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Termo Higrômetro Modelo: MTH-1361 
 

Instrumento digital portátil, com display duplo, que realiza medidas de 

temperatura de –20°C a +60°C, umidade relativa de 0  a 99%, bulbo úmido e 

ponto de orvalho, com resolução de 0.1ºC e 0.1% e precisão básica de ±0.8ºC 

e ±3% e funções avançadas como Data Hold e Máximo e Mínimo. 

Características Técnicas: 

- Display: Duplo 

- Taxa de Amostragem: 2.5 vezes/s 

- Tempo de Resposta (estimado para alcançar 90% da leitura, ar com baixo 

deslocamento): 

Umidade: 180s; Temperatura: 10s 

- Indicação de Polaridade: Automática, negativa (-) indicada 

- Indicação de Bateria Fraca: O símbolo de bateria é mostrado quando a tensão 

da bateria cair abaixo da tensão normal de operação 
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- Medidas de ponto de orvalho 

- Medidas de temperatura de bulbo úmido 

- Data Hold 

- Função Máximo e Mínimo (MAX / MIN) 

- Auto Power Off: Aprox. 30 minutos ou desabilitado 

- Ambiente de Operação: 0°C ~ 40°C, RH < 80% não co ndensado (Demais 

condições de medida válidas somente para o sensor) 

- Ambiente de Armazenamento: -10°C ~ 60°C, RH < 70%  

- Altitude: Até 2000m 

- Alimentação: Bateriade 9V 006P ou IEC 6F22 ou NEDA 1604 

- Duração da Bateria: Aprox. 85 horas contínuas (alcalina) 

- Normas: EMC (CE) 

- Dimensões: 240(A) x 54(L) x 34(P)mm (9.5" x 2.1" x 1.3") 

- Peso: Aprox. 180g (6.4 oz.) 

Aplicações 

Instrumento destinado para uso em laboratórios, salas climatizadas e 

ambientes controlados. 

As funções psicrométricas como ponto de orvalho e temperatura de bulbo 

úmido permitem a análise das propiedades do ar. 


