� Som contínuo equivalente Leq 

� Nível de exposição sonora LE 

� Nível de som máximo Lmax 

� Nível de som mínimo Lmin 

� Nível sonoro percentil LN (L05, L10, L50, L90, 
L95) calculado pelo Lp 

� Ponderação da frequência A, C, Z 

� Ponderação do tempo 
Canal principal F, S, 10ms, I 
Subcanal F, S, 10ms, I

2. Características  Gerais  
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3. Especificações 
 

� Padrões aplicados : IEC 61672-1: 2013 Classe 2 
IEC 61260-1: 2014 Classe 2 
ANSI S1.11: 2004 Classe 2 
ANSI S1.4: 1983 Tipo 2 
ANSI S1.43: 1997 Tipo 2 

� Funções de medição : Medição simultânea do canal principal e do sub-canal. 

A ponderação da frequência e a ponderação do tempo são configuradas 
independentemente para o canal principal e para o subcanal. 
� Modo medidor de nível sonoro:  

O processamento passa tudo para os itens de medição listados abaixo são 
executados separadamente para o canal principal e para o subcanal. 

� Modo analisador:  
Para o canal principal são executados, o processamento em tempo real e o 
processamento passa tudo da oitava ou 1/3 de oitava ou da oitava e 1/3 de 
oitava simultâneo. 

Para o subcanal, somente o processamento passa tudo é executado. 

� Tipos de processamento em cada modo de operação:  

 Canal Principal Subcanal 
 

Modo 
medidor 
de nível 
sonoro 

AP/OCT AP AP 
Ponderação da 
frequência 

A/C/Z A/C/Z 
Ponderação 
do tempo 

F/S/10ms/I F/S/10ms/I 

Valores de 
medição 

Lp, Leq, LE, 
Lmax, Lmin, 

Lp, Leq, LE, 
Lmax, Lmin, 

 

Modo 
analisador 

AP/OCT AP/OCT AP 
Ponderação da 
frequência 

A/C/Z A/C/Z 
Ponderação do 
tempo 

F/S/10ms/I F/S/10ms/I 

Valores de 
medição 

Lp, Leq, LE, 
Lmax, Lmin, 

Lp, Leq, LE, 
Lmax, Lmin, 

� Tempo de medição : 1 a 59 segundos, 1 a 59 minutos, 1 a 24 horas. 

� Microfone : Microfone condensador de eletreto de 1/2 polegada. 

� Faixa do nível de disparo : A - ponderação de 25 a 130 dB 
C - ponderação de 33 a 130 dB  
Z - ponderação de 38 a 130 dB 

� Faixa total : 25 dB a 130 dB (A - ponderação, 1 kHz) 

� Ruído inerente : A - ponderação máxima 17 dB 
C - ponderação máxima 
25 dB Z - ponderação 
máxima 30 dB
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� Faixa de frequência da medição : Análise de oitava de 31,5 Hz a 8 kHz 
Análise de 1/3 de oitava de 25 Hz a 10 kHz. 

� Ponderação da frequência : A, C, Z 

� Ponderação do tempo : 
Canal principal:  F, S, 10ms, I 
Subcanal : F, S, 10ms, I 

� Faixa de operação linear : 90 dB 

� Faixa de nível : 20 a 90 dB, 20 a 100 dB, 20 a 110 dB, 30 a 120 dB, 40 a 130 dB 

� Precisão : ±1.0 dB (ref. 94 dB@1 kHz) 

� Ciclo da amostragem : 20,8µS (LN: 100 ms) 

� Monitor : Monitor LCD TFT colorido com iluminação de fundo (320 x 240 pontos) 
Frequência de atualização : 100 ms. 

� Função de disparo : Controla o início da medição e o armazenamento na memória. 

NÍVEL 1: Nível de disparo (em etapas de 1 - dB) serve como limiar para o 
início da medição. 

Pode ser configurada +/- inclinação. 

NÍVEL 2: A medição individual é executada quando o nível de disparo é 
excedido. 

EXTERNO: Conector de disparo externo para sinal de nível lógico com 
detecção da borda descendente. 

TEMPO: É configurado o intervalo de recorrência do evento de disparo 
(tempo do disparo). 

� Armazenamento : Os valores dos níveis sonoros e os resultados processados são 
armazenados no modo de armazenamento manual ou armazenamento 
automático. 

Os dados podem ser armazenados na memória interna ou em cartão micro 
SD. 
Armazenamento manual : Os dados para os resultados da medição e a 

hora do início da medição são manualmente armazenados, 
em incrementos únicos do endereço. 

Capacidade de armazenamento de dados : máximo de 250 conjunto de 
dados. 

Armazenamento automático : Os resultados da medição são armazenados 
continuamente no tempo do intervalo de gravação 
préconfigurado (para Auto 1) ou no tempo integral de medição 
préconfigurado (para Auto 2) e o tempo de medição. 

Capacidade de armazenamento de dados: A capacidade de memória 
pode ser dividida no máximo em 250 blocos. 
Flash : Modo SLM máx. 25087 conjuntos de dados 

Modo 1/1 OCT máx. 16185 conjuntos de dados
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Modo 1/3 OCT máx. 9466 conjuntos de dados Modo 

1/1 e 1/3 OCT  máx. 7839 conjuntos de dados 
Cartão SD :  Modo SLM máx. 29992366 conjuntos de dados 

Modo 1/1 OCT máx. 19944162 conjuntos de dados 
Modo 1/3 OCT máx. 11942248 conjuntos de dados 
Modo 1/1 e 1/3 OCT máx. 9946834 conjuntos de dados 

� Recuperação dos dados : Permite a visualização dos dados armazenados 
manualmente. 

� Entradas e saídas : 

Saída de CA : Voltagem de saída 1 V (rms) no ponto pleno da 
faixa (sem ponderação da frequência) 
Impedância da saída 5kΩ 
Impedância da carga 100kΩou mais 

Saída de CC : Voltagem de saída 10 mV/dB 
Impedância da saída 5kΩ 
Impedância da carga 100kΩou mais 

Saída do comparador : Aberta - saída do coletor 
Banda - também é possível a determinação 
do nível da voltagem máximo aplicado: 24 
VCC Corrente máxima do drive: 50 mA CC 
 

 
Entrada do disparo externo : Detecção de 0 a 5 V lógico - sinal do nível, 

queda do disparo de borda, largura do pulso de 
1 ms ou mais. 

Nível lógico 

 

 

Largura do pulso > 1 ms

Aprox. 480 Ω 

O sinal de saída continua por 0,5 segundos após 
o nível cair abaixo do limiar 
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� USB: Permite a conexão a um computador como dispositivo de armazenamento, 
ou o uso como dispositivo de comunicação para a unidade de controle 
através de comandos de comunicação. 

� Requisitos de energia : 4 baterias alcalinas de tamanho C de 1,5 V (LR14). 

Fonte de alimentação de CC externa : 6 
Vcc, 1 A. 

Durabilidade da bateria : Aproximadamente 2 horas 

� Temperatura/umidade em operação : -10 °C a +50 °C, 10 a 90% de UR. 

� Temperatura/umidade em armazenamento : -10 °C a +60 °C, 10 a 75% de UR. 
(remoção da bateria) 

� Dimensões e peso : 34,5 (A) × 10 (L) × 6 (P) cm 
Aproximadamente 950 g (incluindo as baterias). 
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4-1 Descrição das partes 
 

 

1. Proteção contra o vento : Se você operar em vento de velocidade 
superior a 10 m/seg., coloque a proteção contra o vento 
na frente do microfone. 

2. Microfone : O conjunto do microfone pode ser removido do medidor e 
conectado através de um cabo de extensão opcional. Isto 
permite o uso em um local separado. 

4. CONTROLES E FUNÇÕES 

 

: Se você operar em vento de velocidade 
superior a 10 m/seg., coloque a proteção contra o vento 

: O conjunto do microfone pode ser removido do medidor e 
conectado através de um cabo de extensão opcional. Isto 
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3. Monitor : O monitor LCD TFT colorido com iluminação de fundo possui uma 
resolução de 320 x 240 pontos. 

4. Teclas de operação 

5. Conector de 6 VCC : O adaptador de CA pode ser ligado aqui para alimentar a 
unidade através de uma tomada de CA para medições de longa 
duração. 

6. Conector de saída de CC : Sinal de CC correspondente ao nível de pressão 
sonora é fornecido nesta saída. 

7. Conector de saída de CC : Está disponível nesta saída, um sinal de CA sem 
ponderação da frequência. 

8. Conector da saída do COMPARADOR : Está disponível neste conector um sinal 
de  saída comparador. 

9. Conector entrada de disparo : Permite a entrada de um sinal de disparo externo 
através deste conector. 

10. Abertura do cartão micro SD : somente 4GB de capacidade de memória pode ser 
usada. 

11. Interruptor liga/desliga : Este interruptor deslizante serve para ligar e desligar o 
medidor. Depois de desligar o medidor, aguarde pelo menos 
10 segundos antes de ligá-lo novamente. 

