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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Cronotacômetro Compass V01 é um equipamento desenvolvido com a finalidade de 

efetuar medições técnicas de distância, tempo e velocidade para aplicações que 

necessitem precisão, confiabilidade e robustez.  

O equipamento informa o hodômetro com precisão de 1 metro, a velocidade instantânea 

e o cronômetro, além de uma função LER, que congela os diplays para leitura.  

Este instrumento é composto de um computador montado em uma caixa de ABS injetado, 

com alta resistência a choques, vibração e variações de temperatura.  

Acompanha este equipamento: um sensor de velocidade, um cabo de força para 

alimentação e conexão do sensor de velocidade e um par de velcros para fixação. 

A Encotec atualiza este manual regularmente a fim de incluir informações ou correções. A 

versão mais atualizada deste manual poderá ser solicitada via e-mail no e-mail 

atendimento@compassnet.com.br. 
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2. INSTALAÇÃO 

 

Itens que acompanham o produto: 

• Cronotacometro; 

• Cabo de força para alimentação, conexão da botoeira e do sensor; 

• Botoeira; 

• Sensor magnético para eixo; 

• Abraçadeira Grande; 

• Abraçadeira Pequena; 

• 4 (quatro) Imãs para fixação na abraçadeira; 

• Suporte articulado para fixação do sensor; 

• Amplificador de sinal; 

• Cabo adaptador para sensor eletrônico de velocidade; 

• Par de velcros para fixação. 

 

Alimentação  

� O Cronotacômetro deve ser alimentado através da bateria do veículo, utilizando o 
cabo de força. Sua ligação deve ser feita diretamente na bateria. Fio vermelho no 
pólo positivo (+) e fio preto no pólo negativo (-), tensão máxima de entrada: 15V; 
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Sensor de velocidade 

Disponibilizamos no kit de acessórios três alternativas para 

do sensor de velocidade. Dependendo do veículo onde será realizada a instalação, 

escolha uma das opções a seguir: 

1. Em veículos com sensor de Efeito 

o Utilizar o Cabo adaptador para sensor eletrônico, conforme a figura a 

seguir: 

 

2. Em veículos com sensor do tipo

o Utilizar o Amplificador de sinal 

abaixo: 

3. Nos veículos em que o sinal de velocidade não está disponível, 

possível capturar o sinal original do sensor do veículo, uti

magnético para eixo.  

Cronotacômetro 

Pág. 5 

Disponibilizamos no kit de acessórios três alternativas para captura ou geração do sinal 

. Dependendo do veículo onde será realizada a instalação, 

Efeito hall (onda quadrada): 

Utilizar o Cabo adaptador para sensor eletrônico, conforme a figura a 

 

tipo indutivo: 

Utilizar o Amplificador de sinal com divisor de pulso, conforme a figura 

 

o sinal de velocidade não está disponível, ou não é 

possível capturar o sinal original do sensor do veículo, utilizar o sensor 
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Sensor magnético para eixo 
 O sensor magnético para eixo é composto pela abraçadeira metálica, quatro imãs 

com indicação de posição, suporte articulado e o cabo do sensor magnético. Pode ser 

instalado na junta homocinética ou no eixo cardã. 

 

 
 

 

 

COIFA DA JUNTA
HOMOCINÉTICA

CINTA METÁLICA 

ABRAÇADEIRA 

IMÃS 

IMÃS 

SENSOR 
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é composto pela abraçadeira metálica, quatro imãs 

com indicação de posição, suporte articulado e o cabo do sensor magnético. Pode ser 

instalado na junta homocinética ou no eixo cardã.  

 

 

ABRAÇADEIRA COM IMÃ 
 
A abraçadeira de metal com imã deve ser instalada 
sobre a coifa da junta homocinética, no lado interno do 
semieixo, ou seja, no lado da junção com a caixa de 
câmbio. Deve ser posicionada de forma que a 
abraçadeira cubra a cinta metálica da coifa 
 

ATENÇÃO: Escolha o tamanho da abraçadeira de 
acordo com o diametro do eixo onde será 
instalada.  
 
Note que o imã possui uma seta acima da capa, de 
modo que uma vez instalado, todos devem seguir para 
a mesma direção. 
 
A posição do imã pode ser regulada movendo a capa 
emborrachada que o reveste, ao longo da abraçadeira.  
 
É importante fazer este ajuste para que após a 
instalação, os imãs fiquem a mesma distância uns dos 
outros.  
 

Solte o parafuso de aperto até liberar a abraçadeira, 
envolva a cinta metálica, encaixe a abraçadeira 
novamente na sede do parafuso e antes de dar o 
aperto final, ajuste a posição dos imãs. 
 

SUPORTE E SENSOR 
 
Escolha um parafuso na carcaça do cambio e utilizando 
as combinações possíveis do suporte articulado, fixe o 
sensor magnético. 
 
O sensor deverá estar perfeitamente alinhado com o 
imã da abraçadeira.  
 
Utilizando as porcas enviadas no kit, ajuste a distância 
entre o sensor e o imã. Esta distância deve estar entre 
1,0 e 2,0 mm, no máximo.  

