
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termos de Garantia 
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação, ou 
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, por um período 
de 12 meses a partir da data da compra. 
Exclui-se de garantia os seguintes casos: 
a) Uso incorreto, contrariando as instruções. 
b) Aparelho violado por técnicos não autorizados. 
c) Quedas e exposição a locais 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 baterias sejam retiradas do instrumento após o 
uso. Não utilize baterias novas juntamente com baterias usadas. 
• 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 fretes (dentro ou fora do período de garantia) e riscos 

correm por conta do comprador. 

 

 
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 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 
DIGITAL PORTÁTIL MODELO TI-830 

 

 

Metais polidos (ouro, prata, cobre, 
alumínio, níquel, aço inoxidável, etc)  

0,1 

Cobre oxidado 0,6 ~ 0,8 

 

9. Distância de Medição 
 

 
 

10. Acessórios 
 
Fornecidos: 
• Maleta para transporte 
• Chave de fenda   
• 2 Baterias de 9V 
• Estojo para transporte 
• Manual de instruções 
 
Opcional (Vendido separadamente) 
• Certificado de Calibração 
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1. Introdução 
 

O termômetro infravermelho modelo TI-830 foi projetado para 
medir a temperatura de objetos pequenos à distância. É 
amplamente utilizado para monitorar a temperatura de linhas de 
transmissão e equipamentos de subestações. Pode ser 
empregado em aplicações gerais para medição da temperatura 
da superfície de objetos à distância. 
 

2. Especificações 
 

• Display de cristal líquido com iluminação 
• Escala: 0°C ~ 300°C 
• Resolução: 1°C 
• Precisão: ≤ 100ºC ±5ºC 
                  > 100ºC ±5% 
• Repetibilidade: ≤ 100ºC ±5ºC 
                           > 100ºC ±5% 
• Distância de medição: 5m ~ 35m 
• Emissividade: 0,4 ~ 1,0 
• Coeficiente de distancia: 500:1 
• Menor alvo: Ø 30mm 
• Consumo de energia: ≤ 40mA 
• Alimentação: 2 baterias de 9V 
• Ambiente de operação: 0°C ~ 50°C (umidade: <85%) 
• Dimensões: 500mm x 175mm x 70mm 
• Peso: 1700g 
Obs: Caso o usuário necessite realizar uma medição num composto 
líquido, deve estar ciente que o objeto de teste (o alvo do termômetro) 
será a superfície. Portanto, para medições do conteúdo líquido, que não 
a superfície, não é aplicável este medidor. 

3. Funcionamento 

Todos os objetos acima da temperatura zero absoluta emitem 
energia infravermelha. Esta energia é coletada e convertida em 
sinal elétrico. Após a conversão, linearização e compensação de 
emissividade, a temperatura do alvo será exibida no display. 

1 

1 
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4. Medição de Temperatura 

 
4.1. Remova a tampa do compartimento de bateria e instale 2 baterias 
de 9V e recoloque a tampa. 
4.2. Exponha o display LCD ajustando-o a melhor posição possível (0° a 
180°). 
4.3. Mantenha o botão de medição pressionado. O código 8888 
aparecerá no display. 
4.4. Após cerca de 4 segundos o termômetro irá iniciar as medições. 
4.5. Ajuste o foco para deixar o alvo mais limpo, ajuste o alvo no 
momento em que for medir a temperatura atual. 
4.6. Mantenha os olhos a uma distância de cerca de 65mm do escópio e 
mire o objeto onde se deseja medir a temperatura. Ajuste a distancia 
entre os olhos e o escópio até obter a melhor visão. 
4.7. Aponte o centro de retículo do escópio para o objeto onde se deseja 
medir a temperatura e solte o botão de medições; o valor da temperatura 
ficara visível por 5 segundos antes do termômetro se desligar. 
4.8. Pressione novamente o botão de medição para limpar o valor da 
ultima medição e começar uma nova medição. 

 
 

2 
 

8. Tabela de Emissividade 
 

Os valores exibidos nesta tabela são apenas para referência. 
 