12. Alça de mão : A alça deve ser usada para transportar a unidade com 
segurança durante o trabalho de campo. 

13. Porta USB : Serve para conexão a um computador. 

14. Compartimento da bateria : Quatro baterias (IEC R14, tamanho C) são inseridas 
aqui. 

15. Rosca de montagem no tripé : O medidor pode ser montado em um tripé de 
câmera usando esta rosca. 

 

4.2 Teclas de operação 
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1. Tecla : Pressione para iniciar ou parar uma medição (incluindo as diversas 
funções de processamento). 

2. Tecla : Durante uma medição, esta tecla pode ser usada para excluir partes 
indesejadas do processamento. Pressione a tecla para pausar uma medição 
e pressione a tecla novamente para retomar a medição. 

3. Tecla : Troca o modo de processamento. Cada pressão nesta tecla avança 
para o resultado das funções de processamento respectivas selecionadas nas 
telas dos menus. 

4. Teclas  (teclas de troca de faixa de nível): 
Serve para selecionar a faixa de nível para a medição. As cinco 
configurações seguintes estão disponíveis. 20 a 90, 20 a 100, 20 a 
110, 30 a 120, 40 a 130 dB. 

5. Tecla  : Esta tecla serve para trazer de volta uma tela de menu para 
configurar parâmetros de medição e fazer outras configurações. Pressionar a 
tecla novamente fecha o menu. 

6. Tecla : Esta tecla troca entre a exibição do medidor de nível sonoro e 
a tela de análise. 

7. Tecla   (teclas gráfica/numérica): Esta tecla muda a tela de medição 
entre a exibição gráfica e a numérica. 

8. Tecla : Serve para iniciar ou parar o processo de armazenamento 
automático ou para executar o armazenamento manual para entrada de 
dados na memória. 

9. Teclas : A tecla “FREQ WEIGHT” seleciona a ponderação 
da frequência para o canal principal. 

A tecla “TIME WEIGHT” seleciona a ponderação do tempo 
para o canal principal. 

A ponderação da frequência e a ponderação do tempo 
para o subcanal pode ser selecionada pela tela do 
MENU.

: Pressione para iniciar ou parar uma medição (incluindo as diversas 

: Durante uma medição, esta tecla pode ser usada para excluir partes 
indesejadas do processamento. Pressione a tecla para pausar uma medição 

ada pressão nesta tecla avança 
para o resultado das funções de processamento respectivas selecionadas nas 

Serve para selecionar a faixa de nível para a medição. As cinco 
estão disponíveis. 20 a 90, 20 a 100, 20 a 

: Esta tecla serve para trazer de volta uma tela de menu para 
configurar parâmetros de medição e fazer outras configurações. Pressionar a 

ta tecla troca entre a exibição do medidor de nível sonoro e 

(teclas gráfica/numérica): Esta tecla muda a tela de medição 

: Serve para iniciar ou parar o processo de armazenamento 
mático ou para executar o armazenamento manual para entrada de 

” seleciona a ponderação 

” seleciona a ponderação do tempo 

deração da frequência e a ponderação do tempo 
para o subcanal pode ser selecionada pela tela do 
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10. Tecla    (tecla iluminação de fundo/enter): 

Tecla iluminação de fundo : Esta tecla liga a iluminação de fundo do monitor, 
pressione a tecla novamente para desligar a iluminação de fundo. 
Quando a função de apagamento automático da iluminação é 
selecionada pelo menu, a iluminação de fundo ira desligar
automaticamente após o tempo pré-programado. 

Tecla Enter : Pressione esta tecla para fazer a finalização da configuração de um 
item, um menu ou qualquer outra configuração. 

 

11. (teclas do cursor)  : Serve para mover o marcador da banda de frequência da 
oitava durante a análise da frequência. 

 

12. Teclas : Servem para selecionar os itens de configuração nas 

Manter as teclas  pressionadas ocasionam uma mudança rápida.
 
  

: Esta tecla liga a iluminação de fundo do monitor, 
a desligar a iluminação de fundo. 

Quando a função de apagamento automático da iluminação é 
selecionada pelo menu, a iluminação de fundo ira desligar-se 

da configuração de um 

: Serve para mover o marcador da banda de frequência da 

: Servem para selecionar os itens de configuração nas telas de menu. 

pressionadas ocasionam uma mudança rápida. 
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5. Preparações 
 

5.1 Energia 
O medidor pode ser alimentado por quatro baterias IEC R14, de tamanho C ou pelo 
adaptador de CA. 

Quando o adaptador de CA está conectado, a unidade será alimentada pelo 
adaptador, inclusive quando as baterias estão inseridas. O adaptador de CA tem 
prioridade. 

Inserção das baterias: 

1. Abra a tampa do compartimento da bateria como mostrado abaixo.

2. Insira as baterias IEC R14, de tamanho C, prestando atenção à
conforme indicado no compartimento. 

3. Feche a tampa. 

 
 

Adaptador de CA: Quando o adaptador de CA for usado, insira o plugue do 
adaptador no conector de 6 VCC do medidor no painel lateral.

 
  

Importante 
Tenha o cuidado de não inverter as polaridades (+) e (-) ao inserir as baterias.
Substitua sempre todas as quatro baterias ao mesmo tempo. Para prevenir o risco 
de danos, não misture baterias usadas com baterias novas ou baterias de tipos 
diferentes. 
Para evitar o risco de vazamento do fluido da bateria, remova as baterias do medidor 
quando ele não estiver sendo usado. 

Importante 
Para prevenir o risco de danos, não use um adaptador de CA que não seja o 
fornecido pela fábrica. 

O medidor pode ser alimentado por quatro baterias IEC R14, de tamanho C ou pelo 

á alimentada pelo 
adaptador, inclusive quando as baterias estão inseridas. O adaptador de CA tem 

Abra a tampa do compartimento da bateria como mostrado abaixo. 

Insira as baterias IEC R14, de tamanho C, prestando atenção à polaridade 

Quando o adaptador de CA for usado, insira o plugue do 
adaptador no conector de 6 VCC do medidor no painel lateral. 

) ao inserir as baterias. 
quatro baterias ao mesmo tempo. Para prevenir o risco 

de danos, não misture baterias usadas com baterias novas ou baterias de tipos 

Para evitar o risco de vazamento do fluido da bateria, remova as baterias do medidor 

Para prevenir o risco de danos, não use um adaptador de CA que não seja o 
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5.2 Cartão de memória 
Os dados de medição podem ser armazenados em um cartão de memória para uso e 
processamento adicional em um computador. 
Inserindo um cartão 

1. Insira o cartão. 
Tenha o cuidado de não tentar inserir o cartão com a orientação incorreta. Empurre o 
cartão para dentro cuidadosamente, até que esteja corretamente encaixado.

2. Para remover o cartão, empurre o cartão. O cartão será expelido e poderá ser 
removido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Configuração da data e hora 
O medidor possui um relógio incorporado que permite a gravação da data e hora 
juntamente com os dados de medição. 

1. Coloque o interruptor de energia para ON e aguarde até que a tela de 
medição apareça. 

2. Pressione a tecla  a tela da lista do menu aparece no monitor

3. Pressione as teclas  para selecionar “D). Date setting (Y/M/D)
pressione a tecla ↵. 

Importante 
Certifique-se de que a energia está desligada antes de inserir ou remover um 
cartão. Somente cartão micro SD de 4 GB pode ser usado. 
Nunca desligue a energia ou remova o cartão enquanto as operações de 
armazenamento estiverem em andamento. De outro modo os dados internos 
poderão ser destruídos. 

armazenados em um cartão de memória para uso e 

Tenha o cuidado de não tentar inserir o cartão com a orientação incorreta. Empurre o 
esteja corretamente encaixado. 

Para remover o cartão, empurre o cartão. O cartão será expelido e poderá ser 

O medidor possui um relógio incorporado que permite a gravação da data e hora 

Coloque o interruptor de energia para ON e aguarde até que a tela de 

a tela da lista do menu aparece no monitor 

Date setting (Y/M/D) ” e 

se de que a energia está desligada antes de inserir ou remover um 

Nunca desligue a energia ou remova o cartão enquanto as operações de 
armazenamento estiverem em andamento. De outro modo os dados internos 
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4. Pressione as teclas  para configurar o ano atual e então 
pressione a tecla ↵para confirmar. 

