
 

 

AK898 
MEDIDOR DE QUALIDADE DO AR 

COM REGISTRO 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
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- Memória: 32.000 registros 

- Alarme de CO2 e PM2.5: ajustável 

- Sinalização: visual e sonora 

- Ajuste de CO2: 400ppm (ponto fixo) 

- Ajuste de PM2.5: 0µg/m
3
 (ponto fixo) 

- Ajuste de umidade relativa: ±9.9%UR (offset) 

- Ajuste de temperatura: ±9.9ºC (offset) 

- Alimentação: 9Vdc - 1A (adaptador AC/DC) 

- Temperatura de operação: 0 a 50 °C 

- Umidade de operação:  20 a 90 %UR (sem condensação) 

- Dimensões (LxAxP) / peso: 106 x 115 x 56 mm / 190g 

- Recursos adicionais: 

- Comunicação com o computador 

- Indicação da qualidade do ar 

- Visualização de medição média (CO2 e PM2.5) 

- Correção automática de CO2 

- Compensação ajustável de PM2.5 

- Seleção ºC / ºF

 Faixa de medição Resolução Exatidão 

CO2 0 a 9.999 ppm 1ppm  
±(5% da leitura + 

75ppm) 

Umidade rel. 20 a 90 %UR 0.1%UR ±5%UR (em 25ºC) 

Temperatura 0 a 50 ºC 0.1ºC ±1ºC 

Material 
particulado 
(PM2.5) 

0 a 999 µg/m3 1µg/m3 
±(10% da leitura + 

10µg/m3)  
[calibração aerossol] 

1 - ESPECIFICAÇÕES 



 
Itens que acompanham o AK898 

- 2 filtros de poeira 

- 1 adaptador AC/DC (100-240Vac / 9Vdc - 1A) 

- 1 cabo USB 

- 1 CD com software 

- 1 manual de instruções 

 

 

Antes de utilizar, examine o instrumento e os itens que o 

acompanham com atenção. Caso detecte alguma 

anormalidade, contate a AKSO. 

2 - ACESSÓRIOS  



 
VISTA FRONTAL 

1 - Visor LCD  

2 - Conexão de alimentação (lateral) 

3 - Botão POWER 

4 - Botão MODE 

5 - Botão SEL/R 

6 - Botão TRH/M 

7 - Botão UNIT 

8 - Sinalização visual 

9 - Sensores de medição (interno)  

3 - APRESENTAÇÃO  
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VISOR LCD 

 
1 - Alarme de CO2 e PM2.5 ativo  
2 - Gás em medição: CO2 

3 - Indicação da qualidade do ar (CO2): 

  0 a 799 ppm 

  800 a 999 ppm 

  1000ppm↑ 

4 - Unidade da medição de CO2: ppm 

5 - Valor da medição de CO2 

6 - Valor da medição de umidade relativa 

7 - Valor da medição de temperatura 

8 - Valor da medição de material particulado (PM2.5)  
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LIGAR - DESLIGAR 

1) Conecte o plugue do adaptador AC/DC na conexão de 

alimentação do AK898; 

2) Ligue o adaptador AC/DC na tomada da rede elétrica. 

O AK898 ligará automaticamente; 

3) Para desligar, remova o plugue do adaptador AC/DC da 

conexão do AK898. 
 

MEDIÇÃO 

1) Posicione o instrumento no local a ser monitorado; 

2) Ligue o AK898, aguarde a inicialização e a estabilização 

das leituras; 

3) Após a estabilização das leituras, observe no visor os 

valores de CO2, umidade relativa, temperatura e 

material particulado medidos; 

4) Caso a medição de CO2 e/ou a de PM2.5 exceda o 

limite de alarme definido pelo usuário, as sinalizações 

visual e sonora serão ativadas; 

5) Para silenciar as sinalizações visual e sonora, pressione 

o botão POWER. 

 

 
SELEÇÃO DE UNIDADE DA TEMPERATURA 

Para selecionar a unidade da medição de temperatura, 

pressione brevemente o botão UNIT. A unidade de 

medição da temperatura será alterada. 

