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1 - Descrição

• Microfone: Condensado de eletreto de ½ polegadas. 
• Display: LCD cristal liquido. 
• Faixas de medição:
   - 60 a 130dB
   -70 a 140 dB
• Faixas de pico:
   - 60 a 130dB / Pico 93 a 133dB
   - 70 a 140dB / Pico 103 a 143dB 

• Freqüência de ponderação:
• Detector RMS: A ou C
• Detector de pico: C ou Z (linear) 
• Ponderação de tempo:  Rápido e lento ( RMS)
• Faixa de troca:  3 a  6dB
• Tempo de estabilização: 10 segundos após a ativação.
• Níveis de Critério e Limiar:
   - Nível Limiar: 70 a 90dB 
   - Nível Critério: 80,84,85 e 90dB
• Relógio: Relógio em tempo real  com calendário
• Memória: 50 avaliações 
• Capacidade de registros: 120.000 registros. 
• Controle de medição: 5,10,15 e 30 min. ou 1,2,4,8,10,12 ou 24 horas
• Controle de intervalo: 1, 2,5,10,15,20,30 seg. e 1,2,5,10,15,20,30 e 60 min.
Obs: Recomendam-se como configuração padrão os intervalos por versão de instrumento:

Versão Intervalo
2.3 30 seg
2.4 30 seg
2.5 30 seg
2.6 60 seg
2.7 60 seg

• Configuração:
    - 8 configurações pré definidas
    - 9 configurações de usuário configuráveis
• Comunicação: Interface USB
• Alimentação: 4 pilhas alcalinas AAA
• Duração de bateria: Em torno de 35 horas em temperatura ambiente
• Temperatura e umidade de operação: 
• 0 a 50ºC
• 10 a 90%UR
• Compatibilidade  de software:

Versão do software software
2.3

Versão 8.062.4
2.5
2.6

Versão 8.25
2.7
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Observações:
• Duração de bateria em torno de 35 horas em temperatura ambiente.
• Não armazene o instrumento com o cabo do microfone enrolado ao mesmo e evite torcer tracionar o cabo, pois 
a ação pode o danificar permanentemente, impedindo o seu conserto e configurando um dano por má utilização, 
não sendo coberto, assim, pela garantia do equipamento.   
• Não armazene o instrumento com as pilhas instaladas.
• A limpeza de memória pelo software deve ser feita somente em medições realizadas pelo software,caso sejam 
feitas medições manualmente recomendamos a limpeza de memória manual.

2 - Disposição do equipamento

1 - Display LCD
2 - Botão “iniciar/Pausar”: Iniciar e pausar uma medição, 
selecionar e confirmar parâmetros de configuração.
3 - “Seta para direita”: Navegar entre os parâmetros 
de configuração. 
4 - “Seta para cima”: Navegar entre os parâmetros 
de configuração e alterar valores.
5 - Porta de comunicação USB.
6 - Botão “Menu”: Navegar  entre os menus de 
configuração do instrumento, ligar/desligar o instrumento 
e finalizar uma medição
7 - “Seta para esquerda”: Navegar entre os parâmetros 
de configuração e alterar valores.
8 - “Seta para baixo”: Navegar entre os parâmetros 
de configuração e alterar valores.
9 - Conector para microfone.
10 - Trimpot de calibração.

3 - Disposição do display

Dosímetro de ruído digital
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Dosímetro de ruído digital

1 - Indicador de sobre-escala.
2 - Indicador de sub-escala.
3 - Indicador de gravação de dados.
4 - Indicador de Pausa.
5 - Teclas de navegação ativas.
6 - Parâmetros:
   • SPL: Nível de pressão sonora
   • PK: Pico máximo (ponderação C)
   • PKZ: Pico máximo (ponderação Z)
   • C: Ponderação de freqüência C
   • A: Ponderação de freqüência A
   • S: Tempo de resposta Lento (Slow) 
   • F: Tempo de resposta Rápido (Fast)
7 - Ponderação e tempo de resposta.
8 - %, Pa²h, dB : Unidades de atuação
9 - Indicador nível de bateria.
10 - Dados gravados e data e hora atuais.
11 - Menus de configuração.
12 - Indicador de ruído excedente aos 115dB.
13 - Duração de tempo:
    • BEG:Indicação de inicio de configuração de tempo.
    • END:Indicação de fim de configuração de tempo.
    • DUR: Tempo de duração da medição. 