5. Pressione as teclas  para configurar o mês atual e então 
pressione a tecla ↵para confirmar. 

6. Pressione as teclas  para configurar o dia atual e então 
pressione a tecla ↵para confirmar. 

7. Pressione as teclas    para selecionar “E/ Time setting (h/m/s)
pressione a tecla ↵. 

8. Pressione as teclas  para configurar a hora atual e então 
pressione a tecla ↵para confirmar. 

9. Pressione as teclas  para configurar o minuto atual e então 
pressione a tecla ↵para confirmar. 

10. Pressione as teclas  para configurar o segundo atual e então 
pressione a tecla ↵para confirmar. O relógio inicia com a nova configuração.

11. Pressione a tecla  para retornar para a tela de medição.
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nota 
O CI de clock usado neste medidor tem um erro de cerca de 1 
minuto por mês. Antes da medição, não deixe de verificar e se 
necessário, configurar a hora. 

para configurar o ano atual e então 

para configurar o mês atual e então 

para configurar o dia atual e então 

E/ Time setting (h/m/s) ” e 

para configurar a hora atual e então 

atual e então 

para configurar o segundo atual e então 
para confirmar. O relógio inicia com a nova configuração. 

para retornar para a tela de medição. 

 

O CI de clock usado neste medidor tem um erro de cerca de 1 
es da medição, não deixe de verificar e se 
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5.4 Configuração do tempo para o desligamento automátic o da 
iluminação de fundo 

Pressionar a tecla ligará ou desligará a iluminação de fundo do monitor.
 

1. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

2. Use as teclas  para selecionar “F). Backlight Auto Off
pressione a tecla ↵. 

3. Use as teclas  para selecionar o tempo de desligamento 
automático de 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos ou OFF (sem a função de 
desligamento automático) e pressione a tecla ↵. 

4. Pressione a tecla  para retornar para a tela de medição.

Para desligar a iluminação de fundo antes do tempo para o desligamento 

automático, pressione a tecla . 
 

 
  

Configuração do tempo para o desligamento automátic o da 

ligará ou desligará a iluminação de fundo do monitor. 

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

Backlight Auto Off ” e 

para selecionar o tempo de desligamento 
automático de 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos ou OFF (sem a função de 

para retornar para a tela de medição. 

inação de fundo antes do tempo para o desligamento 
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5.5 Configurações dos sub-canais 

Para usar o sub-canal, você precisa fazer certas configurações na tela do 
menu. 

1. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista d

2. Use as teclas  para selecionar “G). Sub Time Weight
pressione a tecla ↵. 

3. Use as teclas  para selecionar a ponderação do tempo 

desejada F, S,τ (10 ms) ou I, e pressione a tecla ↵. 

4. Use as teclas  para selecionar “H). Sub Time Weight
pressione a tecla ↵. 

5. Use as teclas  para selecionar a ponderação do tempo desejada 
A, C ou Z, e pressione a tecla ↵. 

6. Pressione a tecla  para retornar para a tela de medição.
 

Nota : Não há função de análise da frequência para o subcanal. Somente o valor 
de passa tudo é medido. 

 

  

canal, você precisa fazer certas configurações na tela do 

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

Sub Time Weight ” e 

para selecionar a ponderação do tempo 

Sub Time Weight ” e 

para selecionar a ponderação do tempo desejada 

para retornar para a tela de medição. 

: Não há função de análise da frequência para o subcanal. Somente o valor 
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5-6 Configuração da saída do comparador 

Esta é uma saída de coletor aberto que pode ser usada para controlar 
equipamento externo. 

1. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

2. Use as teclas  para selecionar “J). Comparator ” e pressione a tecla 
↵para exibir a configuração ON/OFF. 

3. Use as teclas  para selecionar “ON” e pressione a tecla 

4. Do mesmo modo, selecione “1). Comparator Level ”, configure o nível e pressione a 
tecla↵.  
(Faixa de configuração de 25 a 130 dB, em etapas de 1 - dB) 

5. Do mesmo modo, selecione “2). Comparator Band ”, configure a band
tecla↵. 
(MAIN AP/31,5 Hz/63 Hz/…8k Hz ou bandas de 1/3 de oitava).

6. Pressione a tecla  para retornar para a tela de medição. 
7.  

Sobre a saída do comparador: 
No modo SLM, somente AP é selecionado como banda do comparador.
No modo 1/1 OCT, somente AP ou a banda 1/1 de oitava é selecionado como 
banda do comparador. 
O padrão de temporização da saída do sinal do comparador é mostrado abaixo.

  

A saída do sinal do comparador continua por 0,5 
segundos após o sinal cruzar o nível do 
comparador 

N
ív

el
 d

o 
co

m
pa

ra
do

r 

Saída do comparador 

Tempo 

letor aberto que pode ser usada para controlar 

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

” e pressione a tecla 

” e pressione a tecla ↵. 

”, configure o nível e pressione a 

”, configure a banda e pressione a 

(MAIN AP/31,5 Hz/63 Hz/…8k Hz ou bandas de 1/3 de oitava). 

 

No modo SLM, somente AP é selecionado como banda do comparador. 
ente AP ou a banda 1/1 de oitava é selecionado como 

O padrão de temporização da saída do sinal do comparador é mostrado abaixo. 

A saída do sinal do comparador continua por 0,5 
segundos após o sinal cruzar o nível do 
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5.7 Seleção do tipo de Lmax/Lmin 
Banda (máximo da banda/mínimo da banda): 
O resultado da análise aplica-se ao ponto onde o nível para cada banda 
de frequência estava no máximo ou no mínimo dentro do período de 
amostragem. 

AP (Passa tudo máximo/passa tudo mínimo): 
O resultado da análise se aplica ao passa tudo do subcanal e aos valores 
do nível de passa banda tomados no ponto onde o nível passa tudo no 
canal principal era o máximo/mínimo dentro do período de amostragem.

AP (S) (Passa tudo máximo/passa tudo mínimo): 
O resultado da análise se aplica aos valores do nível de passa banda 
(excluindo o nível de passa tudo do subcanal) tomados no ponto onde o 
nível passa tudo no canal principal era o máximo/mínimo dentro do período 
de amostragem. O nível passa tudo do subcanal é tomado no ponto 
máximo/mínimo dentro do período de amostragem, independentemente do 
nível do canal principal. 

1. Pressione atecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

2. Use as teclas  para selecionar “I). Lmax/Lmin Type
pressione a tecla ↵.  

3. Use as teclas  para selecionar o tipo da banda desejada, AP 
ou AP (S) e pressione a tecla ↵. 

4. Pressione a tecla  para retornar para a tela de medição

Esta configuração é efetiva no modo SLM e no modo analisador.

 

se ao ponto onde o nível para cada banda 
de frequência estava no máximo ou no mínimo dentro do período de 

O resultado da análise se aplica ao passa tudo do subcanal e aos valores 
da tomados no ponto onde o nível passa tudo no 

canal principal era o máximo/mínimo dentro do período de amostragem. 

O resultado da análise se aplica aos valores do nível de passa banda 
sa tudo do subcanal) tomados no ponto onde o 

nível passa tudo no canal principal era o máximo/mínimo dentro do período 
de amostragem. O nível passa tudo do subcanal é tomado no ponto 
máximo/mínimo dentro do período de amostragem, independentemente do 

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

I). Lmax/Lmin Type ” e 

para selecionar o tipo da banda desejada, AP 

para retornar para a tela de medição 

Esta configuração é efetiva no modo SLM e no modo analisador. 
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5.8 Configurações dos modos de disparo  
O medidor oferece um modo de disparo onde a medição é iniciada por um dos três 
tipos de disparo: disparo por hora (disparo controlado pela hora), disparo por nível 
(disparo controlado pelo nível sonoro) e disparo externo (disparo por um sinal 
externo). 
Disparo por hora :  A medição inicia por uma hora de disparo e acaba após um 

tempo de medição. 

A hora do disparo é válida a qualquer hora do dia. Itens de 
configuração 

Mora do disparo: h:m:s 

Disparo por nível 1 :  A medição inicia quando o nível de disparo é excedido e 
acaba após um tempo de medição. 
O nível de disparo é válido a qualquer 
momento. Itens de configuração 
Tipo de inclinação do disparo: +, - 
Nível de disparo: 25 a 130 dB, em etapas de 1 - dB. 
Banda do disparo: MAIN AP/31,5 Hz/63 Hz/…8 kHz (bandas 
de 1/3 de oitava). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo por nível 2 :  A medição individual é feita quando o nível de disparo é 
excedido. 
O nível de disparo é válido a qualquer momento.  
Itens de configuração 
Nível do disparo: 25 a 130 dB, em etapas de 1 - dB.  
Banda do disparo: MAIN AP/31,5 Hz/63 Hz/125 Hz…8 kHz 
(bandas de 1/3 de oitava). 

Disparo externo :  A medição inicia na borda descendente do sinal de nível 
lógico na entrada do disparo externo. 

O disparo é válido a qualquer momento. 

