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1. Introdução

O CR-6 é um termo anemômetro digital com sensor de fio quente (anemôme-
tro térmico) que permite medir temperatura e a velocidade do ar com precisão, 
mesmo em baixos níveis de fluxo de ar. O diâmetro reduzido do sensor permite 
que seja usado em pequenos orifícios, tais como difusores de ar condicionado.

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: Alfanumérico de cristal líquido
Escalas: 0.1 a 25.0 m/s, 0.3 a 90.0 km/h, 20 a 4921 ft/min, 0.22 a 55.9 MPH, 
0.19 a 48.5 Knots, 0 a 50°C
Resolução: 0.01 m/s, 0.1 km/h, 1 ft/min, 0.1 MPH, 0.1 knots, 0,1°C
Umidade de operação: Menor que 80%
Precisão: ± 5% da leitura
Unidades: m/s ; km/h ; ft/min ; MPH ; knots
Memória: Máxima e Mínima
Alimentação: 3 (três) pilhas AA 1,5V
Dimensões: 152 x 75 x 32mm
Peso aproximado: 160g

2.2. Fornecido com
Maleta para transporte
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1. Sensor;

2. Tecla Menu; 

3. Tecla incremento;

4. Tecla Enter;

5. Tecla Liga/Desliga

6. Tecla Esc;

7. Tecla decremento;

8. Display;

9. Encaixe do sensor;
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3. Descrição do produto
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5. Tecla Liga/Desliga

6. Tecla Esc;

7. Tecla decremento;

8. Display;



11. Nível da bateria;
12. Valor de velocidade de ar, em tempo real;
13. Unidade de medida da velocidade do ar;
14. Fluxo de ar/Temperatura;
15. Valor de Volume/Temperatura;
16. Max/Min;
17. Múltiplo;
18. Unidade de Fluxo;
19. Unidade de temperatura;
20. Unidade de área;
21. Múltiplo;
22. Velocidade do ar;

16. Max/Min;
17. Múltiplo;
18. Unidade de Fluxo;
19. Unidade de temperatura;
20. Unidade de área;
21. Múltiplo;
22. Velocidade do ar;
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4. Descrição do display
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5. Informações de Segurança

Antes de utilizar o termo anemômetro CR-6, verifique se o gabinete do instrumento,
o cabo e o sensor anemômetro estão em boas condições, caso o instrumento 
apresentar avarias não o utilizar.

Utilize somente pilhas alcalinas , sendo recomendável a remoção após a utilização. 
Quando o display exibir o sinal de nível baixo de bateria (11) , substitua as pilhas.
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6. Operação

Para utilizar o termo anemômetro CR-6, siga os seguintes procedimentos:

6.1. Coloque as pilhas no compartimento das pilhas. Use somente pilhas alcalinas.

6.2. Conecte o cabo da sonda (1) na conexão (9) do gabinete, ligue o instrumento (5).

6.3. Remova a capa protetora da sonda (1). 

6.4. Ajuste a altura do sensor de fio quente através da haste de acordo com o local
 a ser avaliado e posicione o sensor apontando o orifício do sensor conforme a 
corrente do fluxo de ar.
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6.5. Utilize a tecla (3) incremento para alternar entre as unidades de velocidade do
ar.

6.6. Utilize a tecla (7) decremento para alternar entre a medição do fluxo de ar e 
temperatura.

6.7. Utilize a tecla (4) para alternar entre o valor máximo e mínimo, pressione por 3 
segundos para ativar e desativar a luz de fundo.



10 www.criffer.com.br

6.11. Configuração

Pressionando a tecla (2) por 3 segundos irá entrar no modo de configuração.

Pressionando a tecla (3) de incremento altera entre as unidades m² e ft², 
pressione a tecla (4) para confirmar.

Pressione a tecla (3) incremento para alterar o valor selecionado e a tecla (7) 
decremento alternar entre as casas decimais.

Os números na parte superior do display são os quatro dígitos antes da vírgula,
os números na parte inferior do display são os quatro dígitos depois da vírgula.



7. Manutenção
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Periodicamente, limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro 
para remover a sujeira. Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes;

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

Caso as pilhas estejam com a  tensão baixa o símbolo (11) será exibido no display (8), 
assim que for exibido realize a troca das pilhas.



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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