
 

  

 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
 

 

 

TERMO-HIGRO-ANEMÔMETRO 
LUXÍMETRO-DECIBELÍMETRO 

DIGITAL PORTÁTIL 
MODELO THDLA-500 

 



1 
 

 

  1. Introdução  
 
A compra do medidor 5 em 1 marca seu passo a frente para o campo da 
medição precisa. Apesar desse medidor ser um instrumento complexo e 
delicado, sua estrutura duradoura irá te prover muitos anos de uso se as 
operações técnicas adequadas forem desenvolvidas. Por favor leia as 
instruções a seguir cuidadosamente e sempre mantenha esse manual 
por perto 
 

2. Características   
 
• 5 em 1, instrumento de medição profissional: Anemômetro, Termo 
higrômetro, Tipo K Termômetro, Medição de Luz, Medição de nível de 
Som; 
 
• Anemômetro : usa esfera com pouco atrito, carregando design 
arredondado que provem alta exatidão; 
 
• Medidor de Luz : utiliza de exclusivo diodo de foto e sensor de luz com 
filtro de correção de cores; espectrum e C.I.E juntos.; 
 
• Termômetro : Utiliza o padrão tipo K (NiCr-NiAl), com conector de 
entrada termopar, acessível a todos os modelos de sonsa tipo K; 
 
• O medidor de temperatura e umidade : utiliza um sensor de umidade de 
alta precisão com rápida resultado. 
 
• A principal do medidor de nível de som é simular a "Audição do Ouvido 
Humano", utilizando a frequência de medida “A” e tempo de resposta  
"Rápido" construído  em um circuito microprocessador, assegurando 
excelente performance e exatidão. 
 
• Organização de botões simples e compacta, operação 
facilitada.Memoriza o valor máximo e mínimo. 
 
• Função de espera para congelar o valor obtido no momento. 
 
• Detecta Cº/Fº ao pressionar o botão no painel frontal. 
 
• Seleção de Lux/Ft-cd ao pressionar botão frontal. 
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  • Mede a velocidade do ar, selecione a unidade ao pressionar o botão no 
painel frontal, cinco tipos diferentes de unidades. 

• Tela com vários canais, umidade Relativa e Valores de Temperatura ou 
Velocidade do Ar e Valores de Temperatura, ao mesmo tempo.  

• Design do botão zero realiza ajuste na função medição de luz.  

 
3. Especificações Técnicas 
 
3.1 Especificações Gerais 
 

Tela Tela de LCD, tamanho do LCD: 41.5 x 31.5 mm. 

Medidores 

5 em 1: 
- Anemômetro (Velocidade do Ar + Temperatura) 

- Termo higrômetro (%RH + Temperatura) 
- Luxímetro  

- Termômetro (tipo K) 
- Decibelímetro 

Umidade de Operação Max. 80 %RH 

Temperatura de Operação 0º a 50º C (32 a 122º F) 

Entrada de Tela Indicação de " - - - - " 

Saída de Dados RS 323/USB PC serial de interface.  

Alimentação 6 pilhas AAA ou adaptador(opcional) 

 

Consumo 
Anemômetro: Aprox. DC 11mA. 

Outras Funções: Aprox. DC 7.5 mA. 

Peso 335g / 0.74 LB (incluindo a bateria) 

Dimensões 248 x 70 x 34 mm (9.8 x 2.8 x 1.3 polegadas) 

Acessório Padrão Manual de Instruções 

Acessórios Opcionais 
Estojo 

Sonda de Temperatura (Tipo K) 
Calibrador mod. CAL-4000  
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  3.2 Especificações Elétricas (+/- 5º C) 

 

Anemômetro (Velocidade do ar/Temperatura) 

