
MANUAL DE OPERAÇÃO 

                                   KA047 

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 

                                             

                            

 

Características: 

 Medições Precisas sem contato 

 Ponteiro laser embutido 

 Intervalo de seleção automático e resolução de 0.1º ou 1º 

 Botão de seleção para ℃/℉  

 Desligamento e congelamento de dados automático 

 Medidor de 8 polegadas de distancia com alvo de 1 polegada  

 Display de LCD com iluminação. 

 

Aplicações: 

Preparação de alimentos, inspeção de segurança e incêndio, moldagem de plástico, asfalto, 

marinha e serigrafia, medir temperatura da tinta e secador e, manutenção da frota de diesel. 

 

Campo de Visão 

Campo de visão do medidor é 8:1, o que significa que se o contador for 8 polegadas do destino, o 

diâmetro do objeto sob teste deve ser pelo menos 1 polegada. Outras distâncias são mostradas 

abaixo do diagrama do campo de visão. Consulte o gráfico impresso no medidor para obter mais 

informações. 

 

                                                                                                                

Feixe do Laser 

 

 

                                                         Distância do Laser 

 

 

Fig: 1 

1. Segurança  

 Quando ativado tenha extremo cuidado em não permitir que o laser entre em contato com 

os seu olhos ou de outra pessoa ou animal. 

 Nunca olhe diretamente para uma fonte de laser de um sistema ótico. 

 Não utilizar-lo sobre uma superfície que reflita o feixe em seu olho. 

 

 

 



2. ESPECIFICAÇÕES 

 Especificações gerais 

DISPLAY 3-1/2 dígitos (com leitura máxima de 1999) LCD com iluminação  

GAMA DE MEDIÇÃO -50.0℃ a 500℃ / -58.0℉ a 732℉ 

TAXA DE 

AMOSTRAGEM 

2.5 vezes/segundo.  

INDICAÇÃO DE FAIXA 

EXCEDENTE 

O LCD mostrará “1” 

POLARIDADE  Automático (nenhuma indicação de polaridade positiva); menos (-) 

sinal de polaridade negativa. 

EMISSIVIDADE FIXA 0.95 

CAMPO DE VISÃO D/S = Aproximadamente 8:1 (D = distancia S = objeto) 

(Diâmetro do ponto medido a 90% de energia) 

LASER DE DIODO  Saída <1mW, Comprimento de onda 630~670nm, Classificação de 

segurança do laser: Classe II 

RESPOSTA ESPECTRAL 6~14um 

DESLIGAMENTO 

AUTOMATICO 

Aproximadamente 7 segundos. 

TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO 

0℃ a 50℃ (32℉ a 122℉) 

TEMPERATURA DE 

ARMAZENAMENTO 

-20
o
C a 60

o
C(-4

o
F a 140

o
F) 

UMIDADE RELATIVA 10%~90% operando, <80% armazenado. 

BATERIA 9V (NEDA 1604A  ou IEC 6LR61) 

PESO 180g. 

TAMANHO 82 x 41.5 x 160mm 

 

 Termômetro Infravermelho Especificações 

Intervalo   

(Seleção Automática 0.1 oC/ 1oC) 

Resolução  Precisão 

 

-50.0oC a 200.0 oC -50.0oC  a -20.0 oC 0.1 oC + 5 oC;  

-20.0oC a 200.0 oC ± 2% de leitura ou ± 2ºC; 

201 oC a500 oC 201 oC a 500 oC 1 oC ± 2% de leitura ± 2ºC ; 

 

 

Nota: 

Precisão é dada de 18 ° C a 28 ° C (64 °F 82 °F), inferior a 80% de umidade relativa. 

Intervalo   

(Seleção Automática 0.1 ℉/ 1℉) 

Resolução  Precisão 

-58.0℉ a 200.0  ℉ -58.0 ℉ a -4.0 oC ℉ 0.1℉ + 9 ℉; 

-4.0 ℉ a 200.0 ℉ ± 2% de leitura ou + 4℉; 

201℉ a 732℉ 201℉ a 732℉ 1 ℉ ± 2% de leitura +4 ℉;  



Campo de Visão: 

Certifique-se de que o objeto é maior do que a área de medição do termômetro. Quanto menor 

for o objeto, mais próximo o termômetro deverá estar. Quando a precisão for critica, certifique-se 

de que o objeto é duas vezes ou mais a área de medição. A medida que a distância do 

termômetro ao objeto aumenta, a área de medição aumenta proporcionalmente. 

EMISSIDADE FIXA: 

0.95 

 

 

3. DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTA 

 

 ①  Sensor IR                   

②  Ponteiro do Laser 

③  Display LCD  

④  Botão de seleção ℉ 

⑤  Botão de Seleção ℃ 

⑥ Botão de Seleção do Laser 

⑦ Botão de Seleção da Iluminação 

⑧ Gatilho 

⑨ Tampa da Bateria 

⑩ Empunhadura 

 

 

 

 

4. INDICADORES 

①  Leitura Digital                    

②  Temperatura ℃ (Celsius) 

③  Temperatura ℉ (Fahrenheit) 

④  Indicador de Medição 

⑤  Dados (HOLD)    

⑥  Indicador de Bateria Fraca 

⑦ Laser Point  

⑧ Emissividade Fixa (0.95) 

5. MODO DE OPERAÇÃO 

① Aponte o instrumento  para o objeto cuja temperatura será medida. 