4 - Montagem do equipamento

• Instalação das baterias:
O instrumento utiliza como fonte de alimentação quatro pilhas do tipo 
“AAA” de 1,5V, para realizar a instalação abra o compartimento de pilhas 
desrosqueando o parafuso na parte traseira do instrumento, verifique as 
indicações de polaridades das pilhas; realize a instalação e parafuse 
novamente o compartimento. Após a instalação o instrumento 
ligará automaticamente

• Montagem no colaborador:
Rosqueie o microfone no conector do instrumento, encaixe o clipe de lapela e o protetor de vento no microfone e 
acople o sistema ao colaborador.       

Obs:Recomenda-se que 
passe o fio do microfone 
por dentro da camisa do 
colaborador para evi-
tar possíveis acidentes.
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5 - Manuseio

• Verificando versão do instrumento
Para verificar a versão do seu instrumento, com o instrumento desligado 
pressione e segure o botão “Liga/Desliga”; o numerode versão do 
instrumento será indicado no display 
(Ex: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7). 

6 - Configuração

6.1 Configurando usuários em conformidade com a norma 
O instrumento possui nove configurações de usuários livres, a configuração de cada usuário determina a referên-
cia normativa em que a medição realizada está sendo baseada. 

Para iniciar a configuração ligue o instrumento e pressione o botão 
“Menu” até o menu de configuração “Setup” ser exibido no display. 
Através das setas de navegação é possível selecionar as configurações 
pré-definas no instrumento ou os usuários livres para configuração.

Ao selecionar um usuário, utilize as teclas de navegação para selecionar 
os parâmetros de configuração. Pressione   para selecionar a opção de 
configuração de escala de medição, para alterar a escala pressione a tecla “
Iniciar/Pausar” para habilitar a alteração, através das teclas   altere a escala 
de medição e confirme a alteração pressionando a tecla “Iniciar/Pausar”.

Pressionando novamente a tecla   será selecionada a configuração de 
tempo de resposta, onde as siglas “S(slow) ou F(fast)” serão exibidas 
no canto do display. Pressione a tecla “Iniciar/Pausar” para habilitar a 
alteração e através das teclas   realize a alteração; confirme a alteração 
pressionando a tecla “Iniciar/Pausar”.

Pressionando novamente a tecla   será selecionada a configuração 
de taxa de duplicidade (Ex: “Er 5,3,4”), para realizar a configuração 
pressione a tecla “Iniciar/Pausar” para habilitar a alteração e através 
das teclas   realize a alteração; confirme a alteração pressionando 
a tecla “Iniciar/Pausar”.

Pressionando novamente a tecla   será selecionada a configuração 
de curva de ponderação, onde as siglas “C ou A” será exibida no canto 
do display. Pressione a tecla “Iniciar/Pausar” para habilitar a alteração 
e através das teclas   realize a alteração; confirme a alteração 
pressionando a tecla “Iniciar/Pausar”.

Dosímetro de ruído digital
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Pressionando novamente a tecla   será selecionada a configuração 
de curva de ponderação, onde as siglas “PKZ ou PK C” será exibida
 no canto do display. Pressione a tecla “Iniciar/Pausar” para habilitar
 a alteração e através das teclas   realize a alteração; confirme 
a alteração pressionando a tecla “Iniciar/Pausar”.

Pressionando novamente a tecla   será selecionada a configuração 
de nível limiar ( Ex: “thr 80”), para realizar a configuração pressione 
a tecla “Iniciar/Pausar” para habilitar a alteração e através das teclas   
realize a alteração; confirme a alteração pressionando a tecla 
“Iniciar/Pausar”.

Pressionando novamente a tecla   será selecionada a configuração 
de nível critério (Ex: “Crl t-90”), para realizar a configuração pressione 
a tecla “Iniciar/Pausar” para habilitar a alteração e através das teclas   
realize a alteração; confirme a alteração pressionando a tecla 
“Iniciar/Pausar”.

Pressionando novamente a tecla   e retornará ao usuário de origem, 
para utilizar as configurações alteradas é necessário habilitar o usuário. 
Para habilitar o usuário, basta pressionar a tecla “Iniciar/Pausar” 
e o marcador “L” será exibido, indicando que as configurações 
realizadas estão habilitadas.