Material Emissividade 

Superfície preta 1,0 

Pele humana 0,99 

Água, gelo, folha, madeira, grafite 0,98 

Laca preta (fosco) 0,97 

Fibra, borracha,  0,95 

Vidro, tinta, concreto 0,94 

Papel, pedra, laca branca, porcelana, 
amianto, mármore 

0,92 

Terra (com água saturada) 0,95 

Terra (seca) 0,92 

Areia 0,90 

Liga de Cobre / alumínio 
(Oxidado, preto) 

0,8 ~ 0,9 

Níquel oxidado, liga de níquel 0,9 

Cristal de germânio  
(camada de tinta) 

0,8 ~ 0,9 

Liga de alumínio oxidado 0,87 

Resistor de filme de carbono, neve 0,85 

Aço inoxidável  0,8 

Seda, lã 0,78 

Ferro, ferro fundido 0,7 

Anodo de alumínio oxidado,  
alumínio acidificado 

0,55 

Alumínio oxidado 0,22 ~ 0,4 

Níquel 0,38 

Ferro escuro 0,31 

Alumínio liso polido 0,2 
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6.6. Caso o termômetro não seja utilizado por um longo período 
de tempo, retire as baterias, coloque o termômetro na 
embalagem e armazene-o em local seco. 
6.7. Nunca desmonte o termômetro. Caso haja qualquer mal 
funcionamento, entre em contato com a assistência técnica. 
6.8. Evite choques e colisões. 
6.9. Não segure o termômetro pelo escópio.  

 
7. Tabela de Erros 
 

Código Descrição Ação 

HI 
Temperatura do alvo 
acima da escala 

Utilize o termômetro 
dentro da escala 

LO 
Temperatura do alvo 
Abaixo da escala 

Utilize o termômetro 
dentro da escala 

AHI 
Temperatura 
ambiente 
muito alta 

Coloque o termômetro 
no ambiente de trabalho 
por um período de tempo 

ALO 
Temperatura 
ambiente 
muito baixa 

Coloque o termômetro 
no ambiente de trabalho 
por um período de tempo 

 

 
 

Bateria fraca Substitua as baterias 
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4.9. Para ativar a mira laser, pressione ▲ enquanto o botão de medição 
estiver pressionado. Pressione ▲ para desabilitar a mira laser. 
4.10. Em um ambiente com luz fraca, pressione ▼ enquanto o botão de 
medição estiver pressionado para ligar a luz de fundo. Pressione 
novamente ▼ para desativar a luz de fundo. 
4.11. Feche o Box LCD após a medição. 

 
5. Parâmetro 

 
5.1. Pressione MENU enquanto o botão de medição estiver pressionado, 
o símbolo “E” e o valor de emissividade serão exibidos. Pressione ▲ou 
▼ para ajustar  este valor (geralmente, a emissividade adequada para 
indústria elétrica é 0.95). 
5.2. Mantenha o botão de medição pressionado e pressione MENU pela 
segunda vez, o símbolo “L” e o valor da distancia irão aparecer. Isto é 
programado pelo fabricante. 
5.3. Mantenha o botão de medição pressionado e aperte MENU pela 
terceira vez, o termômetro esta pronto para realizar medições 
novamente. 

6. Manutenção 

 
6.1. Caso haja uma diferença considerável entre a temperatura 
do local onde o termômetro estava armazenado e a temperatura 
do local onde este será utilizado, aguarde cerca de 30 minutos 
antes de efetuar a medição para que o termômetro estabilize na 
nova temperatura ambiente.  
6.2. Nunca aponte o termômetro a objetos que estejam a mais 
de 300ºC, para evitar danos ao detector. 
6.3. Caso seja necessário limpar as lentes, utilize um chumaço e 
algodão absorvente e agente de limpeza de lentes. 
6.4. Caso display não exiba nenhum valor durante a medição, 
substitua as baterias. Se esta ação não resolver, envie o 
instrumento para manutenção. 
6.5. Mantenha o instrumento longe de objetos super aquecidos  
ou de soluções de cetona ou éster. 

3 
 

 
 


