
Indicador digital de temperatura DT-680

Características:

1. Memória de Min/Máx               4. Indicador IN/OUT
2. Alarme Configurável                5. Sensor com 1 metro 
3. Leitura em ºC e ºF                   6. Caixa de Policarbonato

Especificações

Faixa de Medição : -50ºC a 70 ºC
Precisão: ± 1ºC de -20 a 50ºC /  ± 2ºC no restante
Resolução : 0,1ºC
Temperatura Ambiente : -10ºC a 50ºC
Bateria : 1 x 1,5V AAA
 Alarme Configurável
 Leitura em ºC e ºF

Operações:

1 - Botão «Mix/Min» : Pressione esta tecla uma vez, a temperatura máxima registrada aparecerá no display, pressionando
novamente a temperatura alterna para a mínima temperatura registrada, pressione e segure o botão de Min/Max para 
resetar os valores registrados.
2 - Botão IN/OUT : Ao Ligar o equipamento a temperatura do sensor externo (OUT) será mostrada no display, pressione o
botão IN/OUT uma vez para mudar a indicação para o sensor (IN)
3- Botão ºC/ºF : pressione este botão (localizado na parte traseira do equipamento) para alternar a indicação no display de
Celcius para Fahrenheit
4 - Ajuste de Alarme de temperatura :
- Para entrar no modo de ajuste de alarme, pressione o botão (ALARME) até que o display fique piscando
- Pressione o botão ºC/ºF para avançar a temperatura até o limite de alta desejado (OUT)
- Pressione ALARME para ativar o ajuste de limite de baixa (IN), O display IN piscará
- Pressione o botão ºC/ºF novamente para avançar a temperatura até o limite de baixa desejado (IN)
- Pressione ALARME novamente para encerrar a programação

Cuidados:

1. Não utilize o equipamento dentro dos 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 de baterias, reconfigurar os alarmes
4- Recomendamos a certificação deste equipamento pelo menos 1 vez ao ano
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