6.2 Configuração de hora e data 
Ao ligar o equipamento pela primeira vez é necessário realizar a configuração de hora e data, essas configurações 
irão determinar o horário e a data de todas as medições.

Obs: No ato de substituição das baterias é necessário realizar 
a configuração de hora e data  novamente.

Para iniciar a configuração ligue o instrumento e pressione o botão 
“Menu” até o menu de configuração “Option” ser exibido no display. 
Ao selecionar o menu “Option” o horário será apresentado 
automaticamente, para realizar o ajuste do horário basta pressionar 
a tecla “Iniciar/Pausar” e a configuração de horário será habilitada, 
através das teclas                 realize as alterações; confirme as 
alterações pressionando a tecla “Iniciar/Pausar”.

Dosímetro de ruído digital
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Pressione   para selecionar a opção de configuração de data, para 
realizar o ajuste da data basta pressionar a tecla “Iniciar/Pausar”  
e a configuração de data será habilitada, através das teclas   
realize as alterações; confirme as alterações pressionando a 
tecla “Iniciar/Pausar”.

6.3 Configuração do Datalogger
Antes de iniciar uma medição é necessário realizar a configuração 
do datalogger do instrumento, onde serão ajustados o tempo de 
intervalo e tempo de duração da medição.
Para realizar o ajuste pressione o botão “Menu” até o menu de 
configuração “Option” ser exibido no display, em seguida pressione 
a tecla    até a função “tlrnr On ou tlrnr Off”(função datalogger) 
ser exibida no display. Inicialmente é necessário habilitar esta 
função, caso esteja em “tlrnr Off” pressione a tecla “Iniciar/Pausar”
e o ícone “tlrnr On” será exibido indicando que a função 
está habilitada.

Após ativar a função “tlrnr On”  pressione a tecla  , será selecionado 
a configuração de tempo de intervalo (Ex:“LP-00:10”- 10 segundos), 
para realizar a configuração pressione a tecla “Iniciar/Pausar” 
para habilitar a alteração e através das teclas   realize a alteração; 
confirme a alteração pressionando a tecla “Iniciar/Pausar”.

Pressionando novamente a tecla   será selecionada a configuração 
de tempo de duração da medição (Ex:DUR 00:10 – 10 minutos), 
para realizar a configuração pressione a tecla “Iniciar/Pausar” 
para habilitar a alteração e através das teclas     realize a alteração; 
confirme a alteração pressionando a tecla “Iniciar/Pausar”.

Após os procedimentos acima a configuração do datalogger está realizada, para realizar outra operação basta pres-
sionar a tecla “Menu”.

7 - Operação 

7.1 Iniciando dosimetria
Após realizar todo o procedimento de configuração o equipamento 
está pronto para realizar as dosimetrias. Para iniciar a dosimetria 
basta pressionar o botão “Menu” até o menu “Data” ser exibido 
no display, pressione a tecla   até a indicação “SPL” e a leitura em 
decibéis ser exibida no display.

Dosímetro de ruído digital
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Com o instrumento em modo de leitura  pressione a tecla 
“Iniciar/Pausar”, uma contagem será iniciada indicando que a 
medição será iniciada no próximo minuto; ao término da contagem 
será exibido o símbolo “REC” no display indicando 
que a medição foi iniciada. 

7.2 Desbloquear teclado
Ao iniciar uma medição o ícone “Data” começara a piscar indicando que o teclado está bloqueado, portanto para 
realizar o procedimento de pausa ou finalização da medição é necessário realizar o desbloqueio do mesmo. O pro-
cedimento de desbloqueio consiste em pressionar as teclas   simultaneamente, o ícone “Data” irá parar de piscar 
indicando que o teclado está desbloqueado e as teclas prontas para operação. 

7.3 Procedimento de pausa 
Para realizar o procedimento de pause inicialmente é necessário 
desbloquear o teclado, ao desbloquear basta pressionar a tecla 
“Iniciar/Pausar”  e o ícone “II”  será exibido no display indicando 
que a medição está pausada. Para retomar a medição basta 
pressionar novamente a tecla “Iniciar/Pausar”, a medição será 
retomada e o teclado bloqueado novamente. 