Medição Faixa/Escala Resolução 

Velocidade do 
Ar 

ft/min 80 a 5910 ft/min 1 pé/min 

m/s 0.4 s 30.0 m/s 0.1 m/s 

Km/h 1.4 a 108.0 km/h 0.1 km/h 

MPH 0.9 a 67.0 MPH 0.1 MPH 

Knots 0.8 a 58.3 knots 0.1 knots 

Temperatura (semi-
condutor) 

32 a 122ºF 0.1 ºF 

0 a 50ºC 0.1 ºC 

  

Medição Faixa/Escala Precisão 

Velocidade do Ar 

80 a 5910 ft/min 

< 20 m/s : + 3% F.S 
> 20 m/s : + 4% F.S 

0.4 a 30.0 m/s 

1.4 a 108.0 km/h 

0.9 a 67.0 mile/h 

0.8 a 58.3 knots 

32 a 122º F 2.5º F 

0 a 50º C 2.1º C 

Lembre-se: 
 
ft/min : pés por minuto            MPH: milhas por hora 
m/s : metros por segundo       knots: milhas nauticas por hora 
km/h : kilometros por hora  
 

Termômetro (Tipo K) 

Medição Faixa/Escala Resolução 

Temperatura (Tipo K) 
-148 a 2372 ºF 0.1 ºF 

-100 a 1300 ºC 0.1 ºC 

Medição Faixa/Escala Exatidão 

Temperatura (Tipo K) 
-148 a 2372 ºF (1% rdg + 2 ºF) 

-100 a 1300 ºC (1% rdg + 1 ºC) 
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Higrômetro (Umidade / Temperatura) 

Medição Faixa/Escala Resolução 

Umidade 

%RH 10 a 95 %RH 0.1 %RH 

Temperatura 
(Semicondutor) 

32 a 122 ºF 0.1 ºF 

0 a 50 ºC 0.1 ºC 

 

 

 Faixa/Escala Exatidão 

Umidade 

10 á 95 % RH 
< 70% RH : ± 4 % RH 

≥ 70 % RH:(±4% de leitura ± 1,2%RH) 

32 á 122 ºF ± 2,5 ºF 

0 À 50 ºC ± 1,2 ºC 

 
Termo higrômetro. (Umidade/Temperatura) 
 

Luz 

Medição Faixa/Escala Resolução 

Luz 
* Escala 

Automática 

Lux 
0 a 2,200 Lux 1 Lux 

1,800 a 20,000 Lux 10 Lux 

Ft-cd 
0 a 204.0 Fc 0.1 Ft-cd 

170 a 1,860 Fc 1 Ft-cd 

Temperatura (Tipo K) 
-148 a 2372 ºF 0.1 ºF 

-100 a 1300 ºC 0.1 ºC 

 

 

Medição Faixa/Escala Exatidão 

Luz 
0 a 20,000 Lux 

+ 5% da leitura + 8dígitos 
0 a 1,860 Fc 

Temperatura (Tipo K) 
-148 a 2372 ºF + (1% da leitura + 2 ºF) 

-100 a 1300 ºC + (1% da leitura + 1 ºC) 

Lembre-se: Ft-cd: feet candle 
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Nível de Som 

Faixa de medição 35 a 130 dB, Faixa automática 

Resolução 0.1 dB. 

Frequência de Medição 31,5 Hz a 8,000 Hz. 

Ponderação 

Ponderação 
Frequência 

Características ao medir frequência "A" 
de um trabalho. 

* Peso "A": 
A Característica é simular a resposta do 

ouvido humano. 

Ponderação 
de tempo 

Ponderação de tempo “rápido” 

 

 

Exatidão (23 +5 ºC) 

Características do peso do trabalho com frequência "A" vai de 
acordo com o IEC 61672 classe 2. 

