GUIA DO USUÁRIO
Contador de Partículas de Vídeo com Câmera
embutida
Modelo VPC300

Traduções adicionais do manual do usuário disponíveis em www.extech.com

Introdução
Obrigada por escolher o Contador de Partículas com Câmera Modelo VPC300 da Extech
Instruments.
O VPC300 tem uma tela LCD TFT a cores, um banco de armazenamento de dados interno de
74MB, um cartão de memória micro-SD para a captura de imagens e vídeo para a visualização em
um PC em uma câmera embutida de 320x240 pixel para a captura de imagens fixas/vídeo de
locais de teste. O VPC300 oferece leituras rápidas e precisas para contagem de partículas,
temperatura do ar, a temperatura da maioria das superfícies e a umidade relativa. O VPC300
também oferece um cálculo de temperatura do Ponto de Condensação e Bulbo Úmido voltado
para aplicações de proteção ao ambiente e eficiência da energia. Um software do PC fornecido
permite ao usuário gerar relatórios com base nos dados de registro, imagens e vídeo.
Este aparelho é embarcado totalmente testado e calibrado e, com uso adequado, fornecerá anos
de serviço confiável. Por favor, visite nosso site (www.extech.com) para verificar a versão mais
recente deste Guia do Usuário, Atualizações do Produto e Suporte ao Cliente.

Características
•

Tela LCD a cores TFT 2.8”

•
•

Estrutura de menu com pressionamento de tecla conveniente para medições,
configurações e outras programações
Câmera embutida de 320 x 240 pixel para imagem de vídeo e fixa

•
•
•

Imagens JPEG e vídeo 3GP
Slot para cartão de memória Micro-SD (8GB máximo); cartão não incluído.
Memória interna do medidor 74MB.

•

•

Medidor pode armazenar 5000 registros (data, hora, contagens, humidade, temperatura)
e 20 minutos de vídeo para a memória interna. Tempo da amostra selecionável, dados de
contagem e atraso programável
Simultaneamente, mede e exibe 6 canais de tamanhos de partículas (abaixo de 0.3μm)

•
•
•
•

Temperatura do ar e umidade relativa
Cálculos de temperatura de ponto de condensação e bulbo úmido
Registro MIN/MAX/AVG/DIF com impressão da data/hora
Desligamento Automático forçado

•
•
•

Seleção do idioma para Inglês, Francês, Alemão e Espanhol
O medidor é enviado com NIST calibrado, com certificado de calibragem
Opção de montagem com tripé

•

Inclui adaptador/carregador de CA universal, com uma variedade de opções de plugues,
cabo USB, software PC, tripé, filtro de contagem zero, bateria recarregável de 7.4V
Polímero de íon de lítioe caixa de proteção.
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Descrição do Medidor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sonda isocinética
Sensor de UR da Temperatura (observe sua tampa de proteção que desliza para cima e para
baixo)
LCD TFT a cores
Compartimento para porta da interface USB e Adaptador/Carregador CA
Botões de função F1, F2, F3
Botões de controle: Page Up/Down (página para cima/para baixo), Enter (entrar), Run/Stop
(executar/parar) e ESC
Botão ON/OFF (liga/desliga)

Obs.: A câmera e o compartimento da bateria, localizados na parte posterior do medidor. O slot
do cartão micro-SD está localizado embaixo da bateria no compartimento da bateria.
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Operação
LIGA-DESLIGA a Força
Pressione e segure o botão de força para ligar e desligar o aparelho.

Notas Importantes

Nota: A operação do contador de partículas com a tampa sonda
isocinética no lugar vai danificar a bomba e outros componentes internos.
Nota: O ruído elétrico, sensor de vazamento, ou outras interferências
podem causar o VPC300 para mostrar dados de contagem de partículas
incorretas.