② Aperte e segure o gatilho para ativar o termômetro. A medição será feita durante o 

tempo em que o gatilho estiver pressionado. O display acende quando a bateria está 

boa, substitua a bateria caso o display não acenda. 

③ Durante a medição, o ícone de exibição de verificação será exibido no canto superior 

esquerdo do display. 

④ Continuando a puxar o gatilho:  

a. Pressione o botão de laser para ativar o ponteiro. Quando o laser ativar 

aparecerá o ícone        no display, acima da temperatura. Aponte o feixe 
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do laser aproximadamente meia polegada do objeto (pressionando o botão 

de laser novamente desativa o laser). 

b. Selecione a unidade a ser utilizada (°C ou °F) através dos botões de °C e °F. 

c. Aperte o botão de iluminação para ligar a função de iluminação do display. 

⑤ Solte o gatilho e o ícone de dados (HOLD) irá aparecer no display, que indica que está 

sendo realizada a leitura dos dados. 

⑥ O termômetro irá desligar automaticamente após 7 segundos (aproximadamente) de 

soltar o gatilho. 

Nota: Considerações da medição 

 Nunca coloque o instrumento sobre ou ao redor de objetos quentes (70°C / 158°F), 

pois isto pode causar danos ao gabinete do instrumento. 

 Se o instrumento é exposto à mudanças de significativas de temperatura ambiente 

(Frio para quente ou, quente para frio) permita que o instrumento estabilize a 

temperatura por cerca de 20 minutos antes de executar a medição. 

 Poderá ocorrer condensação na lente quando houver mudança de um ambiente frio 

para um ambiente quente, espere 10 minutos para que a condensação se dissipe 

antes de executar a medição. 

 Este instrumento não é a prova de água ou poeira, portanto não o utilize em 

ambientes muito contaminados ou úmidos. 

. 

 

6. TROCA DA BATERIA 

①  O símbolo      aparece no display quando a troca da bateria tipo 9V é necessária. 

   ②  Abra a tampa da bateria e então retire a bateria do instrumento e a substitua por uma 

nova bateria do tipo 9V e recoloque tampa da bateria.              

 

 

  

   

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

7. NOTAS:    

 Como Funciona 

Os termômetros infravermelhos medem a temperatura da superfície de um objeto. A 

unidade ótica emitida, refletida e transmitida de energia que recolhidos e armazenados em 

um detector, a unidade de traduzir as informações em uma leitura da temperatura que é 

exibido no display. Nas unidades com um laser, o laser é usado apenas para apontar para o 



objeto a ser medido. 

 Campo de Medição 

Certifique-se de que o objeto e maior do que a area de medição do termômetro. Quanto 

menor for o objeto, mais próximo o termômetro deverá estar. Quando a precisão for crítica, 

certifique-se de que o objeto é duas vezes ou mais a área de medição. A medida que a 

distância do termômetro ao objeto aumenta, a área de medição aumenta 

proporcionalmente. 

 Distância e Objeto.  

À medida que aumenta a distância (D) do objeto, o tamanho da área do Objeto (S) a ser 

medido pelo instrumento torna-se maior. Veja: Fig: 1. 

 Lembretes 

① Não recomendado para medir superfícies metálicas brilhantes ou polidas (aço inoxidável, 

alumínio, etc.) Veja em Emissividade. 

② O termômetro não mede através de superfícies transparentes tais como o vidro. Irá medir a 

temperatura da superfície do vidro. 

  ③ Vapor, pó, fumaça, etc. podem prejudicar a precisão das medições, obstruindo o campo de 

visão do instrumento. 

 Emissividade 

A maioria (90% das aplicações típicas) dos materiais orgânicos e superfície pintadas ou 

oxidável têm uma têm uma emissividade de 0,95 (pré-definido no instrumento). Leituras em 

superfícies de metal brilhante ou polidos resultará em medições imprecisas, para 

compensar colar nessas superfícies uma fita adesiva preta ou pintar a superfície com tinta 

preta, aguardar um momento para que a fita ou a tinta chega a mesma temperatura do 

material abaixo dele e medir a temperatura na fita ou na parte pintada na superfície. 

Tabela de Emissividade 

Substancia Emissividade Substancia Emissividade 

Asfalto  0.90 to 0.98 Pano (preto) 0.98 

Concreto  0.94 Pela Humana  0.98 

Cimento 0.96 Espuma  0.75 to 0.80 

Areia  0.90 Carvão Vegetal (pó) 0.96 

Terra  0.92 to 0.96 Verniz  0.80 to 0.95 

Água  0.92 to 0.96 Verniz (fosco) 0.97 

Gelo  0.96 to 0.98 Borracha (preta) 0.94 

Neve  0.83 Plástico  0.85 to 0.95 

Vidro  0.90 to 0.95 Madeira  0.90 

Cerâmica  0.90 to 0.94 Papel  0.70 to 0.94 

Mármore  0.94 Óxido de Cromo 0.81 

Gesso  0.80 to 0.90 Óxido de Cobre 0.78 

Argamassa  0.89 to 0.91 Óxido de Ferro  0.78 to 0.82 

Tijolo  0.93 to 0.96 Tecidos  0.90 

 


