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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. 
d) Qualquer dano nas haste provocado por imperícia do usuário. 
OBS: O módulo de sensores é constituído por hastes projetadas especificamente 
para proporcionar um melhor tempo de resposta ao usuário. 
1) 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. 
2) Caso a empresa possua  Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota 
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito. 
3) 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° da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n° 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 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 

 
 

 

Medidor de Umidade, 
Temperatura, Ponto de Orvalho 

e Bulbo Úmido  
Digital Portátil Modelo HT-350 

Introdução 

 

O HT-350 foi designado para combinar em um só equipamento diversas 

medições do ambiente sobre avaliação.   

È ideal para uso laboratorial, industrial, na engenharia, entre outras 

áreas, pois é um equipamento altamente preciso. 

A temperatura e umidade são medidas através de um sensor 

semicondutor. Possui display duplo de cristal líquido (LCD) com dígitos 

amplos e iluminação, display primário e secundário com indicadores de 

status. 

 

1. Características 

 

• Display Duplo de cristal líquido (LCD) de 3 ½ Dígitos com Iluminação de 

fundo 

• Tempo de resposta de umidade: 10s (até 90%U.R e 25°C) 

• Taxa de amostragem: 2,5 por segundo  

• Desligamento automático : 10 minutos com o instrumento inoperante. 

(também é possível desabilitar a função) 

• Função MAX/MIN: Exibe o valor máximo e mínimo medido 

• Função HOLD: Congela a leitura no display 

• Sensor separado do aparelho 

• Indicação de bateria fraca 

• Medição de Bulbo Úmido 

• Medição de Ponto de orvalho 

• Holster para proteção e apoio em mesa ou tripé 

• Sensor de umidade separado do aparelho. 

• Soquete de Entrada Tipo K 
• Indicação de bateria fraca 

• Tempo de estabilização 2 horas 

  *Para obter medidas de precisão, o tempo de estabilização indicado é 

de 12 horas 
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8. Lista de Acessórios 
 
Acessórios fornecidos 
• Bateria de 9V 
• Holster 
• Estojo para Transporte 
• Manual de instruções 
• Sensor Tipo K 
 
Acessórios opcionais (vendidos separadamente) 
• Certificado de calibração 
 
9. Observações 

- Tempo de estabilização: 2 Horas 
Obs: Para obter medidas de precisão, o tempo de estabilização indicado é 
de 12 horas. 
 
ANOTAÇÕES________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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•Temperatura de Armazenamento: -10°C á 60°C (< 80%U.R Não    

condensado)  

• Temperatura de Operação: 0°C á 40°C (< 80%U.R Não condensado) 

• Alimentação: Bateria 9V 

• Dimensão: 150 x 72 x 35mm 

• Peso: 210g 

 
2. Especificações 

 

• Umidade:  

  Escala de medição: 0 á 100%U.R 

  Exatidão: ± 5%U.R  

  Resolução: 0,01%U.R 

* Para medições acima de 80%U.R e abaixo de 20%U.R a precisão não é  

especificada   

• Temperatura:  

  Escala de Medição: -30°C á 100°C / -30°F á 199°F 

  Exatidão: ± 0,8°C / ± 1,5°F  

  Resolução: 0,01°C/°F 

• Medição de Ponto de orvalho 

  Escala de medição: -30°C á 100°C / -30°F á 199°F 

  Exatidão: ±1,0°C / ±1,8°F 

  Resolução: 0,1°C/°F 

• Medição de Bulbo Úmido 

  Escala de medição: 0°C á 80°C / -32°F á 176°F 

  Exatidão: ±1,0°C / ±1,8°F 

  Resolução: 0,1°C/°F 

• Medição do Sensor Tipo K 

  Escala de medição: 0°C á 340°C 

  Exatidão: ±1,0°C / ±1,8ºF 

  Resolução: 0,1°C 
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• Iluminação de display 

   1. Pressione o botão (10) para ligar a iluminação do display. 

   2. Pressione-o novamente para desligar. 
 

5. Desligamento automático 
   
Se no período de 10 minutos o equipamento ficar inoperante, ele se auto-

desliga. Quando a função MAX/MIN é utilizada, o auto desligamento é 

desabilitado. 