Abaixo de uma entrada de sinal de 94 dB, a exatidão é: 
 

31.5 Hz+ 3.5 dB 
63 Hz+ 2.5 dB 
125 Hz+ 2.0dB 
250 Hz+ 1.9 dB 
500 Hz+ 1.9 dB 
1 K Hz+ 1.4 dB 
2 K Hz+ 2.6 dB 
4 K Hz+ 3.9 dB 
8 K Hz+ 5.6 dB 

Calibrador Calibrador acústico múltifunções 

Microfone Microfone Eletrônico Comprimido 

Tamanho do 
Microfone 

Meia polegada, tamanho padrão. 

Bloqueio de Dados Função de bloqueio, para congelar o valor na tela. 

Acessórios 
Opcionais 

Calibrador Acústico 94 dB, modelo: CAL-4000 

 
4. Definições do Painel Frontal 

 

4-1 botão de ligar 
4-2 botão de modo de bloqueio 
4-3 botão de max/min 
4-4 botão de unidade/zerar 
4-5 cº/fº, lux, ft-cd botão 
4-6 botão de funções                                                                               
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  4-7 Sensor de Anemômetro 

4-8 Entrada do Soquete do Termopar 

4-9 Sensor de umidade 

4-10 Sensor de Luz 

4-11 Tela de LCD 

4-12 Compartimento de pilha/tampa 

4-13 Rosca para tripé 

4-14 Suporte 

4-15 RS-232 Terminal de Saída 

4-16 DC 9V Adaptador 

Figura 1 : 

 
 

5. Procedimentos de Medição 

5-1 Medição de Velocidade do Ar 
 

4-15
4-16
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  1) Ligue o instrumento pressionando o botão de ligar (Power Button)  

2) Selecione a função Anemômetro pressionando o botão de funções 
(Fuction Button)) até a tela mostrar as unidades do Anemômetro (ft/min, 
m/s, km/h, MPH, knots). 
3) Pressione o botão de unit/zero (Unit/Zero Button) (4-4, Fig. 1) para 
selecionar a unidade que você quer e então coloque o sensor de fluido de 
ar (Air Flow Sensor) (4-7, Fig. 1) em direção ao vento. 

Lembre-se:  

* A tela mostrará a temperatura do ambiente ao mesmo tempo. 

4) Dê tempo para o resultado se estabilizar e veja o valor indicado. De um 
ponto de vista pratico a velocidade deve ondular. 

5-2 Medição de Temperatura (Termopar) 

1) Ligue o instrumento pressionando o botão de ligar (Power Button)  
2) Encaixe o sensor termopar tipo K na entrada do soquete do termopar 
(Thermocouple Input Socket) (4-8, Fig. 1) 
3) Selecione a função Temperatura pressionando o botão de função 
(Function Button) (4-6, Fig.1) a tela apenas mostrará a unidade de 
temperatura (ºC ou ºF). 
4) Para ativar o sensor do termopar, meça o objeto e o valor aparecerá na 
tela LCD. 

O Que Considerar ao Medir a Temperatura 
 
• Por favor tenha certeza que a polaridade está correta ao plugar o sensor 
termopar na entrada do soquete (Temp. input socker.) 
• A diferença de temperatura entre a sonda do termopar e o termopar irá 
influenciar no resultado da medição. Porém, para melhor medição e 
exatidão, a qualquer momento que trocar a sonda ou plugar uma nova, a 
equivalencia termal entre o plug da sonda e a entrada do medidor é uma 
condição necessária.O procedimento de equivalencia termal pode levar 
alguns minutos e só é necessária em situações onde a sonda tenha sido 
exposta a um ambiente com temperatura diferente do medidor. 
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  5-3 Medição de umidade e Temperatura Ambiente 

1) Ligue o equipamento pressionando o botão de ligar (Power Button)  
2) Selecione a função de umidade relativa pressionando o botão de 
funções (Function Button) (4-6, Fig.1) até que a tela mostre a unidade 
(%RH) 
3) O valor da leitura da umidade e temperatura obtidos pelo sensor de 
umidade (Humidity Sensor) (4-9, Fig. 1) será mostrado na tela de LCD. 
4) Quando o medidor é exposto a um novo ambiente, é necessário alguns 
minutos para o mesmo alcançar estabilidade.  