Iniciando o Uso
Quando o medidor ligar, o ícone de Contador de Partículas é exibido no centro do LCD e a data,
hora e estado da bateria podem ser vistos na linha superior do LCD. Três opções na linha inferior
também são visualizadas e podem ser selecionadas usando as teclas de Função (F1, F2 e F3),
como mostrado abaixo. Eles são explicados em maiores detalhes posteriormente neste guia do
usuário:
Memória (onde os dados, imagens e vídeo estão localizados)
Parâmetros de Configuração do Sistema
Arquivo de Ajuda

Glossário de Símbolos
Modo Cumulativo

Início da Gravação de Vídeo

Modo de
Concentração

Modo Vídeo

O teste está pausado

Escala de partículas codificada com
cores (verde é baixo, amarelo é
moderado e vermelho é uma
contagem alta de partículas)

Modo CAM (Câmera)

Ligar Alarme

Modo Diferencial

Estado da Bateria

Teste em execução

Configuração da Contagem de
Partículas
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Seqüência de operação, a fim de garantir

que se pode medir a quantidade de partículas com precisão, execute essa seqüência de operação.
1. Zero a contagem de partículas do sensor 2
. Configure o seu contador para o bom funcionamento. Amostra de tempo, modo, ciclo, e o
intervalo.
3. Executar os ciclos de teste e avalie os resultados.

Operação básica

Pressione e segure o botão ON / OFF por 3 a 5 segundos até que o display acende-se para ligar o
medidor.
Pressione o botão Enter ( ) para chegar ao modo de configuração.
Pressione F3 para entrar no modo de ajustes.
Defina cada parâmetro para a configuração preferida pressionando ENTER para introduzir cada
parâmetro. Em seguida, pressione ENTER para ativar a edição de cada parâmetro. Pressione ESC
para sair da configuração do parâmetro.
Tempo da amostra: tempo de cada teste é executado (3 a 60 segundos)
Comece Atraso: Duração do tempo de RUN para início das teste.
Exibição Canal: Os tamanhos de partículas que aparecem durante a prova.
Ambient Temp / RH: Permite a visualização da temperatura do ar e valores %RH
Ciclo Amostra: Número de ciclos de teste para executar (3 a 100)
Modo de Amostra: cumulativa, diferencial, concentração
Intervalo: Test atraso do ciclo medido em segundos.
Nível Indicação: seleção de nível de partículas (destaque em exposição)
Pressione ESC para retornar à tela de testes
Pressione RUN / STOP para iniciar a seqüência de testes automatizados.
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Tirando Medidas
Depois de ligar o medidor, pressione o botão Enter ( ) para
acessar a tela de Medição de Partículas. Depois, abra o sensor de
temperatura/UR deslizando sua tampa de proteção para baixo.
Ao medir as contagens de partículas, estes ícones
correspondem às teclas de função (F1,F2,F3).
F1 é a entrar Câmara e modo de vídeo, F2 é para ver os dados
guardados, e F3 é para modo de configuração.
A visualização mostrará os canais de contagem das partículas
com as leituras, temperatura do ar (TA), temperatura do ponto
de condensação (PC), temperatura do bulbo úmido (BU) e umidade relativa (% UR), como
mostrado no diagrama que a acompanha.
Pressione o botão RUN/STOP (executar/parar) para iniciar a bomba de ar e o processo de
medição da contagem de partículas. Quando o tempo de amostragem programado tiver
decorrido, o ciclo de medição irá terminar automaticamente e os dados de medição serão
automaticamente armazenados. Para definir o tempo de amostragem (taxa), consulte a seção
MODO DE CONFIGURAÇÃO da Contagem de Partículas. Se desejado, pressione o botão
RUN/STOP (executar/parar) e pare a sessão manualmente.
correspondem às teclas de
Ao medir as contagens de partículas, estes ícones
função (F1,F2,F3). F1 é para entrar no modo Câmera e vídeo, F2 é para ver seus dados salvos
e F3 é o modo de Configuração.

Captura de Imagens
Na medição das contagens de partículas, pressione F1 para entrar no modo câmera. Pressione
F1 para capturar uma imagem Fixa. Depois pressione F1 para Salvar a imagem ou F3 para
excluí-la. Pressione ESC para voltar para sair deste modo.

Captura de Vídeo
Na medição das contagens de partículas, pressione F1 para entrar no
modo câmera. Pressione F3 para entrar no modo de vídeo. O LCD
exibirá
. Agora, pressione F2 para capturar vídeo e
pressione F2 novamente para parar a captura de vídeo. O arquivo de
vídeo será automaticamente armazenado. A seção de modo de
Configuração do Sistema permite ao usuário armazenar vídeos na
memória interna do medidor ou em um cartão Micro-SD instalado.
Pressione ESC para sair deste modo.

