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PM2,5 (Matéria particulada 2,5) refere-se a partículas fi-
nas com diâmetro de 2,5 micrómetros ou menos. Devido ao 
seu pequeno tamanho, as PM2,5 podem ser absorvidas pela 
corrente sanguínea e pelos pulmões, de modo que a expo-
sição prolongada a concentrações elevadas de ambiente 
PM2,5 pode causar irritação ocular e nasal, tosse, asma, en-
fisema, doença pulmonar, ataques cardíacos, cancro e etc. 
 
PM10 (Material particulado 10) refere-se a partículas com um 
diâmetro de 10 micrómetros ou menos. Devido ao seu maior 
tamanho, é inalável, mas não penetra mais do que os brô-
nquios, uma vez que as partículas maiores podem ser filtra-
das por cílios e muco do nariz e garganta. É normalmente 
considerado menos nocivo para a saúde do que as PM2,5. 
 
O formaldeído (HCHO) é um gás incolor e de cheiro forte com fór-
mula CH2O, que foi classificado pelo IARC como cancerígeno do 
Grupo 1. A exposição a longo prazo a apenas baixas doses pode cau-
sar doenças respiratórias crónicas, carcinoma nasofaríngeo, can-
cro do cólon, tumores cerebrais, mutação de genes nucleares e etc. 
 
TVOC (Total Volatile Organic Compounds) refere-se a vários COV 
comuns, incluindo benzeno, tolueno, estireno, formaldeído e etc. 
Devido à sua volatilidade, bem como toxicidade, irritabilidade e 
carcinogenicidade, a exposição prolongada a TVOC pode cau-
sar danos na pele, fígado, rins, sistema nervoso central e etc. 
 
O dióxido de carbono (CO2) refere-se a um gás incolor e ino-
doro que é geralmente derivado da respiração de seres hu-
manos e animais. Uma concen        tração elevada de CO2 
significa que é necessário ar fresco ou ventilação, caso contrário 
pode causar problemas tais como sonolência, tonturas, perda 
de atenção, e perturbações cognitivas. 

Fatores que afectam a qualidade do ar

Avisos Importantes
Não colocar o detector em ambientes fortemente poluídos (concentração de HCHO > 1,0mg/
m³ ou partícula > 500 µg/m) durante muito tempo, ou pode causar danos ao sensor.  
 
Não cubra a entrada/saída de ar durante a detecção; ou deixe que a penugem ou o cabelo entrem 
no detector. Não faça contacto com solventes orgânicos, tais como cola/adesivos/pintura/álcool, etc.  
 
Não utilizar o detector em locais húmidos ou ambientes com odor forte para manter a precisão. 
 
Não usar em ambientes que contenham gases enumerados na FAQ 6 para evitar influências no sensor HCHO.  
 
Se o nível da bateria mostrar 7, carregar prontamente o detector para evitar efeitos durante a utilização 
(também carregável quando desligado).
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Estado da campainha

Aumento/Up

Botão Voltar

Pressione e segure o botão de energia por dois segundos para ligar o detector.
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Display

Data & Hora

Botão Diminuir/Down/Substituir(Start/Pausa)

Botão Menu

Nível da bateria

Estado de medição

Porta USB

Botão Power/OK

Visão Geral do Temtop M2000 Gen.2

Operação do Temtop M2000 Gen.2

Aviso Importante!

Ligar/Desligar

!

Primeira utilização ou não utilizada durante muito tempo: por favor, coloque-a fora mais de 6 horas para calibração;

Utilização no interior: manter a sala/área hermética durante 10 minutos para obter resultados mais precisos;

Ao calibrar os sensores de CO2 e formaldeído, por favor ajustar o detector à interface de calibração e colocá-lo ao 
ar livre num ambiente fresco e ventilado durante 5 minutos.

Os resultados da detecção terão muito mais precisão.
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Pressione      para entrar na interface do menu principal (Veja a figura abaixo, então precione 

o botão      para interajir e então pressione      para confirmar.

