Manual de
Instruções

Protemp 4
Medidor de
stress térmico
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1. Introdução
O Protemp 4 é um medidor de stress térmico digital portátil, efetua rapidamente
e com precisão o cálculo de IBUTG interno e externo, utilizando um sensor de
bulbo seco para temperatura ambiental, outro de bulbo úmido para os efeitos da
umidade no indivíduo e um globo térmico para avaliação dos efeitos da irradiação
artificial de calor no ambiente. Desenvolvido para atender as normas NR-15 e
NHO-06, possui ainda comunicação USB e datalogger para registro, análise e
emissão de relatórios das avaliações.
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: -20 a 150 ºC (Precisão: ± 0,5 ºC)
Resolução: 0,1 °C
Precisão: ± 0,5 °C
Temperatura de operação: -20 a 100 ºC
Umidade de operação: 0 a 85 % UR
Módulo dos sensores incorporado ao instrumento, resistente a altas temperaturas
Promove leituras em graus Celcius (ºC) ou Fahrenheit (ºF)
Display configurável para português, inglês ou espanhol
Datalogger: 512Kb de memória
Fornecimento de relatórios em listas e gráficos
Exportação de dados para planilhas em Excel
Bateria: Recarregável Li-Ion 3,7 Vcc 1800 mAh
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Carregador: Bivolt com conexão USB
Duração da bateria: Acima de 100 horas sem necessidade de recarga
Indicação de nível de bateria
Dimensões: 89 x 40 x 180mm (sem as hastes)
Peso: 318g (sem a esfera)
2.2. Fornecido com
Carregador bivolt portátil
.Kit de conectividade (Software + cabo USB)
.Esfera de cobre com 6 polegadas de diâmetro
Cordão de algodão para bulbo úmido
Frasco com água destilada (250 ml)
Tripé com regulagem de altura
Maleta para transporte
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3. Descrição do produto
1. Bulbo úmido;
10

9

2. Display;
3. Tecla liga/desliga;

1

4. Tecla de decremento;
5. Tecla de incremento;
6. Tecla de seleção;
7. Conexão do tripé;
2

8. Entrada do cabo mini USB;
8

3
4

6

9. Esfera em cobre 6”;
10. Bulbo seco;
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4. Descrição do display
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1. Indicador da carga de bateria;
2. Temperatura do termômetro de globo;
3. Duração do ensaio;
4. Temperatura do termômetro bulbo seco;
5. Unidade de temperatura;
6. Temperatura do termômetro bulbo úmido;
7. Unidade térmica;
8. Horário;
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5. Informações de Segurança
O Medidor de Stress Térmico, Protemp 4, possui bateria de Li-Ion (Lítio).
É uma bateria não-tóxica, com grande capacidade de carga e além de ser leve, não
ocasiona efeito memória o que dispensa ciclos completos de carga.
Nota: O tempo de carregamento para a carga completa de bateria é de 6 horas.
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6. Operação
Ao utilizar o medidor de stress térmico Protemp 4, siga os seguintes procedimentos:
6.1. Antes de iniciar a operação do Protemp 4 deverá ser realizado o carregamento
do instrumento com o carregador bi-volt. Conecte o carregador em uma tomada
110/220V e conecte o cabo mini USB (8).

NOTA: Nunca realizar o carregamento em área classificada.
6.2. Ligando
Quando o instrumento é acionado, com a tecla (3), será exibido a seguinte tela:
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Nome do medidor de Stress térmico: PROTEMP 4
Fabricante: CRIFFER
(versão do firmware) V1.06
Data (mês/dia/ano)
Após ligar o instrumento exibirá no display.
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6.3. Menu
Para acessar o menu principal do instrumento deverá ser pressionada a tecla (6)
por 3 segundos. O menu possui as opções de: Ensaio; Sistema; Sobre; Sair.

6.3.1. Ensaio
Esse item permitirá Nomear o ensaio, Iniciar, Parar, Apagar a memória, Programar
a duração do ensaio, Ajustar o intervalo de registro e Sair.
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6.3.1.1. Nomear
Permite nomear a medição antes do início do ensaio. Para nomear a avaliação utilize as
teclas (4 e 5) para navegar entre as letras de uma mesma linha, para trocar de linha utilize
a tecla (3), para selecionar a letra desejada utilize a tecla (6). Para finalizar selecione o
espaço em branco na última linha e confirme com a tecla (6).