 

COIFA DA JUNTA 
INÉTICA 



MANUAL DO USUARIO  

3 . CONHECENDO O CRONOTACÔMETRO

 

 
 
3.1. Descrição do teclado 

 
[AFERE/DESLIGA] - Tecla Afere / Desliga: Utilizada para aferir o hodômetro e velocidade
para desligar o equipamento. 
 
[P] - Tecla de programação: Utilizada para 
entre as funções de hodômetro, cronômetro ou velocidade.
 
[LER] - Tecla LER: Utilizada para congelar os di
na marcação final, pois a medição continua a ser realizada enquanto estiver no modo de 
leitura. 
 
[ZERAR/ENTRA] - Tecla Zerar / Entra: Utilizada para zerar 
nova assim que a tecla for liberada. 
 
 

3.2. Funções 

 

O Cronotacômetro possui as seguintes funções básicas:

� Hodômetro com precisão de 1 metro
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CRONOTACÔMETRO 

 

: Utilizada para aferir o hodômetro e velocidade e 

: Utilizada para selecionar o modo de operação do equipamento 
cronômetro ou velocidade. 

: Utilizada para congelar os displays para leitura dos valores. Não interfere 
pois a medição continua a ser realizada enquanto estiver no modo de 

: Utilizada para zerar uma medição, iniciando uma 

funções básicas: 

Hodômetro com precisão de 1 metro 
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� Cronômetro em minutos e segundos 

� Velocímetro com precisão de décimos 

� Modo de leitura 

 

Além destas, possui outras funções complementares: 

� Aferição 

� Desligar 

� Velocidade instantânea 

 

4. LIGANDO O CRONOTACÔMETRO 

 

Ao conectar a energia ao Cronotacômetro, o equipamento ligará automaticamente, 
exibindo a mensagem AFERIR no display superior, e AFE no display inferior. 
 
Se desejar aferir o hodômetro do Cronotacômetro, veja o funcionamento na próxima 
seção. 
 
Para continuar a utilização do Cronotacômetro sem ter a necessidade de aferição, 
pressione a tecla [AFERE/DESLIGA]. Será exibida a mensagem SAIR no display superior. 
Confirme na tecla [ZERAR/ENTRA], para continuar a utilização. O equipamento irá para a 
tela de hodômetro. 
 
Caso deseje aferir, mesmo já tendo saído desta função, pressione a tecla [AFERE/DESLIGA]. 
Será exibida a mensagem AFE no display inferior. Para iniciar a aferição, pressione a tecla 
[ZERAR/ENTRA]. O Cronotacômetro entrará no modo de aferição e será exibido no display 
inferior o símbolo: 0 – 0. 

 

5. AFERIÇÃO 

 
Para que o Cronotacômetro funcione corretamente é necessário fazer a aferição do 
hodômetro assim que for conectado à bateria do veículo. Será exibida a mensagem AFERIR 
no display superior. 
 
Observação:  

� O Cronotacômetro não funcionará se a aferição não for realizada nesta etapa. 
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5.1. Procedimento de aferição: 

 
1. Marque 50 metros de pista em linha reta com uma trena padrão. 

2. Ligue o Cronotacômetro à bateria do veículo (será exibida a mensagem AFERIR). 

3. Posicione o pneu dianteiro do veículo na marca inicial. 

4. Pressione a tecla [ZERAR/ENTRA] para iniciar a aferição. Este procedimento zera a 

constante W antiga deixando o equipamento pronto para uma nova aferição. 

5. O Cronotacômetro entrará no modo de aferição e será exibido no display inferior o 

símbolo: 0 – 0. 

6. Desloque com o veículo os 50 metros inicialmente marcado, certificando-se de que 

o pneu dianteiro fique posicionado na marca final.  

7. Pressione a tecla [ZERAR/ENTRA] para confirmar a aferição. 

  

Observações: 
 

� Nunca de ré no veículo 

� Percorra o caminho em linha reta 

� Se o pneu dianteiro passar da marca dos 50 metros, reinicie o procedimento, 
voltando ao item 3 

� Os pneus do veículo devem estar calibrados adequadamente para o uso. Nunca 
calibre os pneus depois de fazer uma aferição, isso pode causar diferenças nas 
medições do hodômetro 

� Se for necessária uma calibração dos pneus, efetue novamente o processo de 
aferição, voltando ao item 3 

� Para cancelar a aferição, pressione novamente a tecla [AFERE/DESL] 

 
 

6. HODÔMETRO 

 
Para seleionar o modo de operação HODÔMETRO, pressione a tecla [P] até que apareça no 
display de funções a letra H. 
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6.1. Displays 

 
As seguintes informações serão exibidas nos displays: 
 

Display de funções H 
Exibe símbolo indicativo de que o 
modo Hodômetro está ativado 

Display superior 999.999 
Exibe a distância percorrida com 
precisão de 1 metro até 999.999 m 

Display inferior 999 
Exibe a velocidade instantânea do 
veículoaté 999 km/h 

 
 
 
 

6.2. Tecla ZERAR/ENTRA 

 
Ao manter pressionada a tecla [ZERAR/ENTRA] por 1 segundo, os valores serão zerados, 
ficando pronto para uma nova medição. 
 