7.4 Finalizar medição
Para finalizar uma medição inicialmente é necessário desbloquear o teclado, ao desbloquear é necessário pressionar 
a tecla “Menu” e logo em seguida a tecla “Iniciar/Pausar”.  A indicação “REC” irá apagar indicando que a medição foi 
finalizada. 

7.5 Visualizando os  valores da dosimetria
Após realizar as medições, pressione a tecla “Menu” até o menu 
“Data” ser exibido no display,pressione a tecla   até a sigla “run” 
ser exibida no display; esta é responsável por selecionar as 
medições que foram realizadas. Através das teclas   selecione o 
número da medição desejada (Ex: “run – 01” Medição “1”) . 

Com a medição já selecionada pressione a tecla   e o tempo de duração  da medição será exibido; pressione 
novamente a tecla   e o usuário configurado será exibido. Em seguida utilize as teclas   para visualizar os resultados 
referente a medição.

Dosímetro de ruído digital



9visite nosso site: www.instrutherm.com.br

7.6 Limpeza de memória
A limpeza de memória do instrumento irá apagar instantaneamente 
todos os dados gravados no instrumento, desta forma recomendamos 
que descarregasse todos os dados do instrumento antes de realizar 
o procedimento de limpeza. Para efetuar o procedimento de limpeza, 
pressione a tecla “Menu” até o sub-menu “Option” ser exibido no 
display,ao selecionar pressione a tecla    até a função “Clr” ser exibida 
no  display, ao selecionar a função “Clr” será exibido também o número 
de medições armazenadas (Ex: “Clr-01” 1 medição).

Para efetuar a limpeza pressione a tecla   e sigla “Sure-05” será exibida 
no display, pressione a tecla  “Iniciar/Pausar” e todas as medições 
serão apagadas; para retornar as configurações pressione a tecla “Menu”.

7.7 Modo decibelímetro
A função decibelímetro, é utilizada para análises momentâneas dos 
que ultrapassam a escala mínima do instrumento.  Para habilitar 
a função decibelímetro basta pressionar a tecla “Menu” até a função 
“SLM”  ser exibida no display, os valores em dB começaram a ser 
coletados automaticamente. 

7.8 Configuração do modo decibelímetro 
Com a função “SLM” ativa, para configurar os critérios em que serão baseados os ruídos coletados é necessário 
pressionar a tecla , ao pressionar será possível navegar entre as configurações:
• Escala (60-130 e 70-140)
• Tempo de resposta ( Fast ou slow)
• Taxa de duplicidade (Ex: Er 5)
• Curva de ponderação (A ou C)
• Ponderação de Pico (Pkz ou Pkc)
Para realizar a configuração através da tecla   selecione o parâmetro a ser configurado, pressione a tecla “Iniciar/
Pausar” para habilitar a configuração e através das teclas   configure o parâmetro desejado; por fim pressione nova-
mente “Iniciar/Pausar” para salvar a alteração.

7.9 Coleta em modo decibelímetro
Quando se realiza uma coleta em tempo real em modo decíbelimetro, através das teclas  é possível visualizar alguns 
valores pré-calculados como: 
• Duração da coleta (DUR)
• Nível máximo coletado (MX)
• Valor de LEQ (LEQ)
• Valor de SEL (SEL)
• Nível de pico (PKZ)

Dosímetro de ruído digital
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Para zerar a contagem em tempo real pressione a tecla   até a função “CLr n” ser exibida no display, pressione a tecla 
“Iniciar/Pausar” e será exibido “CLr y”  indicando que a contagem em tempo real foi zerada e reiniciada. 

Dosímetro de ruído digital

8 - Calibração

Insira o microfone no bocal do calibrador, certificando-se que o mesmo está firmemente encaixado e totalmente 
inserido.
• Antes de iniciar a calibração do Dosímetro é necessário configurar a resposta de ponderação para S (Slow), 
e colocar o Dosímetro em modo dBa. 
• Insira o microfone no bocal do calibrador, certificando-se de que o mesmo está firmemente encaixado 
e totalmente inserido.
• Ligue o calibrador, selecione o valor de ruído de saída desejado(94 dBa /114 dBa).
• Ajuste o parafuso de calibração localizado no orifício CAL do Dosímetro até que o valor exibido no display seja o 
mesmo valor selecionado no calibrador.
• Quando o valor exibido no display for o mesmo selecionado no calibrador, o Dosímetro estará calibrado. Desligue 
o calibrador e retire o microfone do bocal.
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Dosímetro de ruído digital

9 - Software

• Comunicação compatível aos sistemas operacionais Windows Xp,7, 8 e 10.
• Compatível em sistemas operacionais 32 e 64bits.
• Driver disponibilizado no CD de instalação do software.