2.1 Ver ou ser partículas/CO2/HCHO

2.2 Ver toda a informação

2.3 Verificar registros de dados

2.4 Definir data, hora, valor do alarme, documento de ajuda, redefinir para o padrão e idioma.

Nota: Demora cerca de 3 minutos para o sensor de CO2 aquecer e depois introduzir o estado de detecção.
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Ligar/Desligar

Em cada interface, pressione        para mostrar mais funções. Por exemplo, se você pressionar 
o botão         na interface de CO2, você terá as seguintes opções:

2.1 Ver ou Setar PM2.5/CO2/HCHO
4
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e. Calibração zero: Calibre o sensor a zero (não disponível para PM2,5). Veja a interface 
CO2 abaixo, por exemplo:

f. Saída: Interface de saída de corrente.

a. Pausa de medição: Pausa ou reinício da detecção de PM2.5.
b. Ativar/Desativar o som do alarme: Silenciar/desiludir a campainha.
c. Mostrar a curva: Mostrar (ou não) a curva de concentração PM2,5. 
d. Definição do valor do alarme: Defi nir limite de alarme elevado.

Operação: Pressione       ou       para ajustar o valor e pressione      para trocar os dígitos. 
Em seguida, pressione Save e       a confi guração e saia da interface, ou pressione Exit e 
saia sem salvar a confi guração (Veja a fi gura abaixo).
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A interface View all info exibe todos os dados detectados, incluindo a concentração de 
PM2.5, PM10, CO2, HCHO, número de partículas, temperatura e umidade.
Operação: Pressione      para alternar entre °C e °F (Veja as figuras abaixo). Pressione      para 
pausar ou detectar; Pressione      para voltar para a interface do menu principal.

A interface do histórico inclui as funções de intervalo de armazenamento e exportação 
de dados (Veja a figura abaixo).

Operação: Pressione         ou         para alternar entre intervalo de armazenamento e expor-
tação de dados, depois pressione         para entrar na interface correspondente.

2.2 Ver todas as informações

2.3 Histórico

4
9

11

5 11

10



7

a. Intervalo de armazenamento: Pressione      para alternar entre os dígitos, Salvar e Sair. 
Ao selecionar um dígito, pressione         ou         para ajustar o valor ao intervalo de arma-
zenamento desejado de 1, 5, 10, 30 e 60 minutos, depois localize a opção para Salvar e 
pressione           para salvar a confi guração e sair da interface; ou localize a opção para Sair 
e pressione       para sair da interface sem salvar a confi guração.

b. Esportação de Data: Nessa interface, você vera as seguintes informações:

Se for conectado a um computador com um cabo USB, o detector irá mostrar a mensagem 
de conexão de Usb Connection successful; Se não apresentar essa mensagem, o produto 
irá lhe informar a falha.
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Depois de conectado com sucesso, o detector gerará no computador um dispositivo de arma-
zenamento removível Temtop, que contém uma pasta chamada histórico. A pasta do histórico 
inclui um arquivo em formato CSV listando a data e a hora em que os dados são salvos, PM2.5, 
PM10, CO2 e concentração de HCHO. Por favor, salve-o em seu computador para visualização.

Após toda a data é copiada e observada, pressione        para sair e reiniciar o detector. 
Veja a imagem abaixo:

Date PM2.5 PM10 CO2 HCHO

2019/1018   15:09 6 10 2038 0.081

2019/10/28  15:13 7 11 1795 0.071

2019/10/28  15:21 8 14 1914 0.059

9

A interface Set exibe 5 opções abaixo.

Operação: Pressione ou para selecionar a opção desejada; pressione para entrar na interface. 

2.4 Selectionar modo
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a. Data e hora: Permite a defi nição personalizada de ano, mês, data e hora (Veja a fi gura abaixo).
Funcionamento: Pressione           ou          para ajustar a hora e pressione           para 
mudar para o próximo dígito. Em seguida, pressione para mudar para Salvar ou Sair. Pres-
sione        para fi nalizar a confi guração e sair da interface.

b. Valor do alarme: Definir limite de alarme alto para PM2,5, CO2 ou concentração de 
HCHO (Veja a figura abaixo).

