










Categoria de
medição 

Seleção da
ponteira 

LC-Display Apropriado para estes tipos de instrumentos 

 
Temperatura 
 
 

 
Pt100 (RTD) 

  
P700/P705/P750/P755/P770/P755-LOG / P770-LOG 

 
Temperatura 
 

 
Fe-CuNI Tipo J 

  
Para todos os instrumentos P700 
 

 
Temperatura 
 

 
NiCr-Ni Tipo K 

  
Para todos os instrumentos P700 
 

 
Temperatura 
 

 
Fe-CuNI Tipo L 

  
Para todos os instrumentos P700 
 

 
Temperatura 
 

 
NiCrSi-NiSi 

  
Para todos os instrumentos P700 
 

 
Temperatura 
 

 
Pt13Rh-Pt 

 
 

P700/P705/P750/P755/P770/P755-LOG / P770-LOG 

 
Temperatura 
 

 
Pt10Rh-Pt 

  

P700/P705/P750/P755/P770/P755-LOG / P770-LOG 

 
Temperatura 
 

 
Cu-CuNi 

  
Para todos os instrumentos P700 
 

 
Umidade 
 

 
%rF 

 
 

P700/P705/P750/P755/P770/P755-LOG / P770-LOG 

 
Fluxo 

 
m/s 

 
 

P700/P705/P750/P755/P770/P755-LOG / P770-LOG 

 
Pressão  
 

Pa  
 

P700/P705/P750/P755/P770/P755-LOG / P770-LOG 

Sonda de 
Fluxo térmico 
 

m/s  
 

P700/P705/P750/P755/P770/P755-LOG / P770-LOG 

   





Cal = calibração
Pressione (ENTER/MENUE) para calibrar o instrumento com sensor. 
Utilize as teclas para cima ou para baixo (      ) para selecionar CAL. 
Pressione novamente (ENTER/MENUE). 

a parte esquerda do visor aparecerá um pequeno 1, que 
indicará o canal selecionado. Para mudar o canal utilize as teclas para 
cima ou para baixo (      ) . Pressione (ENTER/MENUE) para confirmar.

Utilize as teclas para cima ou para baixo (      ) para selecionar a opção 
de calibração desejada. Pressione (ENTER/MENUE) para confirmar.

Calibração padrão conforme DIN IEC 751 / [COFF]

Utilize as teclas para cima ou para baixo (       ) para selecionar [COFF]. 
Pressione (ENTER/MENUE) para confirmar.
Pressione (ESC) para retornar ao modo de medição.

Calibração por código / oP1

Utilize as teclas para cima ou para baixo (      )para selecionar oP1. 
Pressione (ENTER/MENUE) para confirmar. Na parte inferior do visor 
aparecerá um pequeno 1, logo após este número, aparecerá um número 
de quatro dígitos (HEx-Code/0..F) no visor. Para alterar o número, utilize 
a tecla para cima (     ). Para ir ao próximo número, utilize a tecla para 
baixo (    ). Se o número desejado estiver completo, pressione 
(ENTER/MENUE) para confirmar. Depois aparecerá no visor um 
pequeno 2, e logo após este número, aparecerá um número de quatro 
dígitos. Para alterar o número, por favor, siga as instruções anteriores. 
Pressione (ESC) para retornar ao modo de medição.

Nota: Após confirmar oP1 pressionando (ENTER/MENUE), a função oP1 

(código de calibração) estará ativado, mesmo que você pressionar 

(ESC).

Nos instrumentos de dois 
canais: n

















 P700 (1 canal) / P705 (2 canais) P710 (1canal) / P715 
(2canais) 

Entradas 1 / 2   
 

 
 

Pt100, termopar: tipo K, J, L, N, 
R, S, T 

 
Termopar: tipo K, J, L, N, T 

Escala de 
medição 

  

Pt100  
 

-200°C +850°C  
 

- - - 
 

Termopar De acordo com a norma DIN (-
200... 1760°C) 

De acordo com a norma DIN 
(-200ºC a + 1370ºC) 

Exatidão   
 Pt100 ±0,1°C (de -100°C até+200°C) 

0,1% do valor medidos no restante 
da escalas 

- - - 
- - -  

Termopar R, S ±1,0°C + 0,1% do valor medido 
 

- - - 

Termopar K, J,  
L,N,T 

±0,2ºC (de 0 até +200ºC) 
±0,5ºC (de +200ºC até +1.000ºC) 

±1,0ºC no restante da escala 

±0,2ºC (de 0 até +200ºC) 
±0,5ºC (de +200ºC até 

+1.000ºC) 
±1,0ºC no restante das escalas 

Resolução 0,1°C 0,1°C 
 

 P750 (1 canal) / P755 (2 canais) P770 (2 canais) 
Entra das 1 / 2   

 
 

 
Pt100, te rmo par: tip o K , J, L, N , 

R , S, T, umidade e flux o 

 
Pt10 0, termopar: tipo K, J, L, 
N, R, S, T, u midade  e  fluxo 

Escala  de 
medição  

  

Pt100  
 

-200 °C +850°C  -200°C  +8 50°C  

Term opar de acordo com a  no rm a DIN  
(-200ºC a 1760ºC) 

de acordo co m a  no rm a DIN 
(-200ºC a 1760ºC) 