6.3.1.2. Iniciar
Selecionando a opção iniciar no menu Ensaio, pressione uma vez a tecla (6) deste modo o
Protemp 4 iniciará o registro automático das medições. No display (2) será exibida a palavra
rec, indicando o início do registro das medições.
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6.3.1.3. Pausar
Para pausar a medição, pressione a tecla (6) por três segundos. Selecione ‘Ensaio’
pressionando novamente a tecla (6). Selecione Pausar e pressione mais uma vez
a tecla (6). No display (2) será exibida a palavra pause, indicando a pausa no registro
das medições.
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6.3.1.4. Seguir
Para retornar a medição, pressione a tecla (6) por três segundos. Selecione ‘Ensaio’
pressionando novamente a tecla (6). Selecione Seguir e pressione mais uma vez
a tecla (6). A medição será retomada novamente.

No display (2) será exibida a palavra rec indicando a retomada do registro
das medições.

14

www.criffer.com.br

6.3.1.5. Parar
Para finalizar a medição, pressione a tecla (6) por três segundos. Selecione
‘Ensaio’ pressionando novamente a tecla (6). Selecione Parar e pressione mais
uma vez a tecla (6). A medição será finalizada.

No display (2) será exibida a palavra stop indicando a finalização do registro
das medições.
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6.3.1.6. Apagar
Apagará todos os dados da memória.

NOTA: Uma vez clicando em Apagar todos os dados serão perdidos.
Não tendo como recuperar.

16

www.criffer.com.br

6.3.1.7. Duração
O ajuste de duração permite configurar a duração do ensaio, deste modo o Protemp 4
irá encerrar o ensaio ao fim do tempo programado. Selecione a opção Duração
pressionando a tecla (6), o ajuste da duração pode ser alternado entre horas e minutos,
com as teclas (4 e 5) alterne os valores de hora, para confirmar o ajuste aperte a tecla (6),
com as teclas (4 e 5) alterne os valores de minuto, para confirmar o ajuste aperte a tecla (6).
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6.3.1.8. Intervalo
O ajuste de intervalo deverá ser de acordo com a necessidade para emissão do seu
relatório. Selecione a opção Intervalo pressionando a tecla (6), o ajuste do intervalo
pode ser alternado entre minutos ou segundos, com as teclas (4 e 5) alterne entre
os valores, para confirmar o ajuste aperte a tecla (6).

6.3.1.9. Sair
Retorna a tela incial.
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6.3.2. Sistema
Para acessar o menu de sistema pressione tecla (6) por 3 segundos.
Com as teclas (4 e 5) selecione Sistema, e confirme com a tecla (6).

6.3.2.1. Data/Hora
Permite o ajuste do horário, com as teclas (4 e 5) alterne os valores, para confirmar o
ajuste da hora aperte a tecla (6).

19

www.criffer.com.br

Agora ajuste os minutos, com as teclas (4 e 5) alterne os valores, novamente
confirme com a tecla (6). Por fim ajuste os segundos, com as teclas (4 e 5)
alterne os valores, novamente confirme com a tecla (6).

Após o cursor passará automaticamente para o ajuste da data, com as teclas
(4 e 5) alterne os valores, para confirmar o ajuste do dia aperte a tecla (6).
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Agora ajuste o mês, com as teclas (4 e 5) alterne os valores, novamente confirme
com a tecla (6). Por fim ajuste o ano, com as teclas (4 e 5) alterne os valores,
novamente confirme com a tecla (6). Assim retornando ao Menu anterior.
6.3.2.2. Unidades

Permite selecionar entre graus °C (Celcius) e ° F (Fahrenheit). As teclas (4 e 5)
alterna entre °C (Celcius) e ° F (Fahrenheit), pressione a tecla (6) para confirmar
a escala desejada.
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6.3.2.3. Idioma
Permite selecionar entre os idiomas Português, Espanhol e Inglês. As teclas (4 e 5)
alternam entre os idiomas, pressione a tecla (6) para confirmar o idioma.

6.3.2.4. Tela
Para ajustar a tela do Protemp 4 selecione Tela através das teclas (4 e 5) para
navegar no menu e confirme pressionando a tecla (6). Para alterar o brilho da luz
de fundo utilize as teclas (4 e 5), para confirmar utilize a tecla (6).
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Para alterar o contraste utilize as teclas (4 e 5), para confirmar utilize a tecla (6).

6.3.2.5. Bip
Nessa função é possível ativar ou desativar o bipe sonoro, através das teclas (4 e 5)
para navegar no menu e confirme pressionando a tecla (6). Para ativar/desativar utilize
as teclas (4 e 5), para confirmar utilize a tecla (6)
(6).
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6.3.2.6. Inatividade
Nessa função é possível configurar o desligamento automático, através das
teclas (4 e 5) para navegar no menu e confirme pressionando a tecla (6). Selecione
a opção Inatividade pressionando a tecla (6), o ajuste da Inatividade pode ser
alternado entre horas e minutos, com as teclas (4 e 5) alterne os valores de hora,
para confirmar o ajuste aperte a tecla (6), com as teclas (4 e 5) alterne os valores
de minuto, para confirmar o ajuste aperte a tecla (6).
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6.3.2.7. Sair
Retorna a tela inicial.