Inclinação + Disparo Inclinação + Disparo 

N
ív

el
 d

o 
co

m
pa

ra
do

r 

Nível do disparador 

Tempo (t) 
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5.8.1 Configuração do disparo por hora 

1. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

2. Use as teclas  para selecionar “K). Trigger ” e pressione a tecla 

3. Use as teclas  para selecionar “TIME” e pressione a tecla 

4. Use as teclas  para selecionar “3). Trigger Time ” e pressione a tecla 

5. Use as teclas  e a tecla ↵para configurar o valor 
da hora: minuto: segundo e pressione a tecla ↵. 

 

5.8.2 Configuração do disparo por nível 

1. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

2. Use as teclas  para selecionar “K). Trigger ” e pressione a tecla 

3. Use as teclas  para selecionar “LEVEL1 ” ou “LEVEL2
a tecla ↵. 

4. Use as teclas  para selecionar “1). Trigger LEVEL
tecla. ↵ 

5. Use as teclas  para configurar o valor do nível de disparo desejado 
(25 a 130). Então pressione a tecla ↵. 

  

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

” e pressione a tecla ↵. 

” e pressione a tecla ↵. 

” e pressione a tecla ↵.  

para configurar o valor 

 

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

” e pressione a tecla ↵. 

LEVEL2 ” e pressione 

LEVEL ” e pressione a 

para configurar o valor do nível de disparo desejado 
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6. Use as teclas  para selecionar “2). Trigger
a tecla ↵.  

7. Use as teclas  para selecionar a banda de disparo desejada 
e pressione a tecla ↵. 

8. Use as teclas  para selecionar “4). Slope Type
tecla ↵. 

9. Use as teclas para selecionar a inclinação de 
disparo desejado + ou -. Então pressione a tecla ↵. 

Para o disparo LEVEL 2, ignore a configuração de inclinação, usada 
somente com o disparo com inclinação +. 

Pressione tecla  tecla para retornar para a tela de medição
 

 
5.8.3 Configuração do disparo externo 

1. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

2. Use as teclas  para selecionar “K). Trigger
tecla ↵. 

3. Use as teclas para selecionar “EXT” e pressione a tecla 

4. Pressione a tecla  para retornar para a tela de medição

 

 

 

Trigger  Band ” e pressione 

para selecionar a banda de disparo desejada 

). Slope Type ” e pressione a 

para selecionar a inclinação de 
 

Para o disparo LEVEL 2, ignore a configuração de inclinação, usada 

tecla para retornar para a tela de medição 

 

a tela da lista do menu. 

). Trigger ” e pressione a 

” e pressione a tecla ↵. 

para retornar para a tela de medição 



21  

 

 

Para a calibração acústica, um calibrador de som é montado no microfone 
do medidor, e é executado o ajuste de modo que a leitura do medidor 
seja igual ao nível de pressão sonora dentro do acoplador.

1. Desligue o calibrador de som. 

2. Coloque o interruptor de energia na posição OFF para desligar o 
medidor. 

3. Pressione e mantenha pressionadas as teclas  e 
coloque o interruptor de energia para ON, até que a tela CAL 
apareça. 

4. Insira o microfone cuidadosa e lentamente no acoplador.

5. Coloque o interruptor de energia do calibrador de som para ON. (
94 dB ou 114 dB). 

6. Use as teclas  para ajustar a leitura do valor do medidor 
para ser a mesma do valor de saída do calibrador de som. (Faixa 
de ajuste de -12,8 a +12,7 dB)  

7. Pressione a tecla ↵para armazenar o valor calibrado.
8. Desligue o calibrador de som e o medidor. 

9. Remova o microfone cuidadosa e lentamente do acoplador.
 

Importante 
Tenha muito cuidado ao inserir ou remover o microfone no calibrador 
de som, para evitar que um aumento repentino da pressão possa 
destruir a membrana do microfone. 

6. CALIBRAÇÃO  
 

ador de som é montado no microfone 
do medidor, e é executado o ajuste de modo que a leitura do medidor 
seja igual ao nível de pressão sonora dentro do acoplador. 

Coloque o interruptor de energia na posição OFF para desligar o 

e e então 
interruptor de energia para ON, até que a tela CAL 

Insira o microfone cuidadosa e lentamente no acoplador. 

Coloque o interruptor de energia do calibrador de som para ON. (1 kHz 

para ajustar a leitura do valor do medidor 
para ser a mesma do valor de saída do calibrador de som. (Faixa 

para armazenar o valor calibrado. 

Remova o microfone cuidadosa e lentamente do acoplador. 

 

Tenha muito cuidado ao inserir ou remover o microfone no calibrador 
de som, para evitar que um aumento repentino da pressão possa 
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7.1 Monitor do medidor de nível sonoro 
A ilustração abaixo mostra todos os elementos do monitor para fins de 
explicação. Na operação real, tal tela não será mostrada e o tamanho e a 
fonte do monitor real poderá ser ligeiramente diferente. 

 
Símbolo de medição em 
andamento 

 

Memória 

 
 

 
Modo de análise 

 

 
 

Status do link 
USB 

 

Modo de disparo 

 
Tempo 
transcorrido 

 

 
Modo de armazenamento 

 
Endereço 

 

 
Gráfico 
de barras 

 

Faixa do nível 

 

Indicação de abaixo da 
faixa 

Indicação de sobrecarga 

 
Ponderação da 
frequência do canal 
principal 

 
Ponderação do 
tempo 

 
Exibição do nível 
do canal principal 

Exibição do nível do 
subcanal Subcanal 

 
Ponderação do tempo 

Ponderação da frequência 

 
Hora corrente 

 

Status da 
energia 

 

 
Indicação do 
armazenamento manual 
cheio 

Comparador ON 
 

Indicação do 
armazenamento 
automático cheio 

Data corrente 

 

Status do link USB: 
Indicação de que a comunicação USB foi habilitada. 

Símbolo de medição em andamento: 
Quando uma medição está em andamento, o símbolo �pisca. 
Durante o armazenamento automático, o símbolo � também pisca. 
Durante pausa na medição, o  símbolo é mostrado. 

Modo de análise: 
Indica a condição da tela do monitor. SLM: Monitor do medidor de nível 

sonoro 1/1 OCT: Tela de análise da banda de oitava 

1/3 OCT: Tela de análise da banda de 1/3 de oitava 

1/1 e 1/3 OCT: Tela de análise das bandas de 1/1 de oitava e 1/3 de oitava 
simultaneamente. 

Gráfico de barras: 
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Mostra o nível sonoro como um gráfico de barras (A exibição é atualizada a cada 100 ms) 

Indicação de abaixo da faixa: 
Quando um sinal de condição abaixo da faixa é detectado, a indicação UN (branco em preto) 

é mostrada. Se esta indicação aparecer frequentemente, use as teclas  para 
diminuir a configuração de faixa do nível. 

Se os dados processados contiverem um sinal de dado abaixo da faixa, a indicação  é 
mostrada. Esta indicação permanece no monitor até que a próxima medição do 
processamento seja iniciada. 

Ponderação da frequência do canal principal: 
Indica a característica da frequência do canal principal. 
A: Ponderação A, C: Ponderação C, Z: Ponderação Z (Resposta plana) 

Ponderação do tempo do canal principal: 
Indica a característica da ponderação do tempo do canal principal.  
F: Rápido, S: Lento,  τ:10 ms, I:  Impulso 
Exibição do nível do canal principal: 
Mostra o nível sonoro medido no canal principal. (A exibição é atualizada a cada 
segundo) 

Status da energia: 
Quando a unidade é operada com energia das baterias, você poderá verificar regularmente 
a sua condição. O número de segmentos amarelos irá diminuir à medida que as baterias 
vão ficando gastas. Quando o segmento começar a piscar, substitua as baterias por um 
conjunto novo. 

 
Amarelo Amarelo Amarelo Amarelo Vermelho 

     
Baterias boas  Ficando gastas    Segmento piscando  

a bateria esgotada 
 
Indicação do armazenamento manual cheio: 

Quando a memória de armazenamento manual está cheia, o símbolo  é mostrado. A 
capacidade de armazenamento manual de dados é de 250 conjuntos. 
 

Indicação do armazenamento automático cheio: 
Quando a memória de armazenamento automático está cheia, o símbolo é mostrado. 
A capacidade de armazenamento automático de dados é de 250 blocos. 

Comparador ON: 
 
Quando a função comparador tiver sido configurada para ON, e um sinal exceder o nível 

comparador, a indicação aparecerá, e um sinal será fornecido através da tomada 
COMPARATOR OUTPUT no painel lateral (coletor aberto). 

Data corrente: 



24 
 

Mostra a data corrente. 

Hora corrente: 
Mostra a hora corrente. 