4 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO  

5 - FUNÇÕES ADICIONAIS  



VISUALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO MÉDIA (CO2 / PM2.5) 

 Para acessar a visualização das medições médias, com 

o AK898 ligado, mantenha pressionado o botão MODE. 

Aparecerá no visor a indicação 1Hr e as medições 

médias para a última 1 hora; 

 Para alternar entre as medições médias das últimas 1h, 

8h e 24h, mantenha pressionado, novamente, o botão 

MODE. O instrumento alternará entre as médias das 

últimas 1h  8h  24h  retorna ao modo de medição. 

NOTA: Para efetuar o cálculo das medições médias das 

últimas 8h e 24h, o instrumento precisa estar ligado por 

8 horas e 24 horas respectivamente. 
 

ALARME 

Para ativar / desativar o alarme de CO2 e PM2.5, pressione 

brevemente o botão POWER. Aparecerá no visor a 

indicação  quando o alarme estiver ativo. 

Ajuste de alarme de CO2 

1) Para ajustar o alarme de CO2 do AK898, com o 

instrumento ligado, pressione, ao mesmo tempo, os 

botões POWER e MODE. Aparecerá no visor o último 

valor de alarme ajustado; 

2) Para ajustar o dígito que está piscando, utilize os botões 

SEL/R e TRH/M; 

3) Para avançar para o próximo dígito à ser ajustado, 

pressione o botão UNIT; 



4) Para salvar o valor de alarme ajustado, pressione, ao 

mesmo tempo, os botões POWER e MODE. O alarme 

será salvo e o AK898 retornará ao modo de medição. 

 Ajuste de alarme de PM2.5 

1) Para ajustar o alarme de CO2 do AK898, com o 

instrumento ligado, pressione, ao mesmo tempo, os 

botões POWER e SEL/R. Aparecerá no visor o último 

valor de alarme ajustado; 

2) Para ajustar o dígito que está piscando, utilize os botões 

SEL/R e TRH/M; 

3) Para avançar para o próximo dígito à ser ajustado, 

pressione o botão UNIT; 

4) Para salvar o valor de alarme ajustado, pressione, ao 

mesmo tempo, os botões POWER e SEL/R. O alarme 

será salvo e o AK898 retornará ao modo de medição. 

 

 
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 

Driver USB 

1) Insira o CD de instalação do software do AK898 no PC; 

2) Na tela do PC, abra a unidade de disco onde o CD está 

inserido e extraia os arquivos; 

3) Abra a pasta USB Driver e execute o instalador do 

driver PL2303_DriverInstaller; 

4) Na janela Welcome to the InstallShield Wizard for PL-

2303 USB-to-serial, clique em Next>;  

5) Na janela seguinte, clique em Finish para concluir; 

6 - COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR 



 
Software de gerenciamento 

6) Após a instalação do driver USB, abra a pasta Volume e 

execute o aplicativo setup;  

7) Na janela Destination Directory, clique em Next>>;  

8) Na janela Start Installation, clique em Next>>;  

9) Na janela Installation Complete, clique em Finish para 

concluir a instalação do software de gerenciamento. 
 

CONEXÃO AO COMPUTADOR 

1) Ligue o instrumento; 

2) Conecte o cabo USB ao instrumento e ao computador; 

3) No PC, abra o Gerenciador de Dispositivos e verifique 

em Portas (COM e LPT) qual a porta COM em que o 

AK898 (Prolific USB-to-Serial) está conectado; 

4) Abra o software de gerenciamento Data Logger; 

5) Na parte superior do software de gerenciamento, clique 

em Setting e, em seguida, em Comm. Port. Abrirá a 

janela de Comm. Port Setting; 

6) Em Port No., selecione a porta de comunicação (COM) 

onde o AK898 está conectado; 

7) Para confirmar a conexão, clique em Ok; 
 

CONFIGURAÇÃO 

1) Após efetuar a CONEXÃO AO COMPUTADOR, no 

software de gerenciamento, clique em Setting e, em 

seguida, em Log Setting. Abrirá a janela Logger 

Setting. Ajuste os parâmetros de configuração: 

6 - COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR 



ATENÇÃO! 