Observações:
• Faça o login no computador como administrador. 
• Antes de iniciar o processo de instalação certifique-se de que qualquer tipo de Driver referente ao DOS-600 não 
esteja instalado no computador. Se possuir instalado favor realizar a desinstalação.  
• Desconecte seu computador da internet.
• Se possuir, desabilite o sistema de antivírus temporariamente

9.1 Processo de instalação de software 
Com o instrumento desconectado do computador,insira o CD de instalação de software do DOS-600. Após a inicial-
ização de reprodução automática do CD, selecione a opção “Abrir pasta para exibir arquivos” e clique

Dentre as funções da pasta selecione e execute o arquivo executável “Setup.exe, para que o assistente de instalação 
seja iniciado.
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Dosímetro de ruído digital

Pressione “Next”  para prosseguir com a instalação, e selecione a opção “Install”.

Ao pressionar “Install” a barra de progresso da instalação 
será iniciada, ao termino da instalação basta clicar em 
“Finish” e sua instalação será concluída
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Dosímetro de ruído digital

Após realizar a instalação o atalho para o software será inserido em sua área de trabalho.

9.2 Identificação do dispositivo
Após realizar os procedimentos do item “observações”, 
conecte o seu instrumento em uma das portas USB de 
seu computador. Em seguida ligue o instrumento. 
Após ligar o instrumento o computador deve reconhecer 
este instrumento como um “outro dispositivo”. Para 
verificar o reconhecimento do dispositivo, é necessário 
visualizá-lo  pelo “Gerenciador de dispositivos”  do 
Windows da seguinte forma: 
Na tela inicial de seu computador, clique na opção  
“Menu iniciar”, nesta opção posicione o mouse sobre o ícone computador e clique com o botão direito do mouse. 
Logo em seguida iniciara uma aba de funções, clique na opção “Gerenciar”. 

Após clicar em “Gerenciar” será iniciada a janela do gerenciamento do computador, nesta janela, clicar s
obre a opção “gerenciador de dispositivos” no lado esquerdo da janela.

Com as opções do gerenciador de dispositivos aberta no lado direito da tela, identifique a função “Outros disposi-
tivos” , nesta função será indicado o nome do driver de dispositivo referente ao equipamento, no caso, “USB-Serial 
Controller D”.
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Dosímetro de ruído digital

9.3 Processo de instalação do Driver
Após identificar o dispositivo no “gerenciador de dispositivos”, 
insira o CD de instalação do software no computador, abra a 
pasta de arquivos do CD e identifique a pasta drivers, abra 
esta pasta e localize os arquivos executáveis.

Cada um destes arquivos é referente a um sistema operacional, Win7, Win8 e Win xp; selecione o arquivo referente 
ao seu sistema operacional e execute-o .

Após executar será iniciado o assistente de instalação do driver “PL-2303”, pressione “Next” para prosseguir.
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Dosímetro de ruído digital

Após pressionar “Next” a barra de carregamento do download será iniciada, ao termino basta pressionar “Finish” e 
a instalação estará completa.

9.4 Identificação da porta de comunicação (COM) disponível
Após realizar o procedimento de instalação do driver, desconecte 
e conecte novamente o instrumento na mesma porta USB que foi 
feita a instalação. Em seguida ligue o instrumento. 
Após o reconhecimento da atualização automática de driver inicie 
o “gerenciador de dispositivos” do Windows da seguinte forma: 

Na tela inicial de seu computador, clique na opção  “Menu iniciar”, 
nesta opção posicione o mouse sobre o ícone computador e clique 
com o botão direito do mouse. Logo em seguida iniciara uma aba 
de funções, clique na opção “Gerenciar”.

