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1. Introdução

O DEC-130 plus é um medidor de nível sonoro (decibelímetro) desenvolvido 
em conformidade com a norma IEC 61.672, ANSIS 1.4 tipo 2 com datalogger, para 
registro das avaliações e emissão de relatórios.

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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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.



2. Especificações do produto

2.1. Gerais

Display: LCD 4 caracteres com barra gráfica
Barra Gráfica: 51 segmentos
Taxa de atualização: 20 vezes por segundo
Microfone: Capacitivo pré polarizado tipo II IEC 651/672, ANSI S1.4
Precisão: ±1,5dB
Resolução: 0,1dB
Escala: 30 a 130 dB em 7 escalas
Indicação de sub e sobre-escala
Indicação de picos: max
Freqüência: 3,5hz a 8,5Khz
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Barra Gráfica: 51 segmentos
Taxa de atualização: 20 vezes por segundo
Microfone: Capacitivo pré polarizado tipo II IEC 651/672, ANSI S1.4
Precisão: ±1,5dB
Resolução: 0,1dB



Freqüência de ponderação: A e C
Resposta: Rápida e Lenta
Alimentação: 4 pilhas 1,5v AA e alimentação USB
Desligamento automático
Dimensões: 256 x 70 x 35mm
Peso: 350g

2.2. Fornecido com

Cabo USB, Software, Cartão de memória
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2.2. Fornecido com

Cabo USB, Software, Cartão de memória
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1. Protetor de Vento;

2. Display;

3. Tecla Liga/Desliga;

4. Tecla MAX;

5. Tecla LEVEL: Seleção de escala;

6. Tecla A/C;

7. Tecla FAST/SLOW;

8. Trimpot de calibração;

9. Entrada USB;

10. Entrada Cartão SD;

11. Saída AC / DC;

12. Compartimento de pilhas;
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3. Descrição do produto
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4. Tecla MAX;

5. Tecla LEVEL: Seleção de escala;

6. Tecla A/C;

7. Tecla FAST/SLOW;
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1. Indicadores de sub e sobre-escalas;

2. Resposta rápida e lenta;

3. Barra gráfica;

4. Indicador de data e relógio;

5. Indicador de registro máximo;

6. Nível de pressão sonora;

7. Nível de dB;

8. Ponderação A/C;

9. Indicador dB;

10. Indicador de bateria fraca;

11. USB conectado;

12. Instrumento em gravação, medindo;

13. Indicador de memória cheia;
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4. Descrição do display
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4. Indicador de data e relógio;

5. Indicador de registro máximo;

6. Nível de pressão sonora;

7. Nível de dB;

8. Ponderação A/C;



5. Informações de Segurança

O medidor de nível sonoro DEC-130 plus deve ser utilizado somente com pilhas
alcalinas, sendo recomendável a remoção após a utilização;

O cartão de memória (9) nunca deverá ser removido com o instrumento ligado,
sob o risco de perder os dados;
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O cartão de memória (9) nunca deverá ser removido com o instrumento ligado,
sob o risco de perder os dados;



6. Calibração 94 e 114 dB

Recomendamos a calibração do instrumento em campo com o calibrador acústico
CR-2, antes e após as avaliações.
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6.1 Ligue o DEC-130 Plus (3), insira o microfone no calibrador 
acústico CR-2.

6.1.1 Ligue o calibrador com a chave seletora na escala de 94 dB, 
aguarde o instrumento estabilizar. Caso o instrumento não exiba o 
valor de 94 dB deverá ser ajustado conforme a imagem da página 11, 
girando o trimpot vagarosamente no sentido horário para aumentar 
o nível de ruído ou sentido anti-horário para diminuir o nível de 
ruído. 

6.1.1 Ligue o calibrador com a chave seletora na escala de 94 dB, 
aguarde o instrumento estabilizar. Caso o instrumento não exiba o 
valor de 94 dB deverá ser ajustado conforme a imagem da página 11, 
girando o trimpot vagarosamente no sentido horário para aumentar 
o nível de ruído ou sentido anti-horário para diminuir o nível de 



Desligue e ligue (3) o instrumento após a calibração em 94 ou 114 dB.  
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6.2 Ligue o DEC-130 Plus (3), insira o microfone no calibrador 
acústico CR-2.

6.2.1 Ligue o calibrador com a chave seletora na escala de 114 dB, 
aguarde o instrumento estabilizar. Caso o instrumento não exiba o 
valor de 114 dB deverá ser ajustado conforme a imagem da página 11, 
girando o trimpot vagarosamente no sentido horário para aumentar 
o nível de ruído ou sentido anti-horário para diminuir o nível de 
ruído. 

