Manual de
Instruções

CR-10
Medidor de campo
eletromagnético
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1. Introdução
O CR-10 é um medidor de campo eletromagnético, desenvolvido para avaliações
de exposição ocupacional e o monitoramento da radiação em alta frequência na
variação de 10MHz a 8GHz.
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
Display: Cristal Líquido de 4 dígitos
Faixa de freqüência: 10 MHz a 8GHz
Faixa de medição especificado: Sinal CW (f>10MHz):
20mV/m para 108.0 V/m,
53 µA / m para 286.4mA/m
1 µW/m² para 30.93W/m²
0 µW/cm² para 3.093mW/cm²
Alarme sonoro
Indicação de valor máximo, médio ou valor médio máximo
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Alarme: Limiar ajustável com ON/OFF
Memória: 99 leituras
Desligamento automático
Alimentação: 1 bateria de 9V neda 1604
Dimensões: 247 x 67 x 60mm
Peso: 250g
Fornecido com
Estojo para transporte
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3. Descrição do produto
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1. Sensor campo elétrico;
2. Display;
3. Tecla MAX AVG;
4. Tecla UNIT;
5. Tecla XYZ CAL;
6. Tecla SET;
7. Tecla READ;
8. Tecla de decremento;
9. Tecla MEM;
10. Tecla de Incremento;
11. Tecla TIME ALARM;
12. Tecla Liga/Desliga;
13. Saída DC;
14. Compartimento de bateria;
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4. Descrição do display
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15. Desligamento automático;
16. Função de som audível;
17. Valor máximo medido indicado
Valor médio máximo medido indicado;
18. Valor médio medido indicado;
19. Indicador de bateria fraca;
20. Unidades de medida;
21. Valor medido visualizado;
22. Valor medido armazenado na memória;
23. Modo de memória de dados manual;
24. Número da memória de dados manual;
25. Função de alarme;
26. Alarme ligado e indicação do limite do valor medido;
27. Indicação de hora e data;
28. Indicação de calibragem;
29. Valor medido do eixo Z visualizado;
30. Valor medido do eixo Y visualizado;
31. Valor medido do eixo X visualizado;
32. Barra de indicação da variação das medidas;
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5. Informações de Segurança
Antes de utilizar o medidor de campo eletromagnético CR-10, verifique se
o gabinete do instrumento está em perfeitas condições, caso o instrumento
apresente avarias não o utilizar.
Utilize somente baterias 9V neda 1604, sendo recomendável a remoção
após a utilização. Quando o indicador de bateria fraca (19) exibir no display,
substitua a bateria, ao troca-las, preste atenção na sinalização de polaridade.
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6. Operação
Para utilizar o medidor de campo eletromagnético CR-10, siga os seguintes
procedimentos:
6.1. Coloque a bateria no compartimento de baterias (14). Use somente baterias
de 9V neda 1604.
6.2. Pressione a tecla Liga/Desliga (12) para para ligar ou desligar o instrumento;
6.3. Funções das teclas
Tecla (3) leitura dos valores: “Instantâneo”, “Instantâneo máximo”, “Média”
e “Média máxima”.
Tecla (4) alterna entre as diferentes unidades “V/m”, “mA/m”, “mW/m²”, “µ W/cm²”.
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Tecla (6) ajuste de hora e data. Utilize as teclas (7 – 10) para alterar os valores.
Tecla (7) alterna para o modo de leitura de dados manual, pressione novamente
para sair deste modo.
Tecla (9) pressione uma vez para salvar um registro na memória manual.
Tecla (11) alterna entre os valores de data e hora.
6.4. Ajustando a função do alarme
Pressionando a tecla (11) enquanto liga o medidor entrará no modo de configuração
dos alarmes, com as teclas (9) e (7) altera a unidade, após selecionada a unidade
pressione a tecla (6).
Para alterar o valor do alarme utilize as teclas (7-10), para confirmar utilize a tecla (6).
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6.5. Ligando ou desligando a função do alarme
6.5.1. Pressione a tecla (11) por 5 segundos para ligar ou desligar a função de
” (16) na visualização indicam que a
alarme. Os símbolos “
” (25) e “
função de alarme está ligada.
6.5.2. Quando a função de alarme é ligada, a visualização irá mostrar “ ” (26)
se o valor medido instantâneo exceder o valor limite.
6.6. Ajuste do desligamento do som audível
Quando o medidor é ligado normalmente, a função de som audível é ligada:
6.6.1. Pressione a tecla (12) para desligar o medidor.
6.6.2. Pressione e segure a tecla (4) e ligue o medidor novamente para desabilitar
o som audível, o símbolo “
” (16) irá desaparecer na visualização.
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6.7. Ajuste do desligamento automático
Quando o medidor é ligado normalmente, a função de desligamento de força
automático é ligada.
6.7.1. Pressione a tecla (12) para desligar o medidor.
6.7.2. Pressione e segure a tecla (7) e ligue o medidor novamente para desabilitar
a função de desligamento de força automática; o símbolo “ ” (15) irá desaparecer
na visualização.
6.8. Excluindo registros da memória manual
Presionando a tecla (9) enquanto liga o medidor entrará na opção de apagar a
memória manual, pressione a tecla (10) o display irá exibir YES no display (2),
pressione a tecla (6) para confirmar a exclusão.
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6.9. Ajuste do fator de calibragem
Pressionando a tecla (5) enquanto liga o medidor entrará no modo de ajuste
de calibração, pressione as teclas (8) e (10) para alterar o valor de calibração.
Pressione a tecla (6) para finalizar o ajuste.
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7. Manutenção
Após a utilização remover a bateria para evitar danos por um possível vazamento de
bateria.
Periodicamente, limpe o instrumento com pano macio e seco para remoção da
sujeira. Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes;
Os reparos e serviços não cobertos neste manual devem ser executados apenas
por técnicos autorizados pela Criffer;
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8. Termo de Garantia
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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