Modo de Configuração do Contador de Partículas
Na medição, estes ícones de visualização
são visíveis. Pressione F3 para
entrar no modo Configuração. Use as teclas de seta para cima e para baixo para selecionar
uma opção para editar e pressione ENTER ( ) para acessar a seleção.
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TEMPO DE AMOSTRAGEM (Tempo de ciclo de teste)
O tempo entre as amostras (taxa de amostragem) é ajustável. No menu de configuração de
Partículas, use as setas para Cima e para Baixo para selecione o Tempo de Amostragem.
Pressione o botão Enter para inserir a opção e pressione Enter novamente para ativar o ajuste
para edição. Use os botões de seta para definir a taxa de amostragem e o volume de tempo /
gás (3 a 60 segundos). Use o botão Esc para salvar e voltar ao menu.

ATRASO DE PARTIDA
O tempo do teste de atraso de partida é ajustável (3 a 100 segundos). No menu de
configuração de Partículas, use as setas para Cima e para Baixo para selecionar o Atraso da
Partida. Pressione o botão Enter para inserir a opção e pressione Enter novamente para ativar
o ajuste para edição. Use as teclas de seta para selecionar o tempo de atraso desejado. O
teste não iniciará até que o tempo de atraso programado tenha decorrido. Use o botão Esc
para salvar a configuração e voltar para o menu ..

VISUALIZAÇÃO DOS CANAIS
Selecione os canais que devem ser visualizados. No menu de configuração das Partículas, use
as setas para Cima e para Baixo para selecionar a Visualização dos Canais. Pressione o botão
Enter para inserir a opção. Use as teclas de seta para selecionar o canal e pressione a tecla
Enter para selecionar ou desmarcar o canal. Use a tecla Esc para salvar o ajuste e voltar ao
menu.

TEMPERATURA AMBIENTE / %RH
Habilitar ou Desabilitar as visualizações de temperatura ambiente e umidade relativa. No
menu de configuração de Partículas, use as setas para Cima e para Baixo para selecionar a
Temperatura Ambiente/UR. Pressione o botão Enter para inserir a opção. Use as teclas de
seta para selecionar Habilitar ou Desabilitar e usar o botão ESC para salvar e voltar ao menu.

7

VPC300-pt-BR_v2.0 8/22

CICLO DE AMOSTRAS
Defina o número desejado de ciclos de teste a executar. No menu de configuração de
Partículas, use as setas para Cima e para Baixo para selecionar o Ciclo de Amostras. Pressione
o botão Enter para inserir a opção e pressione Enter novamente para ativar o ajuste para
edição. Use as teclas de seta para selecionar o número de ciclos para executar o teste (1 a
100). Pressione ESC para salvar a configuração e voltar para o menu.

MODO DE AMOSTRA
Diferencial ou
Concentração). No menu
Selecione o modo desejado ( Cumulativo,
de configuração de Partículas, use as setas para Cima e para Baixo para selecionar o Modo de
Amostra. Pressione o botão Enter para entrar na opção. Use os botões seta para selecionar o
modo desejado e depois use ESC para salvar e voltar para o menus.
Modo cumulativa - medidas de todas as partículas que são maiores do que ou igual ao
tamanho da partícula seleccionado no campo do volume de amostra.
Modo Diferencial - medidas de todas as partículas que re maior do que ou igual ao tamanho
do artigo seleccionado no campo do volume de amostra, mas menos do que o lado maior
tamanho de partícula.
Modo de Concentração - usado para dar um exemplo rápido de partículas no ar, realizada
especialmente em áreas onde os níveis de partículas são desconhecidos e podem exceder os
níveis de funcionamento deste contador.

INTERVALO (TEMPO ENTRE CICLOS DE TESTE REPETIDOS)
Defina o tempo entre os testes para testes com mais de um ciclo (1 a 100 segundos). No menu
de configuração de Partículas, use as setas para Cima e para Baixo para selecionar o Tempo de
Intervalo. Pressione o botão Enter para inserir a opção e pressione Enter novamente para
ativar o ajuste para edição. Use os botões de seta para definir o tempo de intervalo desejado.
Use o botão ESC para salvar o ajuste e para voltar o menus. Obs.: A configuração do intervalo
é apenas para programar o tempo entre os ciclos de teste, não entre medições individuais.
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INDICAÇÃO DO (LIMITE DO ALARME) NÍVEL
Selecione o Limite do Alarme (Nível) do tamanho de partícula
correspondente. Quando o tamanho da particular selecionada é
excedido, o instrumento alerta o usuário. No menu de
configuração de Partículas, use as setas para Cima e para Baixo
para selecionar a indicação do Nível. Pressione o botão Enter ( )
para entrar na opção.Use os botões de seta para selecionar o
limite do alarme desejado e depois pressione ESC para salvar e
voltar para a lista de menus.