5-4 Medição de Luz 
 
1) Ligue o equipamento pressionando o botão de ligar (Power Button)  
2) Aguarde o tempo de estabilização, este deve ser de pelo menos 15 
segundos e deve ser considerado sempre que o instrumento for iniciado, 
para a primeira leitura, ou quando o sensor for exposto a uma quantidade 
de iluminação sensivelmente diferente de sua última leitura.  
3) Selecione a medição de luz pressionando o botão de funções (Function 
Button) até que as unidades de medição de luz (lux, ft-cd) apareçam na 
tela.  
4) Pressione o botão de lux/ft-cd (Lux/Ft-cd Button) (4-5, Fig. 1) para 
selecionar a unidade de medição "Lux" ou "Ft-cd".  
5) A leitura deve ser realizada no plano da tarefa visual ou, quando este 
não for definido, a 0,75 m do piso. O plano da tarefa visual pode ser 
horizontal, vertical ou inclinado e a fotocélula deve ser posicionada nesse 
plano. A medição na área da tarefa deve ser realizada ponto a ponto, 
levando-se em consideração a região onde a tarefa visual é efetivamente 
executada.  
6) A tela mostrará o valor de iluminação sentida pelo sensor de luz (Light 
Sensor) 
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  Zero ( Ajuste na Função de Luz) : 

• Para melhores resultado zere o sensor de luz antes de usá-lo em ambiente 
escuro. Colocando o sensor de luz, a ponta do medidor, em cima de uma mesa 
ou superfície reta para assim bloquear qualquer luz o alcance. E então pressione 
o botão de unidade/zero (Unit/Zero button) para ajustar o medidor em zero. 

• O ponto zero pode variar devido a temperatura do ambiente e quantidade de 
bateria como também por outros motivos. É recomendado checar o ponto zero 
frequentemente usando o procedimento acima.  

5-5 Medição do Nível do Som 

1) Ligue o equipamento pressionando o botão de ligar (Power Button)  
2) Selecione a medição de luz pressionando o botão de funções (Fuction 
Button) até que as unidade de nível de som (dB) apareça na tela 
3) Pegue o instrumento na mão e posicione a sonda de som / microfone 
(Sound Probe Head/microfone) (3-16, Fig.1) a fonte de som medida, o 
valor de nível de som (dB) irá aparecer na tela. 
 
• A medição do nível do som é de alcance automático ( 35 a 130 dB) 

5-6 Mudar de Cº para Fº  

Durante a medição de temperatura, se for necessário mudar a unidade de 
temperatura de "Cº" para "Fº" ou de "Fº" para "Cº", apenas pressione o 
botão Cº/Fº (Cº/Fº Button) uma vez. 
 

6. Outras Funções 

6-1 Função de Bloqueio 
Toda vez que o botão de bloqueio for pressionado (Hold Button) (3-2, 
Fig.1) irá congelar o valor que estiver mostrando na tela no momento, com 
um símbolo de "hold" na tela. 
 
6-2 Função de Gravar Dados 
1) A função de gravar dados (Data Record Function) grava e apresenta os 
valores máximos e mínimos lidos. Comece a função de gravar dados 
pressionando o botão de Max./Min. (Max./Min. Button) (4-3, Fig. 1) uma 
vez.Haverá um símbolo de "REC" na tela. 
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  2) Com o símbolo de "REC" na tela: 

 
(a) Pressione o botão de Max./Min. (4-3, Fig.1) uma vez e o símbolo de 
máximo junto com o valor máximo aparecerá na tela. 
 
(b) Pressione o botão de Max./min. de novo, o símbolo de mínimo junto 
com o valor mínimo aparecerá na tela. 
 