Ponderação da frequência do subcanal: 
Indica a característica da ponderação da frequência do subcanal. A: Ponderação A, C: 
Ponderação C, Z: Ponderação Z (Resposta plana) A ponderação de frequência do 
subcanal é configurada através de um menu. 

Ponderação do tempo do subcanal: 
Indica a característica da ponderação do tempo do subcanal. F: Rápido, S: Lento,
I:  Impulso 
A ponderação de tempo do subcanal é configurada através de um menu.

Exibição do nível do subcanal: 
Mostra o nível sonoro medido no subcanal. (A exibição é atualizada a cada segundo)

Indicação de sobrecarga: 
Quando um sinal de condição de sobrecarga é detectado, a indicação 
preto) é mostrado por pelo menos 1 segundo. Se esta indicação aparecer frequentemente, 

use as teclas  para aumentar a configuração da faixa de nível.

Se os dados processados contiverem dados de sobrecarga do sinal, a indicação 
mostrada. 
Esta indicação permanece no monitor até que o próximo processamento de medição seja 
iniciado. 

Faixa de nível: 
Mostra o limite superior e inferior do gráfico de barras. Pode ser alterado com as   teclas 

. 

Endereço: 
Mostra o endereço de memória corrente. 

Modo de armazenamento: 
Mostra o modo selecionado para armazenamento de dados na memória. M: 
Armazenamento manual: A: Armazenamento automático 

Memória: 
Mostra a memória selecionada para armazenar dados. 
FL: Os dados serão armazenados na memória interna do medidor. Sd: Os dados serão 
armazenados no cartão micro SD. 

Tempo transcorrido: 
Mostra o tempo transcorrido em segundos durante o processamento e durante o 
armazenamento na memória. 

Modo de disparo: 
Controla o comportamento da medição e o início do armazenamento automático na 
memória. Os modos disponíveis são Nível 1 (LV1), Nível 2 (LV2), EXT (EXT), e TIME 
(Tempo)

  

Indica a característica da ponderação da frequência do subcanal. A: Ponderação A, C: 
Ponderação C, Z: Ponderação Z (Resposta plana) A ponderação de frequência do 

Indica a característica da ponderação do tempo do subcanal. F: Rápido, S: Lento,τ:10 ms, 

A ponderação de tempo do subcanal é configurada através de um menu. 

Mostra o nível sonoro medido no subcanal. (A exibição é atualizada a cada segundo) 

de sobrecarga é detectado, a indicação OV (branco em 
preto) é mostrado por pelo menos 1 segundo. Se esta indicação aparecer frequentemente, 

para aumentar a configuração da faixa de nível. 

ga do sinal, a indicação será 

Esta indicação permanece no monitor até que o próximo processamento de medição seja 

Mostra o limite superior e inferior do gráfico de barras. Pode ser alterado com as   teclas 

Mostra o modo selecionado para armazenamento de dados na memória. M: 

rão armazenados na memória interna do medidor. Sd: Os dados serão 

Mostra o tempo transcorrido em segundos durante o processamento e durante o 

mento da medição e o início do armazenamento automático na 
LV2), EXT (EXT), e TIME 
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7.2 Tela de análise 
Um exemplo da tela de análise de 1/1 e 1/3 OCT é mostrado abaixo.

Use as teclas  e  para mover o cursor para a banda de frequência 
pretendida 

 

 
 

 
Cursor 
Mova o cursor 
com as teclas 

 e  
 

 
 
 

Frequência e 
nível na 
posição do 
cursor 

 

Tela de análise da banda de 1/1 e 1/3 
 

7.3 Tela do monitor numérico 
Exemplos para a tela de análise 1/1 OCT, 1/3 OCT, e 1/1 e 1/3 
OCT são mostrados abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frequências que não estão atualmente 
sendo exibidas podem ser chamadas 

com as teclas 

 

Um exemplo da tela de análise de 1/1 e 1/3 OCT é mostrado abaixo. 

a mover o cursor para a banda de frequência 

 
 
Nível AP do canal 
principal 

Nível AP do subcanal 

 

Exemplos para a tela de análise 1/1 OCT, 1/3 OCT, e 1/1 e 1/3 

Frequências que não estão atualmente 
sendo exibidas podem ser chamadas 

 e . 
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8. MEDIÇÃO 
 
Todas as funções de processamento fornecidas pelo medidor (Leq, LE, Lmax, 
Lmin, Ln), em qualquer modo, são executadas simultaneamente. Por exemplo, 
quando a medição do Nível sonoro contínuo equivalente é selecionada, o nível 
de exposição sonora e o nível percentil são também determinados.

As preparações conforme descritas no capítulo “Preparação
concluídas primeiro. 

8.1 Medição do nível sonoro 
1. Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor. 

Após a tela de energização ser mostrada, a tela de medição SLM 
aparece. 

A configuração dos parâmetros de medição que estava ativa antes do 
medidor ser desligado serão estabelecidas novamente. Portanto a exibição 
real pode não ser sempre a mesma. 

2. Use a tecla  para selecionar a característica 
de ponderação da frequência. Para a medições de níveis sonoros normais, 
selecione a configuração “A”. 

3. Use a tecla  para selecionar a característica de ponderação do 
tempo. Para medições de níveis sonoros normais, selecione a configuração “F” 
(Rápido). 
Ao executar medições em conformidade com o IEC ou outros padrões, 
coloque as características de ponderação da frequência e p
tempo conforme requerido pelo padrão. 

4. Use as teclas  para configurar a faixa de nível. Escolha a 
configuração na qual a indicação do gráfico de barras do canal principal fique 
aproximadamente no meio da faixa. 
Se o indicador “OV” ou “UN” aparecer frequentemente, mude a configuração 
da faixa do nível. 

5. A indicação de nível do canal principal e do subcanal mostra o nível sonoro 
atualmente medido (nível de pressão sonora). A leitura é atualizada a cada 
segundo. 

A tecla  pode ser usada para parar e retomar a atualização do nível. No 
modo de medição do nível sonoro, o indicador de gráfico de barras será 
atualizado também durante a pausa. Na condição de pausa, um símbolo de 
pausa (     ) aparecerá no monitor.

Frequências que não estão 
atualmente sendo exibidas podem 
ser chamadas com as teclas 

e . 

Todas as funções de processamento fornecidas pelo medidor (Leq, LE, Lmax, 
eamente. Por exemplo, 

quando a medição do Nível sonoro contínuo equivalente é selecionada, o nível 
de exposição sonora e o nível percentil são também determinados. 

Preparação ” devem ser 

Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor. 
Após a tela de energização ser mostrada, a tela de medição SLM 

A configuração dos parâmetros de medição que estava ativa antes do 
o serão estabelecidas novamente. Portanto a exibição 

para selecionar a característica  
de ponderação da frequência. Para a medições de níveis sonoros normais, 

selecionar a característica de ponderação do 
tempo. Para medições de níveis sonoros normais, selecione a configuração “F” 

Ao executar medições em conformidade com o IEC ou outros padrões, 
coloque as características de ponderação da frequência e ponderação do 

para configurar a faixa de nível. Escolha a 
configuração na qual a indicação do gráfico de barras do canal principal fique 

ecer frequentemente, mude a configuração 

A indicação de nível do canal principal e do subcanal mostra o nível sonoro 
atualmente medido (nível de pressão sonora). A leitura é atualizada a cada 

e retomar a atualização do nível. No 
modo de medição do nível sonoro, o indicador de gráfico de barras será 
atualizado também durante a pausa. Na condição de pausa, um símbolo de 

Frequências que não estão 
atualmente sendo exibidas podem 
ser chamadas com as teclas  
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8.2 Medições do Nível sonoro contínuo equ ivalente Leq), Nível de exposição 
sonora (LE), Nível sonoro máximo (Lmax), Nível de s om mínimo (Lmin) e 
Nível sonoro percentil (LN) 

1. Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o 
medidor. Após a tela de energização ser mostrada, a tela de 
medição SLM aparece. 

2. Use a tecla  para selecionar a característica 
de ponderação da frequência. Para a medições de níveis 
sonoros normais, selecione a configuração “A”.

Quando “C” (Ponderação C) é selecionada, o nível de pressão sonora contínuo 
equivalente (Lceq) é medido. 

3. Use a tecla  para selecionar a característica de 
ponderação do tempo. Normalmente, selecione a configuração 
“F” (Rápida). 

(Esta configuração não afeta um resultado de medição do resultado equivalente 
do nível sonoro contínuo equivalente.) 

 

  

Nota 
O medidor executa amostragens de alta velocidade da forma de onda 
da pressão sonora para determinar Leq e LE. Isto não é então afetado 
pelas características de ponderação do tempo. 

ivalente Leq), Nível de exposição 
sonora (LE), Nível sonoro máximo (Lmax), Nível de s om mínimo (Lmin) e 

Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o 
medidor. Após a tela de energização ser mostrada, a tela de 

para selecionar a característica 
de ponderação da frequência. Para a medições de níveis 
sonoros normais, selecione a configuração “A”. 