 

6.3. Tecla LER 

 
Ao pressionar a tecla [LER], o display superior é congelado para que o usuário possar ler e 
anotar os valor exibido. 
 
Para retornar à medição, basta pressionar novamente a tecla [LER]. 
 
Observações:  
 

� Congelar o display não interfere nas medições, de modo que pode ser realizado 
com o veículo em movimento. Quando a função LER for desabilitada, os valores 
serão atualizados. 

� O LED indicativo da função LER permanecerá ligado enquanto o display estiver 
congelado. 
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7. VELOCÍMETRO 

 
Para seleionar o modo de operação VELOCÍMETRO, pressione a tecla [P] até que apareça no 
display de funções a letra U. 
 
 

7.1. Displays 

 
As seguintes informações serão exibidas nos displays: 
 

Display de funções U 
Exibe símbolo indicativo de que o 
modo Velocímetro está ativado 

Display superior 999.9 
Exibe a velocidade instantânea com 
precisão de décimos, até 999.9 km/h 

Display inferior 999 
Exibe a velocidade instantânea do 
veículo até 999 km/h 

 
 
 

7.2. Tecla ZERAR/ENTRA 

 
Ao manter pressionada a tecla [ZERAR/ENTRA] por 1 segundo, os valores serão zerados, 
ficando pronto para uma nova medição. 
 
 

7.3. Tecla LER 

 
Ao pressionar a tecla [LER], o display superior é congelado para que o usuário possar ler e 
anotar os valor exibido. 
 
Para retornar à medição, basta pressionar novamente a tecla [LER]. 
 
Observações:  
 

� Congelar os displays não interfere nas medições, de modo que pode ser realizado 
com o veículo em movimento. Quando a função LER for desabilitada, os valores 
serão atualizados. 

� O LED indicativo da função LER permanecerá ligado enquanto o display estiver 
congelado. 
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8. CRONÔMETRO 

 
Para seleionar o modo de operação CRONÔMETRO, pressione a tecla [P] até que apareça 
no display de funções a letra C. 
 
 

8.1. Displays 

 
As seguintes informações serão exibidas nos displays: 
 

Display de funções C 
Exibe símbolo indicaivo de que o 
modo Cronômetro está ativado 

Display superior 999:59 
Exibe o cronômetro progressivo, 
marcando até 999 min 59 s 

Display inferior 999 
Exibe a velocidade instantânea do 
veículo até 999 km/h 

 
 
 

8.2. Tecla ZERAR/ENTRA 

 
Ao manter pressionada a tecla [ZERAR/ENTRA] por 1 segundo, os valores serão zerados, 
ficando pronto para uma nova medição. 
 
 

8.3. Tecla LER 

 
Ao pressionar a tecla [LER], o display superior é congelado para que o usuário possar ler e 
anotar os valor exibido. 
 
Para retornar à medição, basta pressionar novamente a tecla [LER]. 
 
Observações:  
 

� Congelar os displays não interfere nas medições, de modo que pode ser realizado 
com o veículo em moviemnto. Quando a função LER for desabilitada, os valores 
serão atualizados. 

� O LED indicativo da função LER permanecerá ligado enquanto o display estiver 
congelado. 
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9. DESLIGAR 

 
Para desligar o equipamento, pressione a tecla [AFERE/DESLIGA] 2 vezes. A mensagem DES 
será exibida no display inferior. Para confirmar o desligamento, pressione a tecla 
[ZERAR/ENTRA] duas vezes. Para cancelar, pressione a tecla [AFERE/DESL]. 
 
Após o desligamento o LED indicativo indicativo da função DESLIGAR ficará piscando e os 
demais displays apagados. 
 
O equipamento será religado quando receber um pulso do sensor, ou se alguma tecla for 
pressionada. 
 
O Cronotacômetro desliga automaticamente se ficar por 60 segundos sem receber pulso do 
sensor e sem que o teclado seja pressionado. 
 
Observações: 

� Se o aparelho for desligado via teclado, ao religá-lo, não será necessário nova 
aferiação. Somente será necessário se a energia for desligada. 
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10. GARANTIA 

 

� O Cronotacômetro Compass possui garantia de 1 ano, contra defeitos de 
fabricação, a contar da data de venda; 

� A garantia só será dada após avaliação e análise da ENCOTEC. A garantia será 
cancelada caso o aparelho seja aberto por pessoa não autorizada pela ENCOTEC; 

� A garantia do aparelho será cancelada automaticamente se o lacre interno estiver 
rompido; 

� A garantia não cobre problemas gerados por erros de instalação ou uso indevido 
dos aparelhos e acessórios. 

 

 

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO COMPASS 

TEL.: (11) 5011-6855 / 2893-5007 

 OU PELO E-MAIL:  atendimendo@compassnet.com.br  

 

www.compassnet.com.br 

 

 

Produzido e Comercializado por ENCOTEC ELETRÔNICA LTDA. 

Rua dos Cambuís, 104, Jabaquara, São Paulo – SP, CEP 04346-070 