6.4. Procedimento de medição
A medição deve ser iniciada com a inspeção e verificação funcional do instrumento.
Certificar-se do nível da bateria necessária para a realização da medição.
Verificar a integridade física de todos os componentes, hastes dos sensores
de bulbo úmido e bulbo seco, assim como a haste do termômetro de globo e a
integridade da esfera de 6”.
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6.5. Sensores
O Protemp 4 possui sensores de temperatura desenvolvidos com tecnologia de ponta que
garante alta precisão de leitura. A geometria dos sensores respeita todos requisitos construtivos exigidos pela nova NHO 06, atualizada em 2017 respeitando também parâmetros internacionais, previstos na ISO 7342:2017.
6.6. Posicionamento do Protemp 4
O Protemp 4 deverá ser posicionado no local de trabalho a ser avaliado, onde
os sensores devem ficar alinhados e paralelos ao solo.
6.6.1. Altura de montagem
A altura do tripé tipo telescópio deve coincidir com a região mais atingida do corpo.
Caso não haja como identificar a região mais atingida o instrumento deverá estar na
altura do toráx do colaborador avaliado.
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Após o ajuste da altura do tripé, este deverá ser inserido na conexão do tripé
(7). O display (2) do Protemp 4 deverá ficar voltado para o lado oposto da fonte
de calor.
6.7. Leituras
As leituras podem ser registradas manualmente, anotando os resultados
em cada situação térmica do ciclo de exposição do trabalhador.
Ensaios, são os registros automáticos conforme o tempo de intervalo
definido nas configurações.
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6.8 Durante a medição
Durante a medição utilizando as teclas (4 e 5) é possível alternar entre as telas que exibem
a temperatura dos termômetros de bulbo úmido, seco e globo, tela com informações da
medição em andamento, tela com número de série e informações de calibração e tela
com valores de ibutg interno e externo.
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7. Software
O Medidor de stress térmico Protemp 4, possui software para download das
avaliações, as quais podem ser armazenadas, criando relatórios.
7.1. Instalação
Após o download do software em nosso site: www.criffer.com.br, clique duas vezes
no ícone de instalação, o programa de instalação fará a instalação automaticamente.
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7.2. Comunicação
Após o termino da instalação, conecte o instrumento através da conexão
USB (8) ao computador. Para iniciar a comunicação, clique em Procurar Instrumentos,
o programa irá localizar o Protemp 4 disponível automaticamente.
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7.3. Configurar
Clicando no botão configurar irá exibir uma janela com a opção de unidade de temperatura (ºC) Celsius ou (ºF) Fahrenheit, o intervalo de registro e a opção de apagar memória.

Para alterar a unidade de temperatura selecione a unidade desejada, para alterar o
intervalo de registro basta digitar o valor desejado no campo tempo de Amostragem.
Após as alterações clique em aplicar.
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7.4. Download
Para baixar as avaliações do Protemp 4 para o computador, basta clicar no instrumento identificado, o programa irá listar todas as avaliações gravadas no datalogger.

Para acessar uma avaliação clique duas vezes no teste desejado, para ter acesso
aos gráficos e relatórios.
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7.5 Resultados:
Nessa tela é possível visualizar a tabela dos registros, o gráfico e também os resultados da
medição.
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7.6. Gerando relatório
Clicando em“Gerar Relatório” irá abrir uma janela onde é possível personalizar o relatório
de acordo com as informações que você deseja no relatório impresso. É possível selecionar
se deseja exibir a tabela de registro das leituras, os gráficos desejados, as informações da
empresa avaliada, as informações da empresa avaliadora, exibir os resultados máximos,
mínimos e média, o número do certificado calibração do Protemp 4, um campo para
observações sobre a medição e opção para inserir a logo da empresa avaliadora.
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O botão arquivo abre uma nova janela para escolher o local onde deseja salvar o relatório em PDF através do botão “Gerar PDF”, para posterior impressão.
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8. Abrindo uma medição salva
Para abrir uma medição salva no computador, basta clicar no botão Abrir e
selecionar a medição desejada na janela de seleção.
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9. Sobre
Exibe as informações sobre a versão do software instalado.
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10. Manutenção
Limpe periodicamente o gabinete do medidor com uma flanela seca e um detergente
neutro. Não utilize produtos abrasivos ou solventes.
Verificar a integridade eletromecânica do medidor de stress térmico assim como a
coerência no comportamento de resposta do instrumento. (Caso seja constatada
alguma anormalidade no seu funcionamento contate o nosso Suporte Técnico – 0800
0800-6019990).
O Protemp 4 deve ser calibrado periodicamente (Recomendado a calibração
a cada 12 meses).
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11. Termo de Garantia
Esse produto possui 1 (um) ano de Garantia.
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