Quando “C” (Ponderação C) é selecionada, o nível de pressão sonora contínuo 

para selecionar a característica de 
ponderação do tempo. Normalmente, selecione a configuração 

(Esta configuração não afeta um resultado de medição do resultado equivalente 

O medidor executa amostragens de alta velocidade da forma de onda 
. Isto não é então afetado 
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4. Use a tecla  para configurar a faixa do nível. Escolha a configuração na 
qual a indicação do gráfico de barras do canal principal fique aproximadamente no 
meio da faixa. 

Se o indicador “OV” ou “UN” aparecer frequentemente, mude a configuração da fai
do nível. 

5. Configure o tempo de medição pelo menu. 

Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

6. Use as teclas  para selecionar “A). Measurement Time
↵tecla . 

7. Use as teclas  e ↵para configurar o tempo de medição desej
1s e 23h 59m 59s. 

 
8. Pressione a tecla ↵ para sair da configuração do tempo de medição.

 

9. Pressione a tecla  para retornar à tela de medição. 

10. Pressione a tecla  para iniciar a medição. 
Neste ponto, os valores de medição anteriores são apagados. 

Enquanto a medição está em andamento, o símbolo �pisca e o tempo transcorrido 
é exibido. Quando o tempo de medição tiver transcorrido, a medição é concluída 
automaticamente. 

Para terminar a medição antes do tempo alocado, pressione a tecla 
Se o sinal de sobrecarga ou abaixo da faixa ocorrer pelo menos uma vez durante a 

medição, a indicação  ou  aparecerá, para indicar que dados de 
sobrecarga ou abaixo da faixa foram englobados nos valores processados.

 

para configurar a faixa do nível. Escolha a configuração na 
qual a indicação do gráfico de barras do canal principal fique aproximadamente no 

” aparecer frequentemente, mude a configuração da faixa 

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

Measurement Time ” e pressione a 

para configurar o tempo de medição desejado entre 

para sair da configuração do tempo de medição. 

pisca e o tempo transcorrido 
é exibido. Quando o tempo de medição tiver transcorrido, a medição é concluída 

Para terminar a medição antes do tempo alocado, pressione a tecla . 
sobrecarga ou abaixo da faixa ocorrer pelo menos uma vez durante a 

aparecerá, para indicar que dados de 
sobrecarga ou abaixo da faixa foram englobados nos valores processados. 
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Durante a medição, a tecla  pode ser usada para pausar e retomar a 
medição. Durante a pausa, o símbolo () é mostrado. (O intervalo em pausa 
não é incluído no tempo de medição.) 
 

Importante 

Durante a medição, asteclas , a tecla 
SLM/RTA são desabilitadas. 
Assegure-se de concluir todas as configurações antes de iniciara medição.

 

11. Quando a medição é concluída, o símbolo �desaparece. Os valores 
medidos do canal principal e do subcanal de Leq, LE, Lmax, Lmin, L05, L10, 
L50, L90 e L95 são exibidos. 

Se a indicação  é mostrada, os dados processados incluirão dados 
onde o sinal de nível sonoro causou uma condição de sobrecarga.

Se a indicação   for mostrada, os dados processados incluirão dados 
onde o sinal de nível sonoro causou uma condição abaixo da faixa.
O gráfico de barras mostra somente o valor do nível sonoro.

 
8.3 Medição da análise da banda sonora 

1. Coloque o interruptor de energia para ON e aguarde até que a tela de 
medição SLM apareça. 

2. Use a tecla  para selecionar a tela de medição do nível de pressão 
sonora  da banda 1/1 OCT, 1/3 OCT ou 1/1 e 1/3 OCT 

3. Use a tecla  para selecionar a característica  
de ponderação da frequência. Para a medições de níveis sonoros normais, 
selecione a configuração “A”. 

ausar e retomar a 
) é mostrado. (O intervalo em pausa 

 e a função 

igurações antes de iniciara medição. 

desaparece. Os valores 
medidos do canal principal e do subcanal de Leq, LE, Lmax, Lmin, L05, L10, 

incluirão dados 
onde o sinal de nível sonoro causou uma condição de sobrecarga. 

for mostrada, os dados processados incluirão dados 
onde o sinal de nível sonoro causou uma condição abaixo da faixa. 

or do nível sonoro. 

Coloque o interruptor de energia para ON e aguarde até que a tela de 

para selecionar a tela de medição do nível de pressão 

 
de ponderação da frequência. Para a medições de níveis sonoros normais, 
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4. Use a tecla  para selecionar a característica de ponderação do 
tempo. Para medições de níveis sonoros normais, selecione a configuração 
“F” (Rápido). 

5. Use as teclas  para configurar a faixa de nível. 

Escolha uma configuração na qual a indicação do valor de passa todas no 
canal principal fique aproximadamente no meio da faixa. 

Se o indicador “OV” ou “UN” aparecer frequentemente, mude a configuração 
da faixa do nível. 

6. A indicação do nível mostra o nível da banda sonora medida atualmente.

Usando a tecla  mude a tela de medição entre o monitor gráfico e o 
monitor numérico. 

Se estiver no monitor gráfico, use as teclas  e para mover o cursor para 
e  de frequência desejada. 

Na exibição numérica de 1/1 e 1/3 OCT, as frequências que não são 
atualmente exibidas podem ser chamadas com as teclas 

A tecla  pode ser usada para parar e retomar a atualiza
indicação 
de nível da banda. Na condição de pausa, um símbolo de pausa (
aparecerá no monitor. 
 

Importante 

Durante a medição da banda sonora, não pressione a tecla  . De outro modo 
outros símbolos de parâmetros serão mostrados. 
O nível da banda sonora é exibido quando não há conjunto de caracteres após 
uma indicação básica. 
LAF: O nível da banda sonora é exibido. 
Laeq: O nível da banda sonora não é exibido. 

 

para selecionar a característica de ponderação do 
onoros normais, selecione a configuração 

 

Escolha uma configuração na qual a indicação do valor de passa todas no 

” aparecer frequentemente, mude a configuração 

A indicação do nível mostra o nível da banda sonora medida atualmente. 

mude a tela de medição entre o monitor gráfico e o 

para mover o cursor para  

Na exibição numérica de 1/1 e 1/3 OCT, as frequências que não são 
  e . 

pode ser usada para parar e retomar a atualização da 

de nível da banda. Na condição de pausa, um símbolo de pausa () 

. De outro modo 

onora é exibido quando não há conjunto de caracteres após 
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8.4 Medição de análise da banda sonora Leq, LE, Lmax, L min e LN

1. Coloque o interruptor de energia para ON e aguarde até que a tela de 
medição SLM apareça. 

2. Use a tecla para selecionar a tela de medição do nível de pressão sonora 
da banda 1/1 OCT, 1/3 OCT ou 1/1 e 1/3 OCT 

3. Use a tecla  para selecionar a característica de ponderação da 
frequência. Para medições de níveis sonoros normais, selecione a 
configuração “A”. 

4. Use a tecla  para selecionar a característica de ponderação do 
tempo. 
Normalmente, selecione a configuração “F” (Rápida). 

5. Use as teclas  para configurar a faixa de nível. 

Escolha uma configuração na qual a indicação do valor de passa todas no 
canal principal fique aproximadamente no meio da faixa. 

Se o indicador “OV” ou “UN” aparecer frequentemente, mude a configuração 
da faixa do nível. 

6. Configure o tempo de medição pelo menu. 

Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

7. Pressione a tecla  para selecionar “A). Measurement Time
pressione a tecla ↵ 

8. Use as teclas  e a tecla ↵ para selecionar tempo de medição 
desejado de 1s a 23h 59m 59s. 

9. Pressione a tecla ↵ para sair da configuração do tempo de medição.

 

Medição de análise da banda sonora Leq, LE, Lmax, L min e LN  

nergia para ON e aguarde até que a tela de 

para selecionar a tela de medição do nível de pressão sonora  

para selecionar a característica de ponderação da 
. Para medições de níveis sonoros normais, selecione a 

para selecionar a característica de ponderação do 

 

a configuração na qual a indicação do valor de passa todas no 

” aparecer frequentemente, mude a configuração 

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

Measurement Time ” e 

para selecionar tempo de medição 

para sair da configuração do tempo de medição. 
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10. Pressione a tecla  para retornar à tela de medição. 

11. Pressione a tecla  para iniciar a medição. 
Neste ponto, os valores de medição anteriores são apagados.
Enquanto a medição está em andamento, o símbolo �pisca e o tempo 
transcorrido é exibido. Quando o tempo de medição tiver transcorrido, a 
medição é concluída automaticamente. 