Umidade 0 a  10 0% UR 0  a 100% UR 
 

Fluxo 0 a 4 0 m/s 0 a  40 m/s 
 

Exa tidã o   
 Pt10 0 ± 0 ,03ºC (de -50ºC  a té +199,99ºC) 

±0,0 5ºC  (a partir d e -20 0ºC  a 
-50,0 1ºC ) 0,05% no restan te da 

escala  

±0 ,1ºC (de -1 00ºC  a té 
+200 ºC ) 

0 ,1% no restante da escala  

Term opar R, S ±1,0°C + 0,1%  
 

±1,0°C + 0 ,1%  
 

Term opar K, J,  
L,N,T 

±0,2ºC  (a partir de 0ºC  a  +2 00ºC ) 
±0,5ºC (de +200ºC até +1.000ºC) 

±1,0ºC  (no restante da esca la) 

±0,2ºC  (de  0 até  +200 ºC ) 
±0,5 ºC  (de +200ºC até  

+1.0 00ºC ) 
±1,0ºC  n o restante  das escalas 

Umidade ± 1,5%UR ±1,5%UR 
Fluxo 1% do  final do valor 1 % do final do valor 
Resolu ção 0,01ºC (-200 ºC  a  +200 °C) restante  

da  faix a 0,1ºC / 0,1% 
0,1°C / 0 ,1% e 0,1 m/s 

 



 P755-Log (2 canais) P770-Log (2canais) 
Entradas 1 / 2   

 
 

 
Pt100, termopar: tipo K, J, L, N, 

R, S, T, umidade e fluxo 

 
Pt100, termopar: tipo K, J, L, 
N, R, S, T, umidade e fluxo 

Escala de 
medição 

  

Pt100  
 

-200°C a +850°C  -200°C a +850°C  

Termopar de acordo com a norma DIN  
(-200ºC a 1760ºC) 

de acordo com a norma DIN 
(-200ºC a 1760ºC) 

Umidade 0 a 100% UR 0 a 100% UR 
 

Fluxo 0 a 40 m/s 0 a 40 m/s 
 

Exatidão   
 Pt100 ± 0,03ºC (de -50ºC até +199,99ºC) 

±0,05ºC (a partir de -200ºC até 
-50,01ºC) 0,05% no restante da 

escala 

±0,1ºC (de -100ºC até 
+200ºC) 

0,1% no restante da escala  

Termopar R, S ±1,0°C + 0,1%  
 

±1,0°C + 0,1%  
 

Termopar K, J,  
L,N,T 

±0,2ºC (a partir de 0 até +200ºC) 
±0,5ºC (de +200ºC até +1.000ºC) 

±1,0ºC no restante da escala 

±0,2ºC (a partir de 0 até 
200ºC) 

±0,5ºC (de +200ºC até 
+1.000ºC) 

±1,0ºC no restante das escalas 
Umidade ± 1,5%UR ± 1,5%UR  
Fluxo            1% do final do valor 1% do final do valor 
Memória Aproximadamente 6.000 medições Aproximadamente 6.000 

medições 
Resolução 0,01ºC (-200°C a +200°C) restante 

da faixa 0,1ºC / 0,1% 
0,1°C / 0,1% e 0,1m/s 

 

 P700 / P795 
Valor de medição 1+2 reconhecimento automático FC (hex) 
Teclado habilitado para uso 0 (hex) 
Ler o número da versão firmware I (ASCII) 
Ler a memória (apenas P755-Log) n (ASCII) 
 

Modelos P795 (2Canais)

Entradas Pt100

Escala de Medição

Pt100 -200°C+850°C

Exatidão

Pt100 ±0,015°C de -50°C+199,99°C

±0,025% da leitura para o restante da faixa

Resolução 0,001°C de -200°C+200°C

no restante da faixa 0,01°C





Termopar DIN 43 722 DIN 43 710 ANSI MC 96.1 
Tipo R 

 
laranja branco verde 

Pt13 Rh-Pt + laranja - branco + vermelho - branco + preto – vermelho 
Tipo Ss 

 
laranja branco verde 

Pt10 Rh-Pt + laranja - branco + vermelho - branco + preto – vermelho 
Tipo J 

 
preto  preto 

Fe-CuNi + preto - branco  + branco – vermelho 
Tipo T 

 
marrom  azul 

Cu-CuNi + marrom - branco  + azul – vermelho 
Tipo K 

 
verde verde amarelo 

NiCr-Ni + verde - branco + vermelho - verde + amarelo – vermelho 
Tipo N 

 
rosa   

NiCrSi-NiSi + rosa - branco   
Tipo L 

 
 marrom  

Fe- CuNi  + vermelho - azul  

 





Art. Nr.:   ______________________________________________ 
Nome:                   ______________________________________________ 
Número de série:  ______________________________________________ 
Data de calibração:  ______________________________________________ 

Art. Nr.:   ______________________________________________ 
Nome:                   ______________________________________________ 
Número de série:  ______________________________________________ 
Data de calibração:  ______________________________________________ 



Art. Nr.:   ______________________________________________ 
Nome:                   ______________________________________________ 
Número de série:  ______________________________________________ 
Data de calibração:  ______________________________________________ 

Art. Nr.:   ______________________________________________ 
Nome:                   ______________________________________________ 
Número de série:  ______________________________________________ 
Data de calibração:  ______________________________________________ 

Art. Nr.:   ______________________________________________ 
Nome:                   ______________________________________________ 
Número de série:  ______________________________________________ 
Data de calibração:  ______________________________________________ 