Navegador de Armazenamento da Memória
Quando o medidor é ligado, estes ícones LCD são visíveis
. Pressione F1 para entrar na seção da memória de
dados. Existem três opções disponíveis no modo memória, Figura,
Vídeo e Logs de Partículas.
Use os botões de seta para selecionar uma e depois pressione ENTER
para entrar na seleção.
Quando navegar nas imagens, dados e vídeo, use os botões de seta
para navegar, use o botão Enter para selecionar e use o botão ESC ou
F3 para voltar ao menu.
Pressione ESC novamente para sair na tela de ligar a força.

Parâmetros de Configuração do Sistema
Quando o medidor é ligado, estes ícones LCD são visíveis
. Clique na tela F2
e a do menu aparecerá. Explicações detalhadas são fornecidas abaixo para cada parâmetro.
Use as telas de seta para escolher o parâmetro desejado.
DATA/HORA

Defina a Data e a Hora. Pressione o botão Enter para abrir a seleção
para a edição. Use as teclas de seta para mudar um valor e use o
botão Enter para ir para o próximo item. Pressione o botão ESC para
salvar o ajuste e voltar para o menu de Configuração.
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COR DA FONTE

Selecione a cor da fonte de Visualização. Pressione o botão Enter
para abrir a seleção para a edição. Use as teclas de seta para
selecionar uma cor e use o botão ESC para salvar o ajuste e voltar
para o menu Configuração.

IDIOMA

Selecione o idioma desejado para o próximo menu. Pressione o
botão Enter para abrir a seleção para a edição. Use as teclas de seta
para selecionar um idioma e use o botão ESC para salvar o ajuste e
voltar para o menu Configuração.

BRILHO

Ajuste a visualização para o nível de brilho desejado. Pressione o
botão Enter para abrir a seleção para a edição. Use as teclas de seta
para selecionar um nível e use o botão ESC para salvar o ajuste e
voltar para o menu Configuração.

DESLIGAMENTO DA
FORÇA AUTOMÁTICO

Selecione o valor do tempo decorrido antes que o medidor seja
DESLIGADO. Pressione o botão Enter para abrir a seleção para a
edição. Use as teclas de seta para selecionar o ajuste e use o botão
ESC para salvar o ajuste e voltar para o menu Configuração.
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TEMPO LIMITE DE
VISUALIZAÇÃO

Selecione o atraso de desligamento automático da visualização.
Pressione o botão Enter para abrir a seleção para a edição. Use as
teclas de seta para selecionar um ajuste e use o botão ESC para salvar
o ajuste e voltar para o menu Configuração.

ESTADO DA MEMÓRIA Visualiza a memória e o estado do cartão micro-SD. Pressione o
botão Enter para abrir a seleção para a edição. Use as teclas de seta
para selecionar ‘Dispositivo’ ou ‘Cartão SD’ e depois visualize o
estado para o item selecionado. Use o botão ESC para voltar ao menu
Configuração.

PADRÃO DE FÁBRICA

Restaura os ajustes padrão de fábrica. Pressione o botão Enter para
abrir a seleção para a edição. Use as teclas de seta para selecionar
YES (sim) ou NO (não) e depois use o botão ESC para salvar o ajuste e
voltar para o menu Configuração.

UNIDADES

Selecione a unidade desejada da medição para a temperatura C ou
F. Pressione o botão Enter para abrir a seleção para a edição. Use as
teclas de seta para selecionar a Unidade e use o botão ESC para
salvar o ajuste e voltar para o menu Configuração.
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Zero, o sensor de contagem de partículas
As partículas devem ser eliminados (retirada) do sensor antes de cada utilização de um
ambiente limpo e depois de cada utilização de um número elevado de amostras ambientais.
O sensor em Zero:
1. Desaperte e retire a sonda isocinética e anexar o filtro Zero contagem.
2. Ligue o medidor e no modo de configuração.
a. Defina o modo de exemplo para cumulativa.
b. Definir a exibição do canal para garantir que todos os canais são selecionados.
c. Definir o tempo de amostra a 60 segundos
d. Definir ciclo de amostra para 10
3. Inicie o medidor
4. Permitir que o medidor para executar até que todas as contagens de partículas é zero. Pode
ser necessário executar o contador várias vezes novamente para garantir que todos os canais
é zero.
5. Desligue o medidor.
6. Retire o filtro e contagem Zero parafuso para fixar a sonda isocinética.

