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MANUAL 
TERMÔMETRO DIGITAL VECTERM 1200 tipo K 

 
DESCRIÇÃO: 
O TERMÔMETRO DIGITAL VECTERM 1200, indica instantaneamente temperaturas através de 
sondas de superfície, imersão, penetração e ambientes.  
Possui comanda de liga/desliga e memória por tecla de pressão. 
Muda automaticamente a faixa de leitura, sendo a resolução de 0,1ºC  de –70,0 a + 199,9ºC  e 
de 1ºC de 200 a 1300ºC, sem necessidade de comutação por chave. 
Baixo consumo de energia: 1 bateria de 9 V dura +/- 10 horas contínuas. 
Sondas intercambiáveis, com plug DIN, pinos com compensação de junta fria situada no próprio 
plug através de termistor de precisão, transmitindo para o instrumento indicador a temperatura 
sem interferência do ambiente. 
Utiliza como sensor um termistor tipo Ferro-Constant. 
A unidade de medição consiste do indicador de leitura portátil e a sonda de temperatura  
intercambiável com cabo de conexão. 
O indicador de leitura poderá ser exposto a ambientes com temperatura entre 0 e 50ºC e as 
sondas intercambiáveis a ambientes de –70 a + 1300ºC. 
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OPERAÇÃO: 
Instale a sonda intercambiável observando a posição dos pinos 
Instale uma bateria de 9 V normal, na parte traseira do aparelho. 
Ligue o aparelho pressionando a chave na posição L (liga) e o display indicará a temperatura da 
ponta de aço inox da sonda.  
Se o display indicar LO BAT ou BAT ou => no canto esquerdo, a bateria deve ser substituída. 
Para desligar pressione a chave na posição D (Desliga). 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Um amplificador lineariza a voltagem termoeléctrica e fornece um sinal analógico proporcional a 
temperatura lida. 
A técnica CMOS do conversor analógico digital transforma o sinal analógico em uma 
informação digital que aparece do display LCD. A leitura é direta em ºC com resolução decimal 
ou unitária. 
 
 
 

• Faixa de medição: -70 a + 1300°C 
• Resolução: 0,1° C até 199,9ºC e 1ºC de 200 até 1300ºC 
• Exatidão: +/-0,8% do fundo de escala  
• Histerese da mudança automática da escala: +/- 2ºC  
• Display de cristal líquido: 3 ½ dígitos, com 13 mm de altura, com indicação de Lobat. 
• Tecla de memória congela a leitura. 
• Alimentação: bateria de 9 V normal 
• Freqüência de amostragem: 3 leituras por segundo 
• Sensor: PT-100 
• Dimensões: 120 x 70 x 30mm 
• Consumo médio: 75/100 mW 
• Caixa plástica ABS – dimensões 120x70x30mm – Peso 300g 
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