Operação: Pressione            ou  para definir o limite de alarme alto 
para PM2,5, CO2 ou concentração de HCHO e pressione      para mu-
dar para o próximo dígito. Em seguida, pressione  para alternar para Sal-
var ou Sair. Pressione     para finalizar as configurações e sair da interface.

c. Ajuda: Veja as informações de ajuda para usar o detector (Veja a figura abaixo).

Operação: Pressione         ou          para visualizar as informações que o ajudam a usar 
o detector; pressione         para voltar para configurar a interface.
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d. Restaurar: Restaurar para os parâmetros padrão (Veja a figura abaixo).
Operação: Pressione       para mudar para Restaurar ou Sair. Pressione       para confirmar 
as configurações e sair da interface. Se reinicializada, todas as configurações personaliza-
das serão automaticamente retornadas para a configuração padrão.

e. Idioma: Defina o chinês ou inglês como idioma exibido (Veja a figura abaixo).
Operação: Pressione       para alternar entre Chinês e Inglês, pressione       para confir-
mar; depois pressione      novamente para salvar ou sair; pressione       para finalizar a 
configuração e sair.
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Detecção repetida em vários pontos da área de destino para obter uma com-

preensão mais abrangente de sua qualidade do ar.

O dispositivo desligará automaticamente após 1 hora sem nenhuma ativi-

dade, você também pode pressionar e segurar o botão de energia por 2 

segundos para desligá-lo manualmente.

Nota: A função de desligamento automático é inválida na interface do Histograma.

3

4

Detecção Multiponto

Desligar
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Especifi cações do Produto

Modelo M2000 2nd Generation

Dimensões 223.5x73.5x37.5mm / 8.8x2.8x1.4in

Capacidade 
Bateria

3000mAh

Tempo de Uso 6-8h

Input DCSV; 1A

Display TFT color screen

Ambiente de
Operação

Temperature range: 0-50°C (32-122°F)
Humidity range: 0-90% RH
Atmospheric pressure condition: 1atm

PM2.5

Sensor: Laser PM sensor
Range: 0-999 μg/m³
Resolução: 0.1 μg/m³
Precisão: ± 10 μg/m³ (0-100 μg/m³)
                 ± 10% (100-500 μg/m³)

PM10

Sensor: Laser PM sensor
Range: 0-999 μg/m³
Resolução: 0.1 μg/m³
Precisão: ± 15 μg/m³ (0-100 μg/m³)
                 ± 15% (100-500 μg/m³)

Dióxido de Carbono
(CO2)

Sensor: Non-Dispersive Infrared CO2 sensor (NDIR)
Range: 0-5000 ppm
Resolução: 1 ppm
Precisão: ±(50 ppm + 5% reading)

HCHO

Sensor: Electrochemical sensor
Range: 0-2mg/m³
Resolução: 0.001 mg/m³
Precisão: ± 0.03 mg/m³ (0-0.3 mg/m³)
                 ± 10% (0.3-1 mg/m³)
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Perguntas Frequentes:
P: Por que a leitura de dados é muito alta/sobre a faixa depois que o detector é ligado?
R: Uma vez que o sensor pode interferir com o sensor devido ao resíduo orgânico volátil remanescente dentro 

da embalagem, uma vez que é embalado em caixa de embalagem impressa com tinta ao longo do tempo. 

Portanto, após desempacotar, por favor, coloque o detector em um local ventilado para ajudar a acelerar a 

recuperação de seus dados.

P: Por que a leitura de dados é instável?
R: Como o fluxo de ar no ambiente está mudando, a distribuição da concentração de matéria orgânica pode 

ser desigual. A Temtop recomenda tentar novamente em áreas de baixo fluxo de ar.

P: Por que o resultado do teste é anormal ou abaixo do normal?
R: 1 Favor verificar se a entrada ou saída de ar foi coberta ou se o fluido está dentro.