6.2.1 Ligue o calibrador com a chave seletora na escala de 114 dB, 
aguarde o instrumento estabilizar. Caso o instrumento não exiba o 
valor de 114 dB deverá ser ajustado conforme a imagem da página 11, 
girando o trimpot vagarosamente no sentido horário para aumentar 
o nível de ruído ou sentido anti-horário para diminuir o nível de 
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Ao utilizar o medidor de nível sonoro DEC-130 Plus, siga os seguintes procedimentos:

7. Operação

Conecte as pilhas no compartimento (11) atrás do instrumento;

7.1.  Funções das teclas

Tecla (3) liga e desliga o instrumento;

Tecla (4) Congela a leitura maxima no display;

Tecla (5) Seleciona entre as escalas 30 a 130, 80 a 130, 70 a 120, 60 a 110, 
50 a 100, 40 a 90 e 30 a 80;

Tecla (6) Seleciona a ponderação de frequência A/C;
 
Tecla (7) para registro dos dados na memória, e seleciona entre resposta 
rapida e lenta;
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7.1. Funções das teclas

Tecla (3) liga e desliga o instrumento;

Tecla (4) Congela a leitura maxima no display;



7.2. Ligue o instrumento DEC-130 Plus, com a tecla (3). Para iniciar o registro 
das medições para o cartão de memória, pressione a tecla (7) por três segundos 
para iniciar a coleta dos dados, exibindo no display a palavra "record" para o início 
das coletas do dados na memória;

7.3. Para finalizar o registro das medições pressione novamente a tecla (7) por 
três segundos para que "record" desapareça do display, assim finalizando 
o registro dos dados.

7.4. Desligamento automático

Ao ligar o instrumento pressionando a tecla (3), o DEC-130 Plus funcionará 
no modo de economia de pilhas. Para desligar o modo de economia de pilhas, 
ao ligar o DEC-130 Plus pressione por 5 segundos a tecla (3) e o display irá piscar 
acendendo todos os caracteres ao mesmo tempo.
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três segundos para que "record" desapareça do display, assim finalizando 
o registro dos dados.

7.4. Desligamento automático

Ao ligar o instrumento pressionando a tecla (3), o DEC-130 Plus funcionará 



8. Software
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O medidor de nível sonoro DEC-130 plus, possui software para download das 
avaliações, as quais podem ser armazenadas, criados gráficos e relatórios;

7.1. Instalação

Após o download do software em nosso site: www.criffer.com.br, extrair a pasta 
DEC-130 plus para a área de trabalho;

Abra a pasta DEC-130 Plus, em seguida abra a pasta Soundlink(German, Italy, etc.);

Abra uma das pastas Soundlink for 32bits ou 64bits, conforme a configuração do
seu computador;

Dentro da pasta soundlink 32bits, 64bits, clique duas vezes no ícone Soundlink;

7.1. Instalação

Após o download do software em nosso site: www.criffer.com.br, extrair a pasta 
DEC-130 plus para a área de trabalho;

Abra a pasta DEC-130 Plus, em seguida abra a pasta Soundlink(German, Italy, etc.);



Iniciando o software SoundLink do DEC-130 Plus, abra a pasta e dê um duplo clique 
no programa executável SoundLink;

7.2. Descrição do software

1. Open file, Abrir um medição.;

2. Save file, Salvar uma medição on-line;

3. On-line records, Medição instantanea on-line;

4. Switch between page, alternar entre gráfico e display;

5. Set up the instruments, configuração do instrumento;

6. SD Card, copiar as medições do cartão de memória;

7. Print the chart, imprimir o gráfico;

8. About, sobre;

9. Display on-line;

10. USB conectado;

11. Gráfico on-line;

1 2 3 4 5 6 7 8
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3. On-line records, Medição instantanea on-line;

4. Switch between page, alternar entre gráfico e display;

5. Set up the instruments, configuração do instrumento;

6. SD Card, copiar as medições do cartão de memória;9



7.2.1. Open file, Abrir uma medição;

7.2.2. Salve file, Salvar uma medição on-line;
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7.2.3. On-line records, Medição instantânea on-line. Um clique inicia a medição 
instantânea e outro clique finaliza a medição on-line, podendo ser salvo conforme 
o item anterior;
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7.2.4. Switch between page, alternar entre gráfico e display;
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7.2.5. Set up the instruments, configuração do instrumento;

Configuração através do software.
Permite alternar as escalas de medição, LEVEL.
Update clock, atualiza hora e data do instrumento.
Weighted mode, seleciona entre as frequencias de ponderação A e C.
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Tempo de resposta: Rápido e Lento.
MAX: seleção para visualização de valor máximo.
Apply Quit: Aplicar as alterações realizadas;

7.2.6. SD Card, copiar as medições do cartão de memória;
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Na janela abaixo deverá selecionar a medição realizada, conforme a data e hora 
e após clicar em Update Select File para visualizar a medição. E Delete Selected 
File para excluir um registro;

www.criffer.com.br21



7.7.7. Print the chart, imprimir o gráfico; 7.7.8. About, informações sobre o software;

www.criffer.com.br22



9. Manutenção

Periodicamente, limpe o instrumento com pano macio e seco para remover 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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Os reparos e serviços não cobertos neste manual devem ser executados 
apenas por técnicos autorizados pela Criffer;



10. 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.

www.criffer.com.br24



www.criffer om.br.c
0800 601 9990

Atualizado em 16/06/2017


