
 

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
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1. ESPECIFICAÇÕES 
 

Faixa de medição Resolução Exatidão 

Velocidade do ar 

0.4 a 30.0m/s 0.1m/s 

±(3%+0.3m/s) 

(<14m/s) 

±(5%+0.3m/s) 

(>14m/s) 

1.4 a 108km/H 0.1km/H 

0.9 a 67.0MPH 0.1MPH 

0.8 a 58.0knots 0.1knots 

80 a 5900ft/min 0.1ft/min 

1 a 12 Bft 1Bft ±1Bft 

Temperatura do ar 

0 a 50 °C 0.1°C ±1.5°C 

Vazão do ar  

0 a 9999 CMM   

0 a 9999 CFM   
 

- Tempo de amostragem: 0.5 segundos 

- Desligamento automático: 15 minutos por inatividade  

- Temperatura de operação: 0 a 40°C 

- Umidade de operação: 10 a 80%UR (sem condensação) 

- Alimentação: 4.5VDC (3 pilhas AAA) 

- Dimensões (LxAxP): 59 x 154 x 30 mm 

- Peso: 120g  

  



- Funções adicionais:  

Iluminação do visor (Backlight) 

Seleção °C/°F 

Congelamento da leitura (HOLD) 

Visualização de máxima e mínima 

Indicação de troca das pilhas 

 

Antes de utilizar, examine o instrumento com atenção. 

Caso detecte alguma anormalidade, contate a AKSO. 

2. APRESENTAÇÃO 

 
VISTA FRONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Botão Liga-Desliga 

Botão SEL 

Sensores de velocidade e 

temperatura do ar 

Botão HOLD 

Visor LCD 

Botão UNITS 

Botão MAX/MIN 



VISOR LCD:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Indicação primaria 

2- Congelamento da leitura ativo: HOLD 

3- Visualização de máxima/mínima ativo: MAX ou MIN 

4- Ícone CFM (pés cúbicos por minuto) 

5- Ícone CMM (metro cúbico por minuto) 

6- Indicação de troca das pilhas 

7- Ícone m/s (metro por segundo) 

8- Ícone ft/m (pés por minuto) 

9- Ícone de mph (milhas por hora) 

10- Ícone km / h (quilômetro por hora) 

11- Ícone de knots (milhas náuticas por hora) 

12- Unidade de medição da temperatura: °C/°F 

13- Indicação secundária   
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3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
 

LIGAR - DESLIGAR  

Para ligar o instrumento, pressione brevemente o botão Liga-

Desliga.  

Para desligar pressione e mantenha pressionado o botão 

Liga-Desliga.  
 

MEDIÇÃO 

1) Ligue o instrumento; 

2) Pressione o botão UNITS para selecionar a unidade da 

medição de velocidade do ar desejada: 

m/s – ft/min– Mph– km/h – knots 

3) Posicione o instrumento de modo que o fluxo de ar a ser 

medido passe diretamente pela hélice; 

4) Aguarde alguns segundos para estabilização da leitura e 

observe no visor o valor da medição de velocidade do ar 

exibido; 

-Vazão de ar 

Para visualizar a vazão de ar, selecione a função vazão, 

pressionando o botão SEL.  

1) Antes de medir a vazão de ar, ajuste previamente a área da 

seção transversal da passagem de ar e unidade da medição. 

Ver 4 – FUNÇÕES ADICIONAIS > AREA DO DUTO; 

2) Posicione o instrumento de modo que o fluxo de ar a ser 

medido passe diretamente pela hélice; 

3) Aguarde alguns segundos para estabilização da leitura e 

observe no visor o valor de vazão do ar exibida. 

Nota: 

Observe as condições do ambiente de operação (temperatura, 

umidade, poeira, etc.) para evitar possíveis danos ao sensor. 



4. FUNÇÕES ADICIONAIS 
 
ILUMINAÇÃO DO VISOR - Backlight 

Para ligar/desligar a iluminação do visor, pressione e mantenha 

pressionado o botão HOLD localizado na lateral do instrumento. 

A iluminação desliga automaticamente após 30 segundos. 

 

CONGELAMENTO DA LEITURA - HOLD 

Para ativar/desativar o congelamento da leitura no visor, 

pressione o botão HOLD, localizado na lateral do instrumento. O 

ícone HOLD aparecerá no visor enquanto a função estiver ativa.  

 

VISUALIZAÇÃO DE MÁXIMA E MÍNIMA - Max / Min 

1) Para ativar a visualização de máxima e mínima, em modo de 

medição, pressione botão MAX/MIN, o visor exibira a 

indicação MAX e o valor máximo medido após ativação; 

2) Para alternar entre as medições MAX (máxima) e MIN (mínima), 

utilize o botão MAX/MIN; 

3) Para retorna ao modo de medição, pressione o botão Liga-

Desliga. 

 
ÁREA DO DUTO - para medição de vazão 

Para determinar a seção transversal da passagem de ar utilizada 

no cálculo da vazão: 

1) Utilize o botão SEL para selecionar a função vazão de ar, e 

pressione o botão UNITS para alterar a medição do volume de 

ar CMM ou CFM; 

2) Pressione o botão Liga-Desliga para ajustar a área do duto, o 

digito selecionado estará piscando (da direita para esquerda); 

3) Pressione o botão MAX/MIN para alterar o valor do dígito 

selecionado de 0 a 9; 



4) Pressione o botão Liga-desliga pra selecionar o próximo 

digito; 

5) Repita o processo 3 a 4 até configurar a área do duto 

6) Após definida a área desejada, visualize no visor o valor 

medido. 

 
Notas: 

 O valor de medição padrão é a área da seção transversal do 

fluxo de ar de 1,0㎡ 

 Para obter melhores resultados, é necessário inserir o valor 

real da área da seção transversal do fluxo de ar 

 É necessário definir a área da seção transversal do fluxo de ar 
novamente após alterar a unidade de volume de ar. 
 

VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA 

Para visualizar a temperatura, em modo de medição pressione 

brevemente o botão SEL até que o visor exiba a temperatura. 

Para retornar, pressione novamente o botão SEL. 

 
UNIDADE DA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA - °C/°F 

Para alterar a unidade da medição de temperatura do ar, em 

modo de temperatura, mantenha pressionado o botão SEL, 

aparecerá no visor a indicação da unidade correspondente  

°C / °F. 

 

DESATIVAR O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 

1) Com o instrumento desligado, mantenha pressionado o botão 

SEL e ligue o instrumento; 

2) O visor exibira POFF indicando que a função foi desativada; 

3) Para ativar o desligamento automático basta desligar e ligar 

novamente o instrumento. 



5. MANUTENÇÃO 
 
SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS 

Quando o visor exibir a indicação “ ”, efetue a substituição 

das pilhas usadas por novas, conforme o procedimento abaixo: 

1) Com uma chave Philips pequena remova o parafuso da tampa 

do compartimento das pilhas na parte traseira do instrumento;  

2) Remova a tampa do compartimento das pilhas com cuidado; 

3) Remova as pilhas usadas do compartimento;  

4) Instale 3 pilhas novas observando sua polaridade;  

5) Recoloque a tampa do compartimento das pilhas observando 
seu correto encaixe, e recoloque o parafuso apertando 
firmemente sem forçar.  
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