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1. O QUE ESTÁ INCLUÍDO 

Detector AIRING-100...................1

Cabo USB...................1

Manual do usuário...................1 

Nota: Se algo estiver faltando ou danificado, por favor entre em contato com 

o vendedor a tempo.

3. FUNÇÕES

2. PAINEL DE CONTROLE 

1- POWER: liga / desliga o detector

2- HOLD: alterna entre detecção e pausa

3- O Porta USB: porta de carregamento padrão micro USB

4- Saída de ar: o ar do canal flui para fora

5- Entrada de ar: o ar do canal flui para dentro.

3.1 FUNÇÃO DE BOTÕES

POWER: Pressione e segure o botão Power por 2 segundos para ligar / desligar o 

detector.

HOLD: Pressione este botão durante a detecção normal. “HOLD” é exibido na 

tela, indicando que a função de detecção de pausas de partículas e a concentra-

ção de partículas e o gráfico de barras permanecem inalterados. Pressione este 

botão novamente, “HOLD” desaparece e o detector entra no status de detecção.

3.2 O QUE É EXIBIDO

1- O PM2.5 área de exibição: concentração em tempo real de PM2.5 do am-

biente atual, unidade: ug / m3

2- Área de exibição PM10: concentração PM10 em tempo real do ambiente atu-

al, unidade: ug / m3

3- Indicação de energia: nível atual da bateria

4- Gráfico de barras PM2.5: a concentração média de PM2.5 em 10 minutos.

5- Temperatura: temperatura ambiente atual, unidade: ° C

6- Umidade: umidade ambiente atual, unidade:%
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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

4. PARÂMETROS 

 4.1 AMBIENTE OPERACIONAL

 1) Faixa de temperatura: 0-50 ° C

 2) faixa de umidade: 10-90%

 3) Pressão atmosférica: 1 pressão atmosférica padrão

 4.2 FAIXA DE MEDIÇÃO E RESOLUÇÃO

 1) PM2.5: 0-999ug / mº, resolução: 0,1ug / m³

 2) PM10: 0-999ug / m, resolução: 0,1ug / m

 3) Temperatura: -50 ° C, resolução: 0,1 ° C

 4) Umidade: 10-90%, resolução: 0.1%

5. AVISO PRÉVIO 

5.1 O sensor para detectar as concentrações de PM2.5 e PM10 usa o princí-

pio de teste a laser, portanto, tente evitar que surjam golpes, cabelos etc.

entrando no detector para garantir a precisão dos dados de teste.

5.2 Evite usar o detector em ambiente úmido para garantir a precisão dos

dados de teste.

5.3 O detector é um instrumento de precisão. Por favor, não bata ou deixe cair.

6. GARANTIA 

O Temtop garante o detector incluído por 1 ano a partir da data da compra

original. O item pode ser trocado ou devolvido no prazo de 30 dias se o

defeito não for causado por dano artificial.

Antes de retornar ou entregar para reparo, verifique se os seguin-
tes itens estão prontos:

Antes de retornar ou entregar para reparo, verifique se os seguin-
tes itens estão prontos:


