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Thermo-Higrômetro (Pocket Meter) 
MEDIDOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA - MANUAL DE INSTRUÇÕES 

INTRODUÇÃO  
O Thermo-Higrômetro é um prático instrumento de bolso para 
medidas de temperatura e umidade relativa. 
Possui visor de cristal líquido (LCD) de alto contraste. É fornecido 
com sensores externos e alimentado por bateria interna, facilmente 
substituível. 

CARACTERÍSTICAS 
• Faixa de medição: -10 °C a 50 °C (14 a 122 °F) 
• Precisão: Umidade Relativa: 5 a 95 %RH ± 4 % 25 °C 
                      Temperatura: ±1 °C 
• Dimensões: 16,5 x 48,52 x 170 mm 
• Tempo de resposta: 80 segundos 
• Cor: moldura cinza 
• Alimentação: bateria 2 x 1,5 V tipo AAA 
• Autonomia típica: 500 horas 
• Indicação de bateria fraca 
• Desligamento automático (após 20 segundos) 
• Peso: 75 gramas 

FUNÇÕES / OPERAÇÃO 

Ligando o Medidor 
Para ligar o medidor basta pressionar botão “ON/OFF”. Para desligar, 
pressione novamente o botão “ON/OFF”. 

Função C/F 

Para habilitar medições em graus Farenheit, pressione o botão “C/F” 
por 3 segundos até aparecer “F”. Para que o medidor volte a medir 
em graus Celsius, pressione por 3 segundos até aparecer “C” no 
display. 

Função HOLD 
Para segurar no display um valor medido, pressionar o botão “HOLD” 
por 3 segundos até aparecer à mensagem “HLD” no display. Para 
que o medidor volte a medir normalmente, pressionar o botão “RST”. 

Função MN/MX 
Função para resgatar valores mínimos e máximos de temperatura e 
umidade medidos. 
Para resgatar o valor mínimo de temperatura e umidade relativa 
medido, pressionar por 3 segundos o botão “MN/MX”, até aparecer a 
mensagem “MIN” no display. 
Para resgatar o valor máximo de temperatura e umidade relativa 
medido, pressionar por 3 segundos o botão “MN/MX”, até aparecer à 
mensagem “MAX” no display. 
Para que o medidor volte a operar normalmente, pressionar por mais 
3 segundos o botão “MN/MX”. 
Para iniciar um novo ciclo de registros de mínimo e máximo, 
pressionar por 3 segundos o botão “RST”. 
 

 

 

Nunca pressione simultaneamente as teclas 
ON/OFF e C/F ao ligar o equipamento. Este 
procedimento faz com que o instrumento entre em 
modo de calibração de fábrica perdendo as 
informações de calibração atuais e indicando somente 
a tela “E2”. Neste caso será necessário enviar o 
equipamento à assistência técnica da NOVUS para 
que ele volte a operar normalmente. 

GARANTIA 
As condições de garantia encontram-se em nosso web site 
www.novus.com.br. 

 
 

Produto comercializado pela NOVUS. 
 

http://www.novus.com.br/
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