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1. Introdução

O Medidor dióxido de carbono CO-6 Plus, foi desenvolvido para medições do 
nível de CO2, para controle da qualidade do ar interior, análise e inspeções de 
ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, atendendo a 
Resolução da Anvisa - RE nº 9.

Esse produto foi desenvolvido para ser simples e de fácil operação, no entanto, sua 
aplicação envolve riscos, e para evitá-los é importante a LEITURA COMPLETA 
DESTE MANUAL. Nosso suporte técnico especializado poderá ajudá-lo em caso 
de dúvidas.

Este manual poderá sofrer alterações sem aviso prévio
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2. Especificações do produto

2.1. Gerais

Alimentação: 6 pilhas 1,5v AAA
Escala CO2: 0 a 9.999 ppm
Precisão CO2: ± 40 ppm + 3% do valor medido (0 a 2.000 ppm)
Escala Temperatura: -10 a 50 ºC
Precisão Temperatura: ± 1.0 ºC
Escala Umidade Relativa: 10 a 90% UR
Precisão Umidade Relativa: ± 5% RH
Dimensões: 160 x 60 × 40mm
Peso aproximado: 530g (com as pilhas)

2.3. Fornecido com
Cabo USB, Software e Estojo
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1. Sensor CO2 NDIR;

2. Display LCD;

3. Tecla Liga/Desliga (PWR);

4. Tecla Modo (MODE);

5. Tecla HOLD;

6. Tecla MAX/MIN;

7. Tecla UNIT;

8. Tecla SET;

9. Tecla Ajuste de alarme (BKLT);

10. Entrada USB;
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3. Descrição do produto



4. Informações de Segurança

O medidor de CO2, CO-6 Plus deve ser utilizada somente com pilhas
Alcalinas, sendo recomendável a remoção após a utilização.
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Ao utilizar o medidor de CO2, CO-6 Plus, siga os seguintes procedimentos:

5. Operação

5.1. Conecte as pilhas no compartimento atrás do instrumento;

5.2. Ligue o medidor, pressionando a tecla PWR (3) e deixe funcionando por 
(dois) minutos antes de iniciar as medições, após esse período as medições 
são válidas;

5.3. Para leitura de ponto de condensação (Dew Point) pressione a tecla MODE (4), 
para exibição da leitura de bulbo úmido (Wet Bulb) pressione-a novamente.
Para sair da função Modo pressione-a mais uma vez;

5.4. Para indicação das leituras máximas, pressione a tecla MAX/MIN (6), 
pressione-a novamente para exibição das leituras mínimas. Para sair da função, 
pressione-a mais uma vez;
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5.5. Para ajuste do alarme pressione e segure a tecla SET (8) por 3 segundos 
e pressione as teclas: HOLD (5)(Incrementa) e BKLT (9)(Decrementa) e as 
teclas MODE (4)(Esquerda), MAX/MIN (6)(Direita) para alternar entre as 
casas decimais;

5.6. Para a alternar a unidade de medida entre ºC e ºF pressione a tecla UNIT (7).



Funções

File: Salva as leituras e abre arquivos 
previamente salvos;

View: Exporta as leituras para o Excel 
e gera o relatório;

Setting: Configuração da porta COM
e taxa de amostragem;
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6. Software

O Medidor de CO2, CO-6 Plus, possui software para avaliações, as quais podem ser 
armazenadas, criando gráficos e relatórios.



7. Manutenção
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Caso o instrumento apresente oscilações na leituras, ou valores muito fora 
dos usuais, substitua as pilhas usadas por novas e tente novamente.

Indicações de erro:

Er1: Erro no sensor de temperatura e umidade, deve ser encaminhado para 
assistência técnica.

Er2: Indicação de sub ou sobre escala de temperatura ou umidade. Verifique 
as faixas de leitura do instrumento em Especificações do produto nesse manual.

9999: Indicação de sobrescala em contaminação de CO2. Se o ambiente 
não estiver contaminado, substitua as pilhas, caso o problema persista, 
o instrumento deve ser encaminhado para assistência técnica.



8. Termo de Garantia
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Esse produto possui 1 (um) ano de garantia, podendo ser prorrogada até 3 (três) 
anos, consulte o certificado de garantia estendida que acompanha o produto.
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