
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 

Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó 

São Paulo – SP – CEP: 02911-030 

Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2800 

E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br   

Site: www.instrutherm.com.br                                                             06/03/2018 
 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES

 

TERMÔMETRO TIPO-K 

MODELO: TH-1600 

1  Introdução 

Muito obrigado por ter adquirido um de nossos produtos. Antes 

de utilizar o equipamento, por favor, leia as instruções 

atentamente pois elas irão indicar como utilizar o instrumento 

de maneira apropriada aproveitando inteiramente a sua 

performance sem danificá-lo. 

 

2  Especificações técnicas. 

Display: 3 ¾, leitura máxima de 2498 contagens. 
Indicação de bateria fraca.  
Equipamento usa termopar tipo K atendendo a norma IEC458. 
Duração da bateria: aproximadamente 500 horas de uso 
contínuo.  
Desligamento automático (AUTO OFF), após 10 minutos. 
Temperatura de operação do sensor fornecido : -60ºC a 200ºC. 
 
Temperatura de operação: 0ºC ~ 50ºC (32 ºF ~ 122 ºF) 
Umidade Relativa: 0% ~ 90% (0℃ ~ 35℃) 

Temperatura de Armazenamento: -10 ℃ ~ 60 ℃ (10 ℉ ~ 140 

℉). 
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Termos de Garantia 

 
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, 
foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo 
nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu 
perfeito funcionamento. 
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou 
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 
6 meses a partir da data da compra. 
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como 
pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc. 
Excluem-se de garantia os seguintes casos: 
a) Uso incorreto, contrariando as instruções; 
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
c) Queda e exposição a ambientes inadequados. 
Observações: 
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 

certificado de calibração, deve ser  encaminhada uma carta junto com 

o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência 

técnica da Instrutherm. 

• Caso a empresa possua  Inscrição Estadual, esta deve encaminhar 

uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de 

trânsito. 

• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 

Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção 

e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins 

exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração. 

• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, 
tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, 
código de barras e n.º de série do equipamento. 
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de 
garantia) e riscos correm por conta do comprador. 
 

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso. 

 

 



 

  

ACESSÓRIOS OPCIONAIS E FORNECIDOS 

 

Acessórios fornecidos:  

 

Bateria 9V 

Termopar Tipo K 

Manual de Instruções (PDF – online)  

 

Acessórios opcionais (vendidos separadamente): 

 

Certificado de Calibração  

Sensor  Mod. S-01K de Superfície com Mola 

Sensor  Mod. S-02K de Temperatura 

Sensor  Mod. S-03K de Imersão 

Sensor  Mod. S-04K de Ambiente 

Sensor  Mod. S-05K de Penetração 

Sensor  Mod. S-06K de Superfície 

Sensor  Mod. S-07K de Fita 

Sensor  Mod. S-10K Tipo Carrinho 

Sensor  Mod. S-11K de Imersão 

Estojo para transporte mod. ES-10 
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Escalas e Exatidão 

 Escala de 

medição 

Resolução Exatidão 

 

 

ºC 

 

-200ºC~ 

999.9ºC 

 

0.1 ºC 

-200℃ ~ 

999.9℃：±（0.2%+1ºC） 

1000ºF 

1370ºC 

 

1ºC 

1000ºC~ 

1370ºc: ± ( 0.2%+1ºC) 

 

 

ºF 

-328 ºF~ 

999.9 ºF 

 

0.1 ºF 

-328 ºF~ 999.9ºF: 

± (0.3%+2ºF) 

1000ºF 

2498ºF 

 

1ºF 

1000ºF ~ 2498ºF 

± ( 0.3%+2ºF) 
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3  Descrição do equipamento 

 

 

Fig. 1 

1. Botão Liga/Desliga 

2. Botão de congelamento da leitura do display 

3. Botão de valor relativo 

4. Botão armazenamento de dados, máxima, mínima e seta de 

navegação. 

