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1. INTRODUÇÃO 

Este Termômetro Infravermelho sem contato pode fornecer leituras rápidas, fáceis e 
exatas de temperatura. Com a tecnologia sem contato (Infravermelho), pode ser 
usado para medir a temperatura da superfície de objetos de difícil acesso, tais como 
equipamentos eletrificados ou objetos em movimento, sem qualquer dano ou 
poluição a eles. 

2. CARACTERÍSTICAS

• Tamanho compacto 
• Medição fácil e rápida
• Medição precisa sem contato
• Mira laser de ponto (foco) único
• Visor retroiluminado para utilização em áreas com pouca luminosidade
• Seleção da faixa de medição automática com resolução de 0.1°C
• Retenção de Dados (Data Hold)
• Desligamento automático 
• Unidades de medida de temperatura selecionáveis pelo usuário 
• Distância focal: D:S = 12:1

3. APLICAÇÕES 

O Termômetro Infravermelho é amplamente utilizado na preparação de alimentos, 
inspeção de segurança e incêndio, injeção plástica, asfalto, marinha, temperatura de 
tintas e temperatura de secagem, manutenção de frota, etc.
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4. SEGURANÇA

• Tenha muito cuidado quando o feixe de laser estiver ligado.
• Não aponte o feixe de laser na direção de qualquer pessoa ou animal. 
• Não permita que o feixe de laser atinja o olho por meio de uma superfície reflexiva.
• Não use o laser próximo a gases explosivos.

5. DISTÂNCIA FOCAL 

A distância focal do medidor é de 12:1, por exemplo, se o medidor esta a 12 polegadas 
da superfície a ser medida, o diâmetro do alvo deve ser de pelo menos 1 polegada. 
Outras proporções de distância são apresentadas a seguir no diagrama de campo de 
visão.
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Faixa de medição -50ºC ~ 330ºC

Exatidão
± 4ºC: -50ºC ~ 0ºC
± 2% da leitura ou ± 2ºC (o que for melhor):
0ºC ~ 330ºC

Distancia focal D:S= Aprox. 12:1 (D=distance, S=spot)

Tempo de resposta <1s

Emissividade Fixa em 0.95

Resolução 0.1ºC

Resposta espectral 8~14ɥm

Acima da faixa de medição

“HI” indicação de que excedeu o limite superior 
de temperatura.
“LO” indicação de que excedeu o limite inferior 
de temperatura.

Exibição de polaridade
Sinal de menos (-) para indicação de polaridade 
negativa. Para polaridade positiva nenhuma 
indicação.

Diodo Laser
Saída <1mW. Comprimento de onda 630 ~ 
670nm.
Laser classe 2 (II)

Desligamento automático
Desligamento automático após 7 segundos de 
inatividade.

Temperatura de operação 0ºC~ 50ºC

Temperatura de armazenamento -20ºC ~ 60ºC

Umidade relativa
Umidade  operacional: 10 a 95% RH;
Umidade de armazenamento: <80% RH

Fonte de energia Uma bateria de 9V

Peso 145g

Dimensões (A*L*P) 134 x 88,5 x 36 mm 
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7. DESCRIÇÃO DO MEDIDOR 

A. Mira a Laser de ponto (foco) único
B. Sensor Infravermelho 
C. Visor LCD
D. Gatilho de medição 
E. Tampa do compartimento de bateria
 

8. DESCRIÇÃO DO VISOR DE LCD 

1. Ícone de emissividade 
2. Ícone de Luz de fundo 
3. Ícone do laser 
4. Ícone do status da bateria 
5. Unidade de medição (ºC)
6. Leitura atual
7. Ícone Medição
8. Ícone de retenção de dados 
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9. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
A. Etapas operacionais: 
1.  Segure o medidor pela sua empunhadura e o aponte para a superfície a ser medida;
2.  Puxe e segure o gatilho para ligar o medidor, o ícone "SCAN" vai aparecer e começar 

a medir;
3.  A temperatura da superfície a ser medida será exibida no visor LCD;
4. Solte o gatilho, o ícone "HOLD" aparece e a leitura será mantida por alguns 

segundos;
5.  Soltando o gatilho, o instrumento desliga-se automaticamente após 7 segundos.

Nota de medição: Se o equipamento for usado em um ambiente com uma grande 
variação de temperatura, deixe o instrumento se ajustar a temperatura ambiente por 
pelo menos 30 minutos. 

B. Substituição da bateria
1. Quando o ícone de bateria fraca aparecer substitua a bateria do medidor. Símbolo 

de bateria fraca: 
2. Abra o compartimento da bateria, substitua a bateria de 9V e feche a tampa do 

compartimento de bateria.
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10. NOTAS
(1) Princípio de trabalho
• O termômetro infravermelho é projetado para medir a temperatura da superfície de 

um objeto;
• O sensor óptico pode emitir refletir e transmitir energia, que é coletada e 

concentrada em um detector e em seguida, por meio da eletrônica, o dispositivo 
traduz e exibe a informação no visor LCD;

• O laser é usado apenas para apontar para o objeto alvo.

(2) Campo de Visão
• O objeto sob teste deve ser maior do que o tamanho do ponto calculado pela área do 

diagrama de vista;
• Quanto menor o objeto alvo mais próximo o medidor deve estar para uma medição 

precisa;
• Quando a precisão é fundamental, certifique-se de que o objeto alvo seja pelo 

menos duas vezes maior que o tamanho do local.

(3) Distância e tamanho de ponto
À medida que a distância (D) do objeto aumenta o tamanho do ponto (S) da área a ser 
medida pela unidade deve ser maior. 

(4) Localização de um ponto quente
Para encontrar um ponto quente, primeiro aponte o termômetro para o exterior da 
área de destino, então, faça uma varredura através de um movimento para cima e 
para baixo até localizar o ponto de maior temperatura.

(5) Nota
• Não recomendado para medir superfícies metálicas brilhantes ou polidas como aço 
inoxidável, alumínio, etc;
• Não faça a medição através de uma superfície transparente como o vidro;
• Se a superfície do objeto sob teste é coberto com gelo, óleo, sujeira, limpe-o antes 
de tomar medidas.
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(6) Manutenção
• Não use líquidos voláteis para limpar a unidade, faça com um pano macio e seco;
• Não desmonte a unidade, reparos somente devem ser feitos pela assistência 
técnica autorizada;
• Não mergulhe em água;
• Não o guarde em alta temperatura ou umidade.

11. ACESSÓRIOS
• Manual do Usuário;
• Bateria de 9V.
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A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do 
atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca 
incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de 
fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da 
data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção 
de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.
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