Após configurar cada parâmetro, clique em Ok. 

Basic 

 Logger’s ID: identificação do AK898 (máx. 20 caracteres) 

 Current Date/Time: data (Log Date) e horário (Log Time) 
 

Alarm&Sensor 

 Alarm setting: alarme de CO2 e PM2.5 

 Logger’s Data Selection: função não ajustável! 
 

Setting - Logger Setting 

 Rate (h:m:s): intervalo entre os registros 

 Start Mode: modo de início dos registros 

 Immediately - inicio dos registros após confirma a 

configuração 

 Real-time - inicio dos registros após confirmar a 

configuração. Neste modo, o AK898 deve estar 

conectado ao PC para efetuar os registros! 

 Key start/off - inicio dos registros após manter 

pressionado o botão SEL/R do AK898 

 Roll over - inicio dos registros após confirmar a 

configuração. Neste modo, após preencher toda a 

memória do instrumento, para cada novo registro, o 

registro mais antigo é apagado 

 Schedule - inicio dos registros após data e horário 

programados 

 Sample Points: número limite de registros 

 Unit: unidade da medição de temperatura (ºC / ºF)  



DOWNLOAD DOS REGISTROS 

1) Para efetuar o download do arquivo de registros, efetue 

a Conexão ao Computador; 

2) Clique em Download. Os registros serão baixados. 

NOTA: No modo Real-time, clique em STOP para 

efetuar o Download. 
 

GERENCIAMENTO DOS REGISTROS 

Visualizar a tabela de registros 

Para visualizar a tabela de registros, na tela do software, 

clique em View e, em seguida, em Data Table. 

Armazenar os registros no computador 

1) Para armazenar os registros em uma pasta específica 

do computador, após efetuar o download dos registros, 

clique em File, na parte superior esquerda da tela do 

software e, em seguida, clique em Save; 

2) Na janela que abrir, busque, crie e/ou abra a pasta onde 

deseja armazenar o arquivo; 

3) Atribua um nome ao arquivo e clique em Ok. 

O arquivo será armazenado no local selecionado. 

Importar arquivo de registros do computador 

1) Para selecionar e importar um arquivo de registros salvo 

em uma pasta específica do computador, na tela do 

software, clique em File e, em seguida, em Open; 

2) Na janela que abrir, localize e selecione o arquivo de 

registros que deseja importar e clique em Ok. 

  



Imprimir tabela de registros 

Para imprimir os registros, após efetuar o Download, 

clique na opção PRINT na parte superior do software. 

Apagar tabela de registros 

Após configurar o AK898 no software, os registros 

armazenados na memória interna serão apagados. 

 

 
AJUSTE DE CO2 

O AK898 permite ajuste da medição de CO2 em 400 ppm. 

Caso o instrumento apresente desvios significativos na 

medição de CO2, siga o procedimento a seguir: 

1) Posicione o instrumento em um ambiente aberto e 

arejado, a fim de obter 400ppm de CO2, ou em uma 

câmara de calibração ligada a um cilindro de gás com a 

concentração de 400ppm de CO2; 

2) Ligue o AK898 e aguarde a estabilização da medição; 

3) Após a estabilização, mantenha pressionado o botão 

TRH/M até aparecer no visor a indicação CAL 400; 

4) Mantenha pressionado, novamente, o botão TRH/M. 

O instrumento iniciará o ajuste de CO2 em 400ppm;  

5) Após o término do ajuste (aprox. 60 segundos), o AK898 

retornará ao modo de medição. 

NOTA: Para cancelar e sair do ajuste de CO2, durante o 

ajuste, remova o plugue do adaptador AC/DC da 

conexão de alimentação do instrumento. 

7 - MANUTENÇÃO 



CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE REFERÊNCIA (AJUSTE) 

Está é a função padrão de correção de CO2. 