Tabela de contagem de partículas de
contagem de partículas leituras, agrupados por cor verde (bom), Amarelo (cuidado) e
Vermelho (perigo),
são mostradas para cada canal.
Canal

Verde

Amarelo

Vermelho

0.3Um
0.5Um
1.0Um

0 a 100,000
0 a 35,200
0 a 8,320

100,001 a 250,000
35,201 a 87,500
8,321 a 20,800

250,001 a 500,000
87,501 a 175,000
20,801 a 41,600

2.5Um
5.0Um

0 a 545
0 a 193

546 a 1,362
194 a 483

1,363 a 2,724
484 a 966

10.0Um

0 a 68

69 a 170

171 a 340
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Considerações do Contador de Partículas
Poluição por partículas é uma mistura de diversos componentes, incluindo fumo, poeira,
produtos químicos, do molde, e gases. As concentrações de partículas pode afectar a nossa
saúde e níveis de conforto. Avaliação da qualidade do ar por determinação da concentração e do
tamanho das partículas podem ajudar a determinar se existe um problema. A localização da
fonte de várias partículas podem ajudar a determinar métodos eficazes de reduzir estes e
melhorando a qualidade do ar interior (IAQ).
Uma maneira de determinar a fonte de ar as partículas em suspensão em um quarto é para
testar o ar para fora do quarto sob investigação. Determinar a concentração e tamanho de
partículas no ar de admissão à sala. Limpar ou zero o contador de partículas e, em seguida,
medir a concentração e tamanho de partículas em várias áreas da sala para ser testado, para
determinar a eficácia de filtragem do ar de entrada. A temperatura do ar, umidade relativa do
ar, e níveis de CO2 também são uma consideração importante para IAQ como alta umidade e
temperaturas mais baixas podem trazer sobre o molde criação.
Se um quarto é classificado como um ISO sala limpa ou zona limpa, as contagens de partículas de
dimensões para que a classe não pode ser excedido quando testado.
Consulte a sala limpa ISO Classe gráfico (ISO 14644-1:1999) para os valores.
O VPC300 está equipado com uma câmera de imagens fixas/vídeo para ver diretamente as áreas
sob teste. Os dados, imagens e vídeo podem ser armazenados em um cartão micro-SD de 8GB
(não incluído) ou na memória interna do medidor de 74MB.
A vida do medidor pode ser maximizada testando apenas quando necessário e armazenando em
segurança o instrumento quando não estiver em uso. O uso contínuo não é recomendado e
pode encurtar a vida do instrumento, especialmente em ambientes empoeirados. A
configuração de um programa de manutenção em senso comum e o teste para a programação
fornecerá uma longa vida aumentada ao sensor do instrumento.

Interface PC e software PC fornecidos
Software para PC

Este medidor tem a capacidade de se conectar e se comunicar com um PC.
Verifique a página de download de software do site www.extech.com/software para obter a
versão mais recente do software para PC e sua compatibilidade com o sistema operacional.
Baixe e descompacte o software. Execute o ExtechInstaller.exe e, em seguida, consulte as
instruções fornecidas no HELP Utility no programa de software.
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Carregamento e Substituição da Bateria
Quando o ícone da bateria aparece drenado no LCD ou se o medidor não ligar, a bateria deve ser
recarregada usando o adaptador/carregador de CA fornecido. O plugue do carregador é ligado
no conector localizado no compartimento do lado esquerdo do medidor.
O compartimento da bateria está localizado na parte posterior do instrumento.
A bateria é recarregável de 7.4V Polímero de íon de lítio.
Para acessar a bateria do medidor para substituição:
1. Na parte posterior do medidor, remova a chave de fenda Phillips que prende o
compartimento da bateria.
2. Abra o compartimento levantando cuidadosamente a tampa do compartimento.
3. Substitua a batera com uma do mesmo tipo (observe que o slot do cartão Micro-SD card
está localizado em baixo da bateria, como explicado abaixo).
4. Feche o compartimento e prenda a tampa do mesmo com a chave de fenda Phillips

Lembretes de Segurança da Bateria
o
o
o

Por favor, elimine as baterias com responsabilidade; observe os regulamentos locais,
estaduais e nacionais.
Nunca jogue as baterias no fogo. Elas podem explodir ou vazar.
Instale sempre uma bateria nova do mesmo tipo.