(c) Para sair da função de gravar dados, pressione o botão max./min. por, 
pelo menos, 2 segundos. A tela irá voltar a leitura normal. 
 
(d) Apague o valor máximo e mínimo gravado pressionando o botão de 
bloqueio (Hold Button) (4-2, Fig.1) uma vez. O valor max/min gravado 
anteriormente irá desaparecer e então o instrumento voltará a função de 
gravar. 
 
6-3 Desabilitar a função de desligar automaticamente. 
Para prolongar a vida útil da bateria, o instrumento tem a função de 
desligar automaticamente (Auto Power Off). O medidor irá desligar 
automaticamente se nenhum botão for pressionado por cerca de 10 
minutos. 
 

7. Comunicação Com o Computador Via Cabo RS232 
 
O medidor tem um RS232 PC serial de interface através de um terminal de 
3.5 mm.  A saída de dados é uma corrente de 16 dígitos que pode ser 
utilizada por aplicação especifica do usuário. A RS232 guiada pela 
conexão a seguir, será necessário ligar o instrumento com um computador. 
  
                       

                        Equipamento/Medidor                PC  
                             (3.5 mm plug de pino)                   (9W Conector ‘D’’) 
                              Pino Central....................................Pino 4 
                              Massa/Blindagem...........................Pino 2 ----- 

                                                                                                               2.2K 
                                                                                                                               Resistência 
                                                                          Pino 5 ----- 

 
Os 16 Dígitos do display serão exibidos no seguinte formato 

              D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
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  Cada dígito indica um status: 

D15 A palavra "Começar" = 02 

D14 4 

D13 
Quando envia os dados superiores da tela = 1 Quando envia os dados 

inferiores da tela = 2 

D12 & D11 

Anunciador do display 

ºC = 01 ºF = 02 m/S = 08 

km/h = 10 mph = 12 knot = 09 

FPM = 11 %RH = 04 dB = 17 

LUX = 15 Ft-cd = 16  

D10 Polaridade 0 = Positiva 1 = Negativa 

D9 
Ponto Decimal (PD), posicionado da direita pra esquerda 

0 = - *PD ponto decimal, 1 = 1 PD, 2 = 2 PD, 3 = 3 PD 

D8 a D1 
Leitura da tela, D8 = MSD, D1 = LSD 

Por exemplo: 
Se na tela lê-se: 1234, então D8 a D1 é: 00001234 

D0 Palavra "Fim" = 0D 

 

Composição RS232 
 

Taxa Baud 9600 

Paridade Sem Paridade 

Número de Bit por dado 8 bits por dado 

bit de parada 1 bit de parada 

 

 
 

8. Substituição da Bateria 
 
1) Quando a tela mostrar o símbolo "  ", é necessário substituir a 
bateria. Contudo, as medições ainda poderão ser feitas por algumas  
 
horas após o indicador de baixa carga de bateria aparecer 
. 
2) Abra o compartimento de bateria conforme figura (4-12 Fig. 1 )  e retire a 
bateria. 
 
3) Instale 6 pilhas AAA alcalinas recoloque a tampa. 

+    -
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9. Sensores de Temperatura (Opcionais) 
 

Modelo Tipo de sensor Faixa 

S-01k Superfície com 
mola 

-70º ~  300ºC 

S-03k Imersão -70º ~  850ºC 

S-04k Ambiente -70º ~  850ºC 

S-05k Penetração -70º ~  850ºC 

S-06k Superfície 
c/pastilha 

-70º ~  850ºC 

S-07k Sensor de fita -70º ~  850ºC 

 
10. Calibração 
 
Recomenda-se que a calibração do luxímetro seja realizada dentro do 
período de 12 meses 
 
11. Acessórios Fornecidos 
· Manual de Instruções 
 
Acessórios opcionais (vendidos separadamente) 
- Estojo ES-01 
- CDR-550 
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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. 
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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     

                                                                                             06/10/20 
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