5. Botão ler dados. 

6. Botão para troca de unidade ºC/ºF e seta de navegação. 
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CUIDADOS E LIMPEZA 

1.. Para uma melhor precisão é indicado deixar o equipamento 

por 10 minutos no ambiente a ser testado para fazer a 

compensação de temperatura entre o instrumento e a 

temperatura ambiente. 

2.. Quando a carga da bateria for insuficiente para o 

funcionamento correto do instrumento, será exibido o símbolo 

. 

3.. A bateria deverá ser retirada de seu compartimento quando 

o instrumento não for operado por um longo período de tempo 

para evitar vazamentos, danificando o instrumento. 
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5 Operação 

 

(1) Botão Liga/Desliga: Pressione o botão para ligar ou 

desligar o equipamento.  

 

(2) Botão Data Hold e Memória de Dados: Quando a 

função HOLD está ativa, os dados do display são congelados. 

Desative a função HOLD para exibir o valor atual no display.  

Dentro do estado de gravação REC, pressione o botão HOLD 

para gravar os dados. 

(3) Botão de Valor Relativo: Selecione o valor medido 

durante a medição como valor de referência, leia a diferença 

entre o valor de referência e qualquer outro valor a ser medido. 

Neste modo, o display exibirá o símbolo REL.  

(4) Botão de Armazenamento de Dados, Máxima & 

Mínima: Pressione o botão e o display irá exibir o símbolo 

REC. O Equipamento então iniciará o modo de gravação. O 

display exibe o processo de medição atual, ao pressionar 

HOLD, durante este processo, o valor atual medido é 

armazenado. O equipamento grava até 99 medições.  

Pressione o botão novamente e o símbolo REC irá 

desaparecer. Quando o símbolo MAX é exibido, o equipamento 

entra no status de medição máxima.  
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Pressione o botão novamente e o símbolo MAX desaparecerá 

e o símbolo MIN será exibido, o que significa que o 

equipamento agora está no status de medição mínima.  

Pressione o botão novamente e o equipamento irá sair de 

todos os modos e retornará ao modo de medição atual.  

(5) Botão Ler Dados: Pressione este botão e o display 

irá exibir o símbolo MEM. Pressione o botão 4 "▼" ou o botão 

6 "▲" para pesquisar os dados na memória. Pressione o botão 

Ler Dados para voltar ao modo de medição atual. 

(6) Botão para troca de unidade °C/°F: Pressione o 

botão para alternar entre as unidades °C e °F. 
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Função de Calibração Automática 

 

Dois modos de calibração – Frio e Quente: calibração fria de 

10 ~ 45 ℃. É indicado usar a temperatura ambiente conhecida. 

Calibração quente superior a 80°C é indicado utilizar o ponto 

de ebulição da água pura a 100°C.  

 

Procedimento: Insira o termopar e deixe em espera por 10 

minutos após ligar o equipamento. Pressione o botão HOLD de 

2 a 4 segundos e o símbolo °C irá piscar. Selecione "▲" para 

aumentar o número ou o botão "▼" para reduzir o número 

configurando o valor exibido no equipamento o mesmo que a 

temperatura conhecida e então pressione HOLD novamente 

por 2 a 4 segundos e o símbolo °C irá parar de piscar 

indicando que a calibração está concluída. 
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DESCRIÇÃO DO DISPLAY              

            

1. Tipo do Termopar 

2. Valor Máximo gravado 

3. Valor Mínimo gravado 

4. Congelamento da leitura do display 

5. Desligamento automático, após 10 minutos 

6. Sinal de nível de bateria 

7. Unidade de leitura de temperatura °F 

8. Unidade de leitura de temperatura °C 

9. Indicação de leitura negativa 

10. Indicador de gravação de dados 

11. Indicador de leitura de dados gravados 

12. Indicador de leitura relativa 

13. Valor de leitura de temperatura 

4 




