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  1. Introdução 

 
O termômetro infravermelho modelo TI-840 foi projetado para medir 
a temperatura de objetos sem contato. O instrumento consiste de 
um sensor, uma caixa de controle e um cabo de sinais. O sensor 
coleta a energia infravermelha emitida pelo alvo através de um 
sistema óptico e um sensor infravermelho e converte esta energia 
em um sinal elétrico enviado à caixa de controle que processa o 
sinal e exibe o valor da temperatura no display. 
 
2. Especificações 

 
• Display diodo emissor de luz (LED) 
• Escala: 0°C ~ 1200°C 
• Precisão: 1% da leitura 
• Repetibilidade: 0,3% da leitura 
• Coeficiente de distância: 30:1 
• Resolução: 1ºC 
• Resposta espectral: 8 a 14µm 
•Tempo de resposta: 500ms 
• Sistema de mira: Laser coaxial 
• Emissividade: 0,1 ~ 1,0 ajustável 
• Capacidade de contato do relé: 10A / 125V AC 
                                                      7A / 250V AC / 30V DC 
• Alimentação: 220V AC 50/60Hz 
• Ambiente de operação: -18 ~ 50ºC, <85% UR 
 
Obs: Caso o usuário necessite realizar medição em um 
composto líquido, deve estar ciente de que o objeto de teste (o 
alvo do termômetro) será a superfície do líquido, portanto, para 
medições do líquido abaixo da superfície, este instrumento não 
é aplicável. 
 
3. Operação 

 
• Instale o detector e os cabos de sinais de acordo com as 
instruções deste manual. Mantenha o cabo de sinais longe do cabo 
de alimentação e de outras fontes de interferência ou de calor. 
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  • O LED possui 6 bits. O primeiro e o segundo bits indicam status e 
os últimos bits indicam a temperatura.  
• Ao ligar o termômetro, a medição em tempo real será iniciada e a 
temperatura do alvo será exibida no display. Caso a temperatura do 
alvo esteja abaixo de 0ºC, o display exibe “LO”. Caso a temperatura 
do alvo esteja acima de 1200ºC, o display exibe “HI”. Caso a 
temperatura do ambiente onde o detector está localizado for inferior 
a -18ºC, o display exibe “PLO”. Caso a temperatura do ambiente 
onde o detector está localizado for superior a 50ºC, o display exibe 
“PHI”. 
• Pressione o botão ▲ para ativar a mira laser ao medir, e pressione 
o botão ▼ para desativar a mira laser. 
• Pressione o botão SET repetidamente para selecionar as 
diferentes funções: 
  - Emissividade: O display exibe “E” e o valor de emissividade. 
Pressione os botões ▲ ou ▼ para ajustar o valor. 
  - Número de série do detector: O display exibe “PP” e o número de 
série do detector. Pressione os botões ▲ ou ▼ para ajustar o valor. 
  - Alarme superior: O display exibe “HI” e o limite de temperatura 
superior. Pressione os botões ▲ ou ▼ para ajustar o valor. Se a 
temperatura do alvo estiver acima deste limite na medição normal, o 
instrumento emitirá um bip e o display exibirá “HI”. 
  - Alarme inferior: O display exibe “LO” e o limite de temperatura 
inferior. Pressione os botões ▲ ou ▼ para ajustar o valor. Se a 
temperatura do alvo estiver abaixo deste limite na medição normal, o 
instrumento emitirá um bip e o display exibirá “LO”. 
  - Valor instantâneo / pico: O display exibe PH-- (valor instantâneo) 
ou PH00 (valor de pico). Pressione os botões ▲ ou ▼ para alternar 
entre eles. 
  - Para medir a temperatura em tempo real, selecione o valor 
instantâneo. Se o valor de pico for selecionado, o display exibe “PP” 
e a temperatura e a maior temperatura medida até o momento. O 
display somente atualizará o valor quando uma temperatura maior 
for lida. 
• Pressione o botão “ESC” para retornar à medição normal. 
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4. Conexão do Cabo 

                                   
                         Entrada do cabo de sinal 

0~5V 4~20mA INPUT

Vtim Vcc Vtim

N/C COM N/0 N/C COM N/0 _|_ A(+) B(-)

Al2Al1
RS 485

0~5V

220AC

Interface RS-485 
CUIDADO: Faça a conexão dos cabos do sensor somente se o 
cabo de alimentação estiver fora da tomada. 
 
5. Conexão dos cabos: 

   
 • Conecte o cabo de alimentação ao plug 220AC 
- Vcc: Conecte com o fio vermelho 

  - ⊥: Conecte com o fio preto 

  - A ( + ): Conecte com o fio verde 
  - B (  ): Conecte com o fio azul 
 - 4 ~20mA: Canecte o fio amarelo. (O terminal será utilizado  
apenas para o  isolamento  do fio amarelo, a saída 4~20mA não é 
característica do TI-840.) 
 
Obs:  é o aterramento. Conecte-o ao terra da alimentação. 
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  • AL1 Inclui três saídas do relé 1, correspondentes ao controle do 
alarme superior. 
• AL2 inclui três saídas do relé 2, correspondentes ao controle do 
alarme inferior. 
 

Energia Temperatura 

AL1 AL2 

N/C 
COM 

N/C 
COM 

N/C 
COM 

N/C 
COM 

Desligado 
 
- 
 

Fechado Aberto Fechado Aberto 

Ligado 

Acima da 
temperatura 

limite 
superior 

Aberto Fechado Fechado Aberto 

Ligado 
Abaixo da 

temperatura 
limite inferior 

Fechado Aberto Aberto Fechado  

 
6. Instalação 
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7. Botão power laser 

 
Botão power laser é utilizado para ativar o laser caso o mesmo 
esteja desativado basta pressionar o botão que fica localizado na 
parte traseira do equipamento durante 5segundos e soltar. 
Obs: O laser só será ativado caso o equipamento já esteja ligado. 

 
8. Manutenção 

 
• Caso haja uma grande diferença entre a temperatura do ambiente 
onde o instrumento estava armazenado e a temperatura do 
ambiente onde o instrumento será utilizado, aguarde cerca de 30 
minutos para que o termômetro estabilize 
antes de efetuar medições. 
• Nunca desmonte o termômetro. Se houver qualquer defeito ou mau 
funcionamento, contate seu distribuidor. 
• Para limpar a lente, utilize apenas um pano macio ou algodão 
absorvente umedecido com agente de limpeza de lentes. 
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  9. Ajuste de Emissividade 

O termo emissividade é usado para descrever as características da 
emissão de energia dos materiais. A maioria (90,das aplicações 
típicas) das superfícies de materiais tem uma emissividade de 0.95 
(Pré Configurada na unidade), Porém alguns tipos de materiais 
possuem uma emissividade específica, para medições exatas é 
necessário realizar o ajustei conforme tabela abaixo: 
 

 
 
10. Lista de Acessórios 

 

Acessórios Fornecidos 
• Suporte angular 
• Suporte para detector 
• Cabos de conexões 
• Estojo para transporte 
• Manual de instruções 

Acessórios Opcionais 
(Vendido separadamente) 
• Certificado de calibração 
 

 
Opcional (Vendido Separadamente) 
• Certificado de calibração 
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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 12 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. 
• Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após 
o uso. Não utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não 
utilize pilhas recarregáveis. 
• 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) 2144-2801 
E - mail : Instrutherm@instrutherm.com.br 
Site: www.instrutherm.com.br 
SAC: sac@instrutherm.com.br                                                  
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