Para terminar a medição antes do tempo alocado, pressione a tecla 

Se o sinal de sobrecarga ou abaixo da faixa ocorrer pelo menos uma vez durante a 
medição, a indicação “OV” ou “UN” aparecerá, para indicar que dados de 
sobrecarga ou abaixo da faixa foram englobados nos valores processados.

Durante a medição, a tecla  pode ser usada para pausar e retomar a 
medição. Durante a pausa, o símbolo () é mostrado. (O intervalo em pausa não é 
incluído no tempo de medição.) 

 
Importante 

Durante a medição, asteclas  e a tecla 
SLM/RTA são desabilitadas. 
Assegure-se de concluir todas as configurações antes de iniciar a medição.

 

12. Quando a medição é concluída, o símbolo �desaparece. 

Se a indicação “OV” for mostrada, os dados processados incluirão dados onde o 
sinal de nível sonoro causou uma condição de sobrecarga. 

Se a indicação “UN” for mostrada, os dados processados incluirão dados onde o 
sinal de nível sonoro causou uma condição abaixo da faixa. 

13. Cada pressão na tecla  alterna entre os valores medidos 
Lp�Leq�LE�Lmax�Lmin�L05�L10�L50�L90�L95 na tela.

Usando a tecla mude a tela de medição entre o monitor gráfico e o monitor 
numérico. 

Se estiver no monitor gráfico, use as e teclas  e para mover o cursor para 
banda de frequência desejada. 

Na exibição numérica de 1/1 e 1/3 OCT, as frequências que não são atualmente 
exibidas podem ser chamadas com as teclas  e . 

A tecla pode ser usada para parar e retomar a atualização da indicação
de nível da banda. Na condição de pausa, um símbolo de pausa (
monitor. (O intervalo em pausa não é incluído no tempo de medição.)

Neste ponto, os valores de medição anteriores são apagados. 
pisca e o tempo 

transcorrido é exibido. Quando o tempo de medição tiver transcorrido, a 

ão antes do tempo alocado, pressione a tecla . 

Se o sinal de sobrecarga ou abaixo da faixa ocorrer pelo menos uma vez durante a 
” aparecerá, para indicar que dados de 

es processados. 

pode ser usada para pausar e retomar a 
) é mostrado. (O intervalo em pausa não é 

 e a função 

se de concluir todas as configurações antes de iniciar a medição. 

” for mostrada, os dados processados incluirão dados onde o 

” for mostrada, os dados processados incluirão dados onde o 

L95 na tela. 

mude a tela de medição entre o monitor gráfico e o monitor 

para mover o cursor para 

as frequências que não são atualmente 

A tecla pode ser usada para parar e retomar a atualização da indicação 
de nível da banda. Na condição de pausa, um símbolo de pausa () aparecerá no 

o em pausa não é incluído no tempo de medição.) 



33 
 

 

Durante a medição, você pode usar a tecla  para verificar os valores 
medidos como calculados atualmente. 

 
 
 



34 
 

 
 
 
 

O medidor pode armazenar os dados de medição na memória interna ou no cartão 
micro SD. Existem três modos diferentes de armazenar dados, conforme 
relacionados abaixo. 
Manual: 
Neste modo, o operador armazena os valores dos dados de nível sonoro medidos e 

processados manualmente na memória. Pressionar a tecla 
nível sonoro e os valores processados atuais derivados da medição, bem como os 
parâmetros medidos e a hora do armazenamento sejam gravados.
Capacidade de memória: máximo de 250 conjunto de dados. 
Somente os dados armazenados manualmente podem ser recuperados pelo 
medidor. 

Automática 1 
Modo medidor de nível sonoro 
Armazena continuamente os valores passa todas do canal principal e do subcanal 
como 1 conjunto no tempo de intervalo de gravação préconfigurado.
Modo analisador 
Armazena continuamente os valores Lp do nível sonoro do canal principal para cada 
banda e valores passa todas e valores passa todas do subcanal como 1 conjunto no 
tempo de intervalo de gravação préconfigurado. 

Automática 2 
Modo medidor de nível sonoro 
Armazena continuamente os valores passa todas do canal prin
como 1 conjunto no tempo integrado de medição préconfigurado.
Modo analisador 
Armazena continuamente os valores Lp do nível sonoro do canal principal para cada 
banda e valores passa todas e valores passa todas do subcanal como 1 conjunt
tempo integrado de medição préconfigurado. 

 
9.1 Manual 

Armazenamento na memória: 

No momento em que a tecla de armazenamento é pressionada, o nível sonoro atual 
e os valores processados são armazenados. 
Imediatamente após ligar a energia, não existirão valores processados, portanto 

somente o nível sonoro será armazenado quando a tecla 
1. Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor.

2. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

3. Use as teclas  para selecionar “B). Storage ” e pressione a tecla 

9.OPERAÇÃO DE ARMAZENAMENTO  

O medidor pode armazenar os dados de medição na memória interna ou no cartão 
istem três modos diferentes de armazenar dados, conforme 

Neste modo, o operador armazena os valores dos dados de nível sonoro medidos e 

 ocasiona que o 
alores processados atuais derivados da medição, bem como os 

parâmetros medidos e a hora do armazenamento sejam gravados. 
 

Somente os dados armazenados manualmente podem ser recuperados pelo 

Armazena continuamente os valores passa todas do canal principal e do subcanal 
como 1 conjunto no tempo de intervalo de gravação préconfigurado. 

canal principal para cada 
banda e valores passa todas e valores passa todas do subcanal como 1 conjunto no 

Armazena continuamente os valores passa todas do canal principal e do subcanal 
como 1 conjunto no tempo integrado de medição préconfigurado. 

Armazena continuamente os valores Lp do nível sonoro do canal principal para cada 
banda e valores passa todas e valores passa todas do subcanal como 1 conjunto no 

No momento em que a tecla de armazenamento é pressionada, o nível sonoro atual 

ores processados, portanto 

 é pressionada. 
Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor. 

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

” e pressione a tecla ↵. 
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4. Use as teclas  para selecionar “FLASH ” ou “SD Card
tecla ↵. 
FLASH significa que os dados serão armazenados na memória interna. 
SD Card significa que os dados serão armazenados no cartão micro SD.

5. Use as teclas  para selecionar “C). Store Mode ” e pressione a tecla 

6. Use as teclas  para selecionar “MANUAL ” e pressione a tecla 

7. Pressione a tecla  para retornar para a tela de medição.

8. Pressione a tecla   O nível sonoro neste ponto será armazenado. Se a tecla o 
processamento estiver sendo executado, os valores processados neste ponto no 
qual a tecla foi pressionada também serão armazenados. 
O processo de armazenamento leva cerca de 1 segundo. Quando ele é concluído, 
o endereço é incrementado em uma unidade, o que permite que você armaz

múltiplos dados simplesmente pressionando a tecla  repetidamente.
 

Nota 

Quando o endereço 250 é alcançado, o símbolo  é exibido e nenhuma 
dado mais pode ser armazenado. 

 

 
  

SD Card ” e pressione a 

FLASH significa que os dados serão armazenados na memória interna.  
SD Card significa que os dados serão armazenados no cartão micro SD. 

” e pressione a tecla ↵. 

” e pressione a tecla ↵. 

para retornar para a tela de medição. 

O nível sonoro neste ponto será armazenado. Se a tecla o 
endo executado, os valores processados neste ponto no 

O processo de armazenamento leva cerca de 1 segundo. Quando ele é concluído, 
o endereço é incrementado em uma unidade, o que permite que você armazene 

repetidamente. 

é exibido e nenhuma 

Armazenamento manual 

Endereço 
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Recuperando dados armazenados manualmente 

1. Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor.

2. Pressione a tecla  para retornar para a tela de medição 

3. Use as teclas  para selecionar “M). Recall ” e pressione a tecla 

4. Use as teclas  para selecionar o endereço de armazenamento no 
estão os dados que você deseja recuperar, e pressione a tecla 
Os dados armazenados na memória serão exibidos. 

5. No modo analisador, a tecla  pode ser usada para alternar entre a exibição 
numérica e a exibição gráfica. 

6. Pressione a tecla ↵e as teclas  ou as teclas 
o outro endereço de armazenamento no qual estão os dados você deseja 
recuperar. 

7. Pressione a tecla  duas vezes para sair deste modo. 

Apagando dados armazenados manualmente 

1. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

2. Use as teclas  para selecionar “L). Clear Record ” e pressione a tecla 

3. Use as teclas  para selecionar “MANUAL ” e pressione a tecla 
Uma mensagem de confirmação aparece. Para apagar os dados, pressione a tecla 

Para cancelar o processo, pressione a tecla . 
  

oque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor. 

 

” e pressione a tecla ↵. 

para selecionar o endereço de armazenamento no qual 
estão os dados que você deseja recuperar, e pressione a tecla ↵. 

pode ser usada para alternar entre a exibição 

 para selecionar 
o outro endereço de armazenamento no qual estão os dados você deseja 

 

a lista do menu. 

