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S-05K.......................... Sensor de penetração 

S-06K.......................... Sensor de superfície com pastilha 

S-07K.......................... Sensor de fita 

* Obs.: Fabricamos sensores especiais sob encomenda. 

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 06 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. 

 

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso. 

 
 

VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO 

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó 

São Paulo - SP - CEP: 02911-030 

Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820 

Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801 
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br  

Site: www.instrutherm.com.br                                                                                                                                                           

SAC: sac@instrutherm.com.br 

23/04/12 

 

                                                                                                                                                            
 

 

 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

TERMÔMETRO DIGITAL 

MODELO TH-075 

 

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE 

MEDIÇÃO LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Índice 

1-Características                                          7-Sondas opicionais (tipoK) 

2- Especificações 

3- Descrição do Painel Frontal 

4- Procedimento de Medição 

5- Listade acessórios 

6- Substituição de baterias 

 

1- características 

· Pode combinar com qualquer sensor Tipo K (NiCr-NiAl) 

· Soquete adequado com Sonda Padrão Tipo K. 

· Display LCD de leitura clara e baixo consumo. 

· Utiliza circuito LSI, garantindo durabilidade e confiabilidade. 

· Alta precisão e larga escala de medição. 

· Compacto, leve e excelente operação. 

· Utiliza circuito de alta qualidade com VR multi-voltas para garantir alta precisão e 

  confiabilidade. 

 

2- especificações 

2.1- Especificações Técnicas 

Tipo de Sensor: Termopar K (NiCr-NiAl) 

Resolução: 1ºC  

Precisão: 

-50 á -1 ºC: ± ( 5ºC ) 

0 a 500ºC: ± ( 0,75% ± 2ºC ) 

500 a 750ºC: ± ( 1% ± 3ºC ) 
 

*Tip. (Tipicamente): Significa quase todas as unidades dentro de tal precisão. 

Escala de Medição: 0 a 750ºC  

Ambiente de Operação: 0 a 50ºC ( 32 a 122ºF ) 

Ambiente de Armazenamento: -30 a 60ºC ( -30 a 140ºF ) ≤ 80% RH 

2.2- Especificações Gerais 

Display: LCD de 3 ½ dígitos 

Indicador de circuito aberto: É mostrado “1” quando não há sensor. 

Alimentação: Bateria de 9VDC. 

Vida da Bateria: 150 a 200 horas de uso contínuo. 

Indicador de bateria fraca: É mostrado “LoBat” quando restam aproximadamente 25 horas 

de bateria. 

Dimensões: 20 x 70 x 105 mm 

Peso: 150g. (incluindo as baterias) 

Impedância: 10MΩ 

Sensor termopar  S-02K: Máxima Temperatura de Operação de 250ºC/482ºF 

(300ºC / 572ºF baixa-term.). O instrumento fornece resposta ultra-rápida conveniente para 

várias aplicações de propósitos gerais.  
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3- descrição do painel frontal 

 
 

4- procedimento de medição 

4.1- medição de temperatura 

Insira o plug do sensor no soquete da parte inferior do aparelho, observando a polaridade 

correta. O sensor e o aparelho trabalham com uma resposta ultra-rápida para várias 

aplicações, porém com uma temperatura máxima de operação de  

250ºC / 482ºF (300ºC / 572ºF Baixa-Term.). Para medições de altas temperaturas, 

superfícies, semi-sólidos, líquidos e etc., qualquer outra Sonda Tipo K conveniente  

(NiCr-NiAl) pode ser usada. 

4.2- Considerações 

Quando o Sensor é plugado pela primeira vez no termômetro, ou o sensor é trocado, o 

plug precisa ser reconhecido para estabilizar a Temperatura do soquete, o qual está em 

contato térmico com o dispositivo de compensação de acoplamento frio, para a melhor  

precisão ser alcançada. Isto levará alguns minutos e se aplica apenas se o plug do sensor 

estava exposto em um ambiente com temperatura diferente daquela do Termômetro. 

Note que em comum com outros Termômetros de Termopares a especificação de precisão 

se aplica somente ao instrumento em si e a tolerância precisa ser feita para limites de erro 

permitidos no Termopar. 

5. Lista de Acessórios 

Acessórios Fornecidos 

• Sensor termopar mod. S-02K 

• Bateria 9V 

• Manual de instruções 

Acessórios Opcionais (Vendido 

Separadamente) 

• Sensor mod. S-01K, S-02K, S-03K, S-04K, S-

05K, S-06K, S-07K 

• Certificado de calibração 

• Estojo para transporte mod. ES-10 e ES-09 

6- substituição da bateria 

1- Quando for necessário trocar a bateria, LoBatt aparecerá no canto esquerdo do Display. 

2- Deslize a tampa e remova a bateria. 

3- Troque por uma bateria de 9VDC e recoloque a tampa. 

7- sondas opcionais (tipo K) 

S-01K.......................... Sensor de superfície com mola 

S-03K.......................... Sensor de imersão 

S-04K.......................... Sensor de ambiente 
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