Slot do Cartão Micro-SD (Opcional)
O slot do cartão micro-SD está localizado dentro do compartimento da bateria em baixo da
bateria. Os cartões Micro-SD até 8GB podem ser inseridos no slot.
Para acessar o slot para cartão de memória SD:
1. Desligue o medidor e retire o cabo do adaptador de CA se estiver conectado.
2. Abra o compartimento da pilha como descrito na seção Substituição da bateria.
3. Remova a bateria.
4. Inserir um cartão micro SD (8GB máx.) no slot de cartão debaixo da bateria por levantar a
placa metálica suporte e colocando o cartão Micro SD no conector. Os pinos voltados para a
parte superior do contador. Fechar o suporte de metal.
5. Insira a bateria e fixe a tampa do compartimento antes de ligar o medidor.
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Especificacões
Contador de Partículas
Canais

Seis canais: 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10μm

Taxa de fluxo

0.1 pé3 /min(2.83l/min)

Eficiência de contagem

50% a 0.3μm; 100% para partículas > 0.45μm

Limite de coincidência (Perda de
coincidência)

5% a 2.000.000 partículas por pé3

Modo de contagem de partículas

Modos Cumulativo, Diferencial e Concentração

Medições da Temperatura do Ar e Umidade Relativa
Faixa Temperatura Ar

0 a 50oC (32 a 122oF)

Faixa Temperatura Ponto
Condensação/Bulbo Úmido

0 a 50oC (32 a 122oF)

Faixa Umidade Relativa

0 a 100%RH

Precisão Temperatura Ar

0,5oC (±0.9oF) 10oC a 40oC (50 a 104oF)
1,0oC (±1.8oF) todas as outras faixas

Precisão Temperatura Ponto
Condensação/Bulbo Úmido

0,5oC (±0.9oF) 10oC a 40oC (50 a 104oF)
1,0oC (1.8oF) todas as outras faixas

Precisão Umidade Relativa

±3% UR de 40 a 60% UR
±3.5% UR de 20 a 40% UR e de 60 a 80% UR
±5.0% UR de 0 a 20% UR e de 80 a 100% UR

Especificações Gerais
Visualização
Indicação de bateria baixa
Slot Cartão Micro-SD
Memória interna do medidor
Suprimento de força
Vida da bateria
Tempo de carga da bateria
Temperatura de Operação
Umidade de Armazenamento/
Operação
Temperatura de Armazenamento
Dimensões
Peso

LCD a Cores TFT de 2.8” 320 x 240 pixel
O símbolo da bateria aparece no LCD
Acomoda cartões até 8GB
5000 registros de amostra; 74MB
Bateria 7.4V Polímero de íon de lítio recarregável
Aprox. 4 horas de uso contínuo
2 horas aprox. com adaptador/carregador de CA
0 a 50oC (32 a 122oF)
UR de 10 a 90% sem condensação
-10 a 60oC (14 a 140oF)
240 x 75 x 57mm (9.4 x 3.0 x 2.2”)
570g (1.26 lbs.)
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Garantia de dois anos
Teledyne FLIR garante que esse instrumento da marca Extech está isento de defeitos em peças e mão-de-obra
por dois anos a partir da data de envio (uma garantia limitada de seis meses é aplicável aos sensores e cabos).
Para visualizar o texto completo da garantia, visite http://www.extech.com/support/warranties.

Serviços de Calibração e Reparos
A Teledyne FLIR oferece serviços de calibração e reparo para os produtos da marca Extech que
vendemos. Oferecemos calibração rastreável NIST para a maioria de nossos produtos. Entre em
contato conosco para obter informações sobre disponibilidade de calibração e reparo, consulte as
informações de contato abaixo. Devem ser realizadas calibrações anuais para examinar o
desempenho e a precisão do medidor. As especificações do produto estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio. Por favor, visite nosso site para obter as informações mais atualizadas sobre o
produto: www.extech.com.

Contate o Suporte ao Cliente
Lista telefônica de suporte ao cliente: https://support.flir.com/contact
E-mail para Calibração, Reparos e Retornos: repair@extech.com
Suporte técnico: https://support.flir.com

Copyright © 2022 Teledyne FLIR Commercial Systems, Inc.

Todos os direitos reservados incluindo direito de reprodução por inteiro ou em partes em qualquer forma

www.extech.com

Este documento não contém nenhuma informação controlada por exportação
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