Agite suavemente o detector durante a detecção para aumentar a interação com o ar ao redor. 3 O sensor 

pode não ser recuperado. Por favor, coloque o detector ao ar livre para ventilação.

P: A calibração pode ser acelerada se o detector estiver de frente para a saída do ar condicionado/ventilador?
R: Não. A diferença de temperatura ou velocidade do fluxo de ar na saída do ar condicionado/ventilador é 

relativamente alta, o que pode causar condensação ou mudanças de temperatura no sensor, afetando seu 

desempenho de detecção. Por favor, coloque o detector ao ar livre em um local fresco e ventilado.

P: Por que a leitura do PM2.5 está mudando constantemente?
R: Como a concentração de PM2.5 no ambiente está mudando o tempo todo não apenas devido a fatores 

ambientais como mudanças no fluxo de ar, umidade, direção do vento e etc., mas também devido a fontes 

comuns de poluentes como fumaça, cozimento; emissões de escape de veículos, fumaça da queima de carvão/

chaminés/fogões e etc. Tudo isso pode influenciar as concentrações de PM2,5 e dar diferenças nas leituras.

P: Por que a leitura da HCHO é imprecisa ou superestimada em alguns pontos?
R: Como Temtop usa um sensor HCHO eletroquímico de alta precisão, suas características de reação eletroquí-

mica também poderiam responder a outros gases além do formaldeído. Esta tabela lista os gases mais comuns 

que interferem nas sensibilidades relativas do sensor HCHO:

Interferencia de Gas Sensibilidade relativa (%)

Monóxido de Carbono (CO) 1

Hidrogênio (H2) 0.1

Alcool Etílico 50

Fenóis 7

Dióxido Sulfúrico (SO2) 12

 Amonia (NH3) 0
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Oque está incluso:

Detector x1

Cabo USB x1

Manual do usuário x1

P: Qual base de referência foi utlizada para indicar os níveis de poluição?
R: Veja abaixo os valores base de referência para indicação de níveis de poluíção.

Referência para valores base de indicação de níveis de HCHO

Bom Moderado
Perigoso 

para 
grupos 

sensíveis

Perigoso Muito 
Perigoso

Extremamente 
Perigoso

PM2.5
(μg/M³)

≤12 12.1~35.4 35.5~55.4 55.5~150.4 150.5~250.4 ≥250.5

PM10
(μg/M³)

≤54 54.1~154 154.1~255 255.1~354 354.1~424 ≥425

CO2
(ppm)

≤700 701~1000 1001~1500 1501~2500 2501~5000 ≥5001

Bom Ruim

HCHO
(mg/M³)

≤0.1 ≥0.1

Status

Status

Poluente

Poluente
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Garantia
A Temtop garante o item incluído por 1 ano a partir da data da compra original. O 
item pode ser trocado ou devolvido dentro de 30 dias se o defeito não for causado 
por danos artificiais.

Antes de retornar ou enviar para reparação, cheque se os seguintes items estão pre-
parados para envio corretamente:

A garantia Temtop NÃO inclui:
 -Mal funcionamento ou danos causados por danos ou modificações artificiais;
 -Outros danos deliberados;
 -Danos causados por eventos de força maior;

*Incluindo fatura, número do pedido, etc.

Item Período de Garantia

Detector 1 anos

Acessórios Sem garantia

Detector & Acessórios Pacote completo Prova de Compra* Brinde (Se aplicável)

Retorno

Troca

Reparação
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+55 (11) 5096 4654

Contato

vectus@vectus.com.br

http://www.vectus.com.br

Transmissores de Vazão de Ar, Anemômetros, Micromanômetros, Ba-
lômetros, Termômetros, Termohigrômetros, Transmissores de Pressão, 
Registradores, Sistemas Inteligentes de Medição e Controle de Vazão de 
Ar em Ventiladores, Fan-Coils, AHUs, Capelas de Fluxo

Rua Carlos Buzzi 14
Jd das Acácias
São Paulo, SP, Brasil
CEP: 04703-040