Após clicar em “Gerenciar” será iniciada a janela do gerenciamento do computador, nesta janela, clicar sobre a 
opção “gerenciador de dispositivos” no lado esquerdo da janela.
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Dosímetro de ruído digital

Com as opções do gerenciador de dispositivos aberta no lado direito da tela, identifique a função “Portas COM & 
LPT”. O dispositivo referente ao instrumento é o 
“Prolific USB-to-Serial Comm Port ”, o número de 
porta de comunicação neste caso é a “COM3”.

Nota:  A porta de comunicação pode variar, dependendo do computador.

Selecionar a porta de comunicação referente a porta que foi conectada ao dosímetro. Clique em “OK” e o software 
será iniciado. 

9.5 Iniciando o software:
Depois de todas as instalações, clique no 
atalho “Run DOS600”. Será 
aberta a janela referente a identificação 
da porta de comunicação.

9.6 Descarregamento  dos dados gravados
Ao gravar as dosimetrias no instrumento para obter 
o relatório e gráficos referente a  medição é necessário 
realizar o descarregamento das medições pelo software. 
Para isto com o instrumento conectado ao computador, 
clique na opção “Registrador de dados” e será feito o 
upload dos dados armazenados no instrumento; os 
dados armazenados serão separados em conjuntos 
sendo cada conjunto referente a uma medição coletada 
em data e hora específica. 



Ao identificar o conjunto referente a medição clique em cima do mesmo e será aberta uma janela contendo o 
relatório ponto a ponto da medição, a tabela com os resultados calculados e as configurações utilizadas na medição. 

Para salvar a medição clique no ícone “Salvar” no canto superior esquerdo da tela, selecione a pasta de destino, dê 
um Nome para seu arquivo e salve-o.

Obs:  Os dados salvos no computador só poderão ser visualizados pelo software do equipamento.
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9.7 Visualização dos dados salvos no computador 
Para visualizar as medições salvas no computador, na tela inicial do software clique na opção “Abrir arquivo para 
ler”; selecione a medição salva e confirme a operação em “Abrir”.   Ao abrir a medição será exibido os dados refer-
ente a medição e as opções para imprimir o relatório e gerar os gráficos.

                                                                                             

9.8 -- Imprimindo o relatório
Após efetuar a abertura da medição, preencha os campos de “Nome, Departamento, Empresa e Observações”. 

Em seguida clique no ícone “Imprimir”, para efetuar a impressão dos registros e 
médias.Para gerar o gráfico e histograma, basta clicar no ícone “Gráfico” para que 
a tela abaixo seja exibida:

OBS: Para gerar os gráficos e realizar a impressão é 
necessário possuir a medição salva em seu computador.

Clique no ícone “Histograma” selecione a modo de resolução. “1dB” ou “0,1dB” e 
clique em ok para obter a visualização a seguir:
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10 - Considerações Finais

O valor de TWA é o valor médio conforme o tempo de avaliação.

EX: Se efetuado uma medição de duas horas o valor de TWA 
será somente o valor médio de duas horas.

O valor de PTWA é o valor médio projetado para oito horas. 

EX.: Se efetuado uma medição de duas horas o valor de PTWA 
será o valor médio em ruído projetado para oito horas.

O valor de DOSE é um parâmetro utilizado para a caracterização da exposição ocupacional ao ruído, esse valor é ex-
presso em porcentagem de energia sonora. Tendo como referência o valor máximo da energia sonora diária admiti-
da, definida com base em parâmetros preestabelecidos (taxa de troca, nível de critério, nível limiar). 
VIDE NHO 01 - ITEM 4 - 4.1 - PÁG. 12
O valor de PDOSE é o valor em porcentagem de DOSE projetado para oito horas.
O valor de LAVG é a média ponderada do ruído durante o tempo de avaliação. 

EX.: Em uma medição de duas horas o valor de LAVG é a 
média calculada conforme a taxa de duplicidade (q) 5, quando utilizado NR-15.

O valor de LEQ é o nível equivalente do ruído durante o tempo de avaliação.

EX.: Em uma medição de duas horas o valor de LEQ é calculado 
conforme a taxa de duplicidade (q) 3, quando utilizado NHO-01.

• Exemplares de laudos impressos
Abaixo você encontrará como os relatórios, gráficos e histogramas serão impressos:
 

Exemplar de Laudo:
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Exemplar de Gráfico:

Exemplar de Histograma:


