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Barômetro e Termômetro



Barômetro / Termômetro
Ref: 7529

BARÔMETRO
Este instrumento foi desenvolvido em cima de longos anos de 
pesquisa. As mudanças climáticas são decorrentes de fatores entre 
os quais o mais importante é a pressão atmosférica, cujas variações 
podem ser visualizadas através da utilização do barômetro. A leitura 
neste equipamento é feita em hPa/mbar e em mmHg.
Os símbolos de sol, chuva e nublado servem somente como 
indicativos, quando há indícios de chuva, a pressão cai e o ponteiro se 
move para esquerda, quando a pressão sobe, o ponteiro se desloca 
para direita indicando tempo bom.
Os movimentos do ponteiro devem ser observados diariamente. Na 
tomada da próxima leitura é possível determinar para qual direção o 
ponteiro do barômetro se deslocou.

AJUSTE DO BARÔMETRO
O barômetro deve ser ajustado pelo usuário, de acordo com a pressão 
atmosférica do local onde ele ficará instalado. Na parte central traseira 
do instrumento encontra-se um parafuso. Com o auxílio de uma 
pequena chave de fenda o parafuso deve ser girado para direita até 
atingir a pressão desejada. O ponteiro dourado tem a finalidade de 
marcar  a posição ponteiro interno . Em caso de alteração da pressão 
atmosférica o marcador indicará qual foi a última medição.

IMPORTANTE: o ponteiro não pode ser girado mais que uma volta, 
quando isto ocorrer, o instrumento poderá sofrer avaria sem 
recuperação. A garantia não cobre defeito decorrente desta operação. 
A pressão atmosférica de sua cidade pode ser obtida através do 
Instituto de Meteorologia, rádio ou televisão local. O parafuso pode 
girar algumas voltas em falso até que o ponteiro se mova.



DADOS TÉCNICOS

Dimensões  105  mm
235 g

Cód.  7529.06.0.00

Material Madeira / Metal
Peso

Termômetro                                      

Embalagem                   Unitária

Escala                                      -15+55°C                                      
Divisão                                      
Precisão                   ±1°C

1°C 

Barômetro
Escala:                   

Divisão                                      1 mm Hg/hPa 
Precisão                   ±5 mmHg

            740 a 780mmHg
            990 a 1040 hPa



IMPORTADO POR:

Origem: TFA / ALEMANHA
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