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1- Potenciômetro de ~uste de zero
2- Trimpot de ajuste do inicio das classes
3- Chave seletora do display (~M ou classe)
4- Trimpot de ajuste do intervalo das classes
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5- Trimpot de ajuste de ganho (calibra somente a escala de ~M)
6- Conector do apalpador
7- Conector de saída analógica
8- Chave de inversão do sinal do sensor
9- Fusível 200 mA
10- Chave ligaidesliga
11- Cabo de alimentação (entrada 220V)
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1- Catibraçlo
1.1- Calibraçlo da escala de medição (p..m)

a- Chave {31 posicionada para {J1M}.
b- Estando o padrão mínimo localizado no dispositivo de medição, zerar o aparelho potenci.ómetro II /.
c- Trocar o padrão minimo pelo máximo. Se a leitura no display for igual à diferença entre os padrões o
aparelho esta calibrado, caso contrário é preciso calibrá-lo.
d- Girar o trimpot [5/ com RlIXilio de uma chave de fenda para calibrar.
e- Substituir novamente os padrões e repetir os itens "b, c, d" até que a leitura corresponda a diferença
dos padrões.
1.2- Calibraçio da escala de classe (CL.)
a- Chave [3/ posicionada para {JJ!.'i}.
b- Zerar o aparelho por meio do potenciômetro (1].
c- Passar a di av e 13/ para a posição {CL.}.
d- Ajustar o trimpot, inici.o [21, para que a leitura se-ja 00.0
e- Mudar novamente a chave [3/ para a posição {J.lM}.
f- A leitura no display deverá ser 000, caso contrário repita o procedimento a partir do iten "a"

Exemplo
Na tabela abaixo tem 1Oclasses (3 a 12) com intervalos de 4,v.M

3
20 - 19
18 - 17

4
16 - 15
14 - 13

5
12-11
10 - 9

6

8-7
6-5

7
4-3
2- 1

CLASSE
8
0- 1
2-3
q, ROSCA

9
4-5
6-7

10

11

12

8 - 9
10 - 11

12 - 13
14 - 15

16  17
18 - 19

g- Girar o potenciómetro ll/ até que a leitura no display seja, por exemplo, 40JlM
h- Passar a chav e [3/ para a posição {CL.} e ajustar o intervalo de classes por meio do trimpot [4/.
A leitura no display deverá ser, no caso, de 10.0 que corrresponde a 40J,LM dividido por 4~1
i- Zerar o aparelho no potenciómetro {lI para uma leitura de 00.0

Até este ponto de ajuste, uma indicação de OOOjiM (zero) no display terá um valor de classe correspondente de
00.0. e intervalos de 4jiM Pela tabela Op.M corresponde ao inicio da classe 8 e sendo assim é necessário
"deslocar" o inicio da tabela como segue.
j- Ajustar o início da escala atuando no trimpot início [21 até a leitura ser 8.0

o aparelho está calibrado e deve ser zerado, potenciómerto {lI, de acordo com os padrões.
o Classificador Metrolog CLR-IOOO pode ser ligado a analizadores estatísticos que
analógico, através do conector [7/.

possuam entrada para sinal

Garantia

o Classificador l'Y1etrolog CIR-1000 está garantido por 6 (seis)
meses, a partir da data da nota fiscal de compra.
Durante o período de garantia, o Classificador Metrolog será
consertado sem ônus ao proprietário sobre peças e mão de obra.
A garantia fica totalmente cancelada se o defeito tiver sido
provocado por uso inadequado, quedas, batidas, voltagenl incorreta,
se o equipamento tiver sido entregue à pessoas não autorizadas e se
os danos causados forem provocados por incêndio, inundação ou
ainda em casos imprevisíveis e inevitáveis.
A manutenção do

equipamento avariado será feita

nas

instalações da lvfetrolog Controles de ]yfedição Ltda.. sendo que o
transporte corre por conta e risco do proprietário.