 

6. Manutenção 
 

Limpeza e armazenagem 

1. O instrumento deve ser limpo com uma flanela úmida e detergente  

    neutro quando necessário. Não utilize solventes ou abrasivos. 

2. Guarde este instrumento em áreas de umidade e temperatura  

    moderada. 
 
 

 

7. Substituição da Bateria 
 

O símbolo da bateria “ ” será exibido na parte inferior à direita do display 
LCD quando a bateria de 9V precisar ser substituída. Substitua-a da 
seguinte maneira: 
1. Desligue o instrumento. 
2. Remova o parafuso situado na parte traseira do instrumento e remova  
    o suporte do sensor. 
3. Remova o holster de borracha que envolve o instrumento, puxando-o  
    de cima para baixo. 
4. Remova o pequeno parafuso situado na parte traseira do instrumento  
    com a ajuda de uma chave Philips. 
5. Abra a tampa do compartimento de bateria e substitua a bateria de 9V. 
6. Feche a tampa do compartimento de bateria e parafuse-a, recoloque o  
    holster de borracha, o suporte do sensor, e o parafuso antes de operar  
    o instrumento. 
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4. Operação 
 

• Ligar/Desligar 
1. Pressione o botão  para ligar ou desligar o instrumento. 

 

• Medições de temperatura e umidade 
1. Pressione o sensor na área onde será medida e aguarde até que os  
valores se estabilizem. 
2. Leia o valor de umidade relativa no display central e de temperatura  
no display superior. 
3. Pressione o botão “DP”(5) para que o display de temperatura exiba o                     
valor de medição de ponto de orvalho. Pressione o botão novamente para 
sair da função. 
4. Pressione o botão “WBT”(5) para que o display de temperatura exiba    
o valor de medição de bulbo úmido. Pressione o botão novamente para 
sair da função. 
Nota: Nunca permita que o sensor entre em contato com líquidos. 
 

• Botões °C ou °F 
  1. Pode-se selecionar a unidade de temperatura pressionando o botão  
      °C ou °F (Celsius ou Fahrenheit). 
 

• Botão DATA HOLD 
  1. Pode-se congelar a leitura em tempo real no display pressionando o 
botão HOLD. 
      Para medições de temperatura pressione o botão HOLD (9) situado a  
      esquerda, e para medições de umidade relativa pressione o botão  
      HOLD (11) situado na parte inferior do instrumento. 
  2. Pressione o botão HOLD novamente para sair deste modo. 
 

• Botão MAX/MIN 
1. Pressione o botão MAX/MIN uma vez para que o equipamento 

exiba sempre o maior valor registrado pelo mesmo. 
2. Pressione o botão MAX/MIN duas vezes para que o equipamento 

exiba sempre o menor valor registrado pelo mesmo. 
3. Pressione o botão MAX/MIN pela terceira vez para que o 

equipamento saia da função. 
4. Para medições de temperatura pressione o botão MAX/MIN (7) 

situado à esquerda, e para medições de umidade relativa pressione 
o botão “MAX/MIN” (12) situado na parte inferior do instrumento. 

 Nota: Essa função só registrara os respectivos valores quando a mesma 
for ativada e o símbolo “MAX” ou “MIN” estiver sendo exibido no display. 
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3. Descrição do HT-350 

 
 1. Display de Temperatura 
 2. Display de Umidade 
 3. Botão ON/OFF (Liga/Desliga) 
 4. Botão de troca de unidade para °C 
 5. Botão “DP” para medição de ponto de orvalho  
 6. Botão de troca de unidade para °F 
 7. Botões de indicação de medição MAX/MIN em temperatura  
 8. Botão “WBT” de medição de bulbo úmido 
 9. Botão HOLD de congelamento de medições no display de temperatura 
10.Botão de iluminação de fundo 
11. Botão HOLD de congelamento de medições no display de umidade   
12. Botões de indicação de medição MAX/MIN em Umidade 
13. Ponta do sensor semicondutor de medição.  
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