” e pressione a tecla ↵. 

” e pressione a tecla ↵. 
Uma mensagem de confirmação aparece. Para apagar os dados, pressione a tecla ↵.  
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9.2 Automática 1 

Armazenamento na memória 

Armazena continuamente os dados correntes medidos como um conjunto, no tempo 
de intervalo de gravação préconfigurado. 

1. Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor.

2. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu

3. Use as teclas  para selecionar “B). Storage ” e pressione a tecla 

4. Use as teclas  para selecionar “FLASH ” ou “SD Card
tecla  ↵. 
FLASH significa que os dados serão armazenados na memória interna. SD Card 
significa que os dados serão armazenados no cartão micro SD.

5. Use as teclas  para selecionar “C). Store Mode ” e pressione a tecla 

6. Use as teclas  para selecionar “AUTO 1” e pressione a tecla 

7. Use as teclas  para selecionar “Interval Time ” e pressione a tecla 

8. Use as teclas  e a tecla ↵para configurar o tempo de intervalo de 
gravação desejado de 1 segundo a 23h59m59s, e pressione a tecla 

9. Use as teclas  para selecionar “A). Measurement time
tecla ↵. 

  

 

ente os dados correntes medidos como um conjunto, no tempo 

Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor. 

para trazer de volta a tela da lista do menu 

” e pressione a tecla ↵. 

SD Card ” e pressione a 

FLASH significa que os dados serão armazenados na memória interna. SD Card 
significa que os dados serão armazenados no cartão micro SD. 

” e pressione a tecla ↵. 

” e pressione a tecla ↵. 

” e pressione a tecla ↵. 

para configurar o tempo de intervalo de 
segundo a 23h59m59s, e pressione a tecla ↵. 

Measurement time ” e pressione a 
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10. Use a tecla  e ↵para selecionar o tempo de medição desejado de 1 
segundo a 23h59m59s e pressione a tecla ↵. 

Nota 
Tempo de medição ≥ Tempo de intervalo 

11. Configure os outros parâmetros de medição (modo de disparo, subcanal, etc.) 

conforme necessário, usando a tecla  para selecionar os itens de configuração.

12. Pressione a tecla  para retornar à tela de medição. 

13. Pressione a tecla  para iniciar a medição. Se um disparo tiver sido configurado, a 
medição iniciará quando a condição do disparo for atendida. 

 
Importante 

Durante a medição, somente a tecla , tecla  tecla, 

tecla  são operativas. Outras teclas tais como as teclas 

 não tem efeito. Assegure-se de concluir todas as configurações antes de 
iniciar o processo de armazenamento. 

Durante o modo de disparo selecionar a condição “OFF”, paralisará o 
armazenamento dos dados de medição quando o final do tempo de medição fo
alcançado. 

Para parar o processo mais cedo, pressione a tecla  ou a tecla 

Quando o armazenamento for concluído ou paralisado, o endereço do bloco de 
memória será incrementado em uma unidade. 

Nota 
Quando o endereço de bloco de memória 250 é alcançado,

 é exibido e nenhum dado adicional pode ser armazenado.

Os dados de gravação AUTO somente podem ser lidos pelo computador e, portanto 
não podem ser recuperados pelo medidor. 

  

para selecionar o tempo de medição desejado de 1 

Configure os outros parâmetros de medição (modo de disparo, subcanal, etc.) 

para selecionar os itens de configuração. 

niciar a medição. Se um disparo tiver sido configurado, a 

  tecla,  e a 

 e 

se de concluir todas as configurações antes de 

”, paralisará o 
armazenamento dos dados de medição quando o final do tempo de medição for 

ou a tecla . 

Quando o armazenamento for concluído ou paralisado, o endereço do bloco de 

Quando o endereço de bloco de memória 250 é alcançado, o símbolo 

é exibido e nenhum dado adicional pode ser armazenado. 

Os dados de gravação AUTO somente podem ser lidos pelo computador e, portanto 
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Parada da 
medição ou Aful

Tempo do disparo ou evento de disparo 
 

 

 
  

Tempo de medição Tempo de medição 

Parada da 
medição ou Aful 

 

 

 



40 
 

Apagando dados armazenados automaticamente 

1. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu

2. Use as teclas  para selecionar “L). Clear Record ” e pressione a tecla 

3. Use as teclas  para selecionar “Auto ” e pressione a tecla 

Uma mensagem de confirmação aparece. Para apagar os dados, pressione a 

tecla ↵. Para cancelar o processo, pressione a tecla . 
 

  

 

para trazer de volta a tela da lista do menu 

” e pressione a tecla ↵. 

ssione a tecla ↵. 

Uma mensagem de confirmação aparece. Para apagar os dados, pressione a 
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9.3 Automática 2 

Armazenamento na memória 
Armazena continuamente os dados processados no tempo integra
préconfigurado. 

1. Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor.

2. Pressione a tecla  para trazer de volta a tela da lista do menu.

3. Use as teclas  para selecionar “B). Storage ” e pressione a tecla 

4. Use as teclas  para selecionar “FLASH ” ou “SD Card
tecla ↵”. 

FLASH significa que os dados serão armazenados na memória interna. 

SD Card significa que os dados serão armazenados no cartão micro SD.

5. Use a tecla  para selecionar “C*). Store Mode ” e pressione a te

6. Use a teclas  para selecionar “Auto 2 ” e pressione a tecla 

7. Use a tecla  para selecionar “Integrate Time ” e pressione a tecla 

8. Pressione a tecla  e ↵para selecionar o tempo integrado de medição 
desejado de 1 segundo a 23h59m59s e pressione a tecla ↵. 

9. Use a tecla  para selecionar “A). Measurement Time

10. Use a tecla  e ↵para selecionar o tempo de medição desejado de 1 
segundo a 23h59m59s e pressione a tecla ↵. 

 

Nota 
Tempo de medição ≥ Tempo integrado 

 

11. Configure os outros parâmetros de medição (modo de disparo, subcanal, etc.) 

conforme necessário, usando a tecla  para selecionar os itens de 
configuração. 

12. Pressione a tecla  para retornar para a tela de medição.

13. Pressione a tecla  para iniciar a medição. Se um disparo tiver sid
configurado, a medição iniciará quando as condições do disparo forem atendidas.

Armazena continuamente os dados processados no tempo integral de medição 

Coloque o interruptor liga/desliga na posição ON para ligar o medidor. 

para trazer de volta a tela da lista do menu. 

” e pressione a tecla ↵. 

SD Card  e pressione a 

FLASH significa que os dados serão armazenados na memória interna.  

SD Card significa que os dados serão armazenados no cartão micro SD. 

” e pressione a tecla ↵. 

” e pressione a tecla ↵. 

” e pressione a tecla ↵. 

para selecionar o tempo integrado de medição 

Measurement Time ” e pressione as ↵. 

para selecionar o tempo de medição desejado de 1 

etros de medição (modo de disparo, subcanal, etc.) 

para selecionar os itens de 

para retornar para a tela de medição. 

para iniciar a medição. Se um disparo tiver sido 
configurado, a medição iniciará quando as condições do disparo forem atendidas. 

Parada da 
medição ou 

Aful 
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Tempo de disparo ou evento de disparo 
 

 

Apagando dados armazenados automaticamente 

O mesmo procedimento para automático 1. 
 
 
 
 

1. Para instruções detalhadas, consulte o conteúdo contido no CD
qual possui as instruções completas de operação do software e outras 
informações importantes. 

2. Protocolo: está contido no CD-ROM, abra o CD-ROM para mais detalhes.

 

     11. LISTA DE ACESSÓRIOS: 

 

1. Acessórios fornecidos: 
- Maleta para transporte 
- 4 Pilhas tipo “C” de 1,5V 
- Cabo USB tipo B 
- Cartão micro SD de 4 GB 
- Protetor de vento 
- Plug de 3,5Ø 
- Adaptador de tensão 6V DC 1A (Bi-Volt) 
- CD com Software 
- Cartão com instruções para Donwload do manual  
 

2. Acessórios opcionais  (Vendidos Separadamente): 
- Calibrador acústico classe 1 mod.: CAL-5000 
- Certificado de Calibração  

 

Tempo de medição Tempo de medição 

Tempo integrado 

10. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO SOFTWARE  

 

s detalhadas, consulte o conteúdo contido no CD-ROM incluído, o 
qual possui as instruções completas de operação do software e outras 

ROM para mais detalhes. 
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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 perío do de garantia)  
e riscos correm por conta do comprador.  

 

 

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso. 
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VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 
Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó 
São Paulo – SP – CEP: 02911-030 
Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2800 
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br   
Site: www.instrutherm.com.br 
SAC: sac@instrutherm.com.br                                                                30/05/19 

 

 

 