O algoritmo ABC mantém constantemente a análise da 

leitura mais baixa do sensor durante o intervalo de tempo e 

corrige lentamente qualquer desvio persistente detectado 

em comparação ao valor de referência (400ppm de CO2 

ao ar livre). O intervalo de análise do algoritmo ABC é de 

15 dias. Esta função está ativada por padrão. 

Para ativar/desativar a função, siga o procedimento a 

seguir: 

1) Remova o plugue do adaptador AC/DC da conexão de 

alimentação do AK898; 

2) Com o instrumento desligado, mantenha pressionado, 

ao mesmo tempo, os botões MODE e UNIT; 

3) Sem soltar os botões, conecte o plugue do adaptador 

AC/DC na conexão de alimentação do AK898. 

O instrumento ligará e aparecerá no visor indicação 

Abcxx. Solte os botões; 

4) Com o auxílio do botão SEL/R, selecione Abcon para 

ativar ou AbcoF para desativar a função de correção 

automática de referência; 

5) Para confirmar e salvar a alteração, remova o plugue do 

adaptador AC/DC da conexão de alimentação do AK898. 

  



AJUSTE DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA 

O AK898 permite ajuste de offset das medições de 

temperatura e umidade relativa. 

Caso o instrumento apresente desvios significativos de 

temperatura e/ou umidade, siga o procedimento a seguir: 

1) Remova o plugue do adaptador AC/DC da conexão de 

alimentação do AK898; 

2) Com o instrumento desligado, mantenha pressionado, 

ao mesmo tempo, os botões SEL/R e TRH/M; 

3) Sem soltar os botões, conecte o plugue do adaptador 

AC/DC na conexão de alimentação do AK898. 

O instrumento ligará e aparecerá no visor os valores do 

último ajuste. Solte todos os botões; 

4) Para ajustar o valor de medição da umidade relativa, 

utilize os botões MODE e SEL/R; 

5) Para ajustar o valor de medição da temperatura, utilize 

os botões TRH/M e UNIT; 

6) Para confirmar os valores ajustados, pressione o botão 

POWER. Piscará no visor a indicação %;  

7) Para sair do modo de ajuste, remova o plugue do 

adaptador AC/DC da conexão de alimentação do AK898. 

  



AJUSTE DE COMPENSAÇÃO DE PM2.5 

O AK898 permite ajuste de compensação das medições de 

PM2.5. Para ajustar a compensação de PM2.5: 

1) Ligue o AK898 e aguarde a estabilização da medição; 

2) Após a estabilização da medição, mantenha pressionado 

o botão TRH/M até aparecer no visor a indicação CAL 

400; 

3) Pressione, brevemente, duas vezes o botão TRH/M. 

Aparecerá no visor a indicação CAL ugt; 

4) Pressione o botão UNIT para selecionar a compensação 

de PM2.5. Para cada pressionamento, aparecerá no visor 

o valor da compensação: 

... 0  05  10  15  20  25  30  35  40  45  50  0  

-05  -10  -15  -20  -25  -30  -35  -40  -45  -50  0 ... 

5) Para salvar o ajuste, pressione o botão SEL/R. 

O AK898 retornará ao modo de medição. 
 

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE POEIRAS 

Quando o filtro de poeiras, localizado na parte inferior 

traseira do AK898, estiver danificado ou com excesso de 

resíduos, efetue a substituição do filtro: 

1) Remova o filtro de poeiras usado, puxando-o, com 

cuidado, para fora; 

2) Separe um filtro novo e instale-o, observando a posição 

correta (parte verde para baixo). 

  



DICAS E CUIDADOS 

 Proteja o AK898 de respingos d’água; 

 Evite locais com umidade, condensação e/ou poeiras em 

excesso; 

 Evite quedas e/ou choques mecânicos, pois podem 

ocasionar danos irreversíveis ao AK898. 

 
MENSAGENS DE ERRO 
 

 CAUSA SOLUÇÃO 

Er1 Falha no sensor de medição 
Entre em contato com a 

Assistência Akso 

Er2 Medição fora da faixa do AK898 

Realize nova medição, 

observando a faixa de 

medição do instumento 

 

 

 

 
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA 
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