
 
 
 
 
Características  
 
   1. À prova d’água 4. Congela a leitura no visor 
   2. Botão liga/desliga  5. Haste em inóx 200mm  
   3. Designer Robusto 6. Desliga após 10 min sem uso   
 
Especificações 
 
 Faixa de Medição:               -50 a 280ºC   
 Precisão:                              ± 1ºC entre +20ºC a 120ºC 
                                              ± 2ºC entre –20ºC a 50ºC e –120ºC a 150ºC 
                                              ± 4ºC entre 150ºC a 200ºC 
                                              ± 6ºC entre 200ºC a 280ºC 
 Resolução:                            0.1º entre –19.9ºC a 199,9ºC 
 Tempo de resposta               7 segundos (80% da escala) 
 Bateria:                                 1.5 V Tipo LR44 vida útil: 5000hs 
 Temperatura ambiente         -10 a 50ºC  
 Inserção mínima p/ leitura     50mm 
 
Operações 
 
   1. Pressione (ON/OFF) para ligar  
 
   2. Pressione (HOLD) para congelar a indicação no visor   
 
   3. Pressione (HOLD) novamente para liberar a leitura de temperatura 
 
   4. Pressione (ON/OFF) para desligar. (o termômetros só pode ser   
       desligado se estiver fora da função HOLD)  
 
       
 Substituição da Bateria  
 
   1. Solte os  02 parafusos localizados na parte traseira 
   
   2. Troque a bateria com cuidado para não romper o sensor 
   
   3. Feche a cobertura traseira e aperte os  parafusos 
 
 
 Cuidados  
 
 1. Não utilize o equipamento dentro do fornos 
  
 2. Não submeta a unidade eletrônica a temperaturas abaixo de 
     -10ºC ou superior a +50ºC por mais de 5 minutos. 
  
 3. Após a troca da bateria, aperte bem os parafusos, 
     pois isto afeta a vedação do termômetro, podendo ocasionar 
     danos irreparáveis ao instrumento 

 
 
 
 
 
 

I.   Abrangência e Prazo de Garantia 
 

A DELLT Sistemas e Instrumentos Ltda ., garante que este produto 
se encontra dentro das especificações, e livre de defeito de 

fabricação, por um período de 6 meses   a contar da data da 
venda do produto. 

A responsabilidade do fabricante é limitada ao período de garantia 
e se reserva o direito de reparar ou trocar o produto total ou em 

parte. 
Para exercer o seu direito de garantia, você deve enviar o produto 

ao fabricante ou seu revendedor, com frete e seguros pagos. 
 

II.  Condições de Garantia 
 

A DELLT , não assume qualquer responsabilidade, por acréscimo 
ou modificações desta garantia, verbal ou escrita, assumida por seus 

distribuidores, revendedores e/ou representantes.     Qualquer 
modificação ou  acréscimo, somente terá validade , se por escrito, 
em papel timbrado da DELLT , e assinado por um de seus diretores. 

 
A DELLT não se responsabiliza por : 

 
Danos à propriedade, perdas, roubos, lucros cessante, danos físicos 

ou qualquer incidente atribuído à uma possível falha de funcionamento 
do produto. 

Também não se responsabiliza pela desinstalação, transporte para 
envio / retorno e posterior instalação do produto. 

 
III. Itens excluídos da garantia.  

 
A garantia não cobre os seguintes itens: 

 
Defeitos ou danos resultantes de uso do produto de outro modo que 

não seja o uso normal. 
 

Defeitos ou danos, decorrentes de mau uso, acidente ou ato culposo. 

 

 

 


