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1. Introdução

CR-1, o calibrador de vibração portátil e compacto, projetado para verificação de 
campo em medidores de vibração de mãos e braços.

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

Frequência de operação: 159,2Hz ±0,5% equivalente a 1000 rad/s
Aceleração de vibração (Pico): 14,14m/s² ±3%
Aceleração de vibração (RMS): 10m/s² ±3%
Velocidade de vibração (RMS): 10mm/s ±3%
Deslocamento (Pico a pico): 28µm ±4%
Amplitude transversal: <5%
Distorção: <3%
Carga máxima do objeto calibrado: 150g
Temperatura de operação: -10ºC a 40ºC
Umidade de operação: 85%RH
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Tempo de estabilização: < 3 segundos
Torque de montagem: Máx. 0,5 Nm
Alimentação: 4 pilhas AA 1,5V
Dimensões: 200 x 56 mm
Peso: 960g (incluindo pilhas)

2.2. Fornecido com

Chave de fenda
Maleta para transporte
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1. Parafuso para conexão do sensor;

2. Led indicador;

3. Liga/desliga;

4.Tampa da bateria;

5. Placa suporte das pilhas;

6. Parafusos de fixação;
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3. Descrição do produto
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4. Informações de Segurança

Antes de utilizar o calibrador de vibração CR-1:

Não utilize o instrumento em áreas classificadas ou próximo a vapores e poeiras. 
Após a utilização se armazenado por tempo prolongado remova as pilhas, para 
evitar o vazamento.
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Ao utilizar o calibrador de vibração CR-1, siga os seguintes procedimentos:

5. Operação

5.1. Certifique-se que as pilhas estejam corretamente instaladas. 

5.2. Conecte o sensor ao parafuso de conexão (1) e pressione a tecla liga/desliga (3).

5.3. Aguarde o tempo mínimo de estabilização (3 segundos).

5.4. Compare os valores nominais do CR-1 com os valores indicados pelo instrumen
to de medição.

5.5. Avaliar o desvio e estabilidade das medidas.
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Quando o LED de funcionamento não acender ou piscar é necessário a troca das 
pilhas. Remova a tampa das pilhas (4) solte os dois parafusos (6), remova a placa 
suporte de pilhas (5). Instale as novas pilhas observando o sentido das mesmas, 
parafuse novamente a placa suporte de pilhas e encaixe a tampa das mesmas.

Periodicamente, limpe o instrumento com pano macio umedecido em 
detergente neutro para remover óleo, graxa ou sujeira. Nunca utilize produtos 
abrasivos ou solventes;

Condições ambientais de armazenamento: Temperatura -10 ºC a 40 °C
                                                             Umidade 10% a 90%
       Pressão 101,3 kPa ±10% 

6. Cuidados Gerais
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Aconselha-se que a periodicidade da certificação de calibração seja de no máximo a 
cada 365 dias. Para maiores informações sobre o serviço, entrar em contato com a 
Criffer pelo fone 0800 601 9990.

Os reparos e serviços não cobertos neste manual devem ser executados 
apenas por técnicos autorizados pela Criffer;



7. Termo de Garantia
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Esse produto possui 1 (um) ano de Garantia.      
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