
                                                                                                   

Termo-higrômetro 
Digital 

Máxima e Mínima 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
MODELO  
VEC-HTC-303A-1 
 
Manual de instruções 

 
Termo-higrômetro Digital 
Máxima e Mínima 
 
Principais características 
. O visor mostra a temperatura interna e  a 
umidade interna. 
. A memória é utilizada para re-chamada e exibição das 
leituras de temperatura e umidade relativa máxima e 
mínimas anteriores. 
. Unidade de medição de temperatura selecionável, 
ºC/ºF. 
Montagem em parede e mesa. 
Descrição das partes 
ºC/ºF : Exibe temperatura em ºC/ºF. 
MODE: Ajuste do relógio 12/24 horas e data mês/dia. 
ADJ. Função do alarme. 
MAX/MIN : Memória para visualização da temperatura e 
umidade máxima/mínima. 
REINICIAR MEMO: Limpa a memória de temperatura e 
umidade máxima/mínima. 
 
Operação Geral: Abra compartimento de pilha e puxe o 
isolador da pilha para fora. O termo-higrômetro está 
preparado para uso agora. 
 

 
1. Pressione a tecla MAX/MIN uma vez, a temperatura e a umidade 
interna máxima será exibida, desde o último reinicio da memória. 
Pressione MAX/MIN novamente para exibir a temperatura e 
umidade mínima, desde o último reinicio da memória. Se 
pressionar MAX/MIN novamente, ele voltará para a exibição da 
temperatura e umidade interna atual. 

 
 

2. Na operação 1 acima, pressione RESET 
para apagar a memória de temperatura e 
umidade lidas MÁXIMA/MÍNIMA.  

 
3 . Comutação das unidades de exibição ºC/ºF: 
Na parte frontal do termo- higrômetro selecione a unidade de 
medida a ser vista no display. 

 
 
 
 
 

Nota: 

1. Quando o visor se torna fraco, a pilha deve ser 
substituída para garantir a precisão do instrumento. 
2. Descarte a pilha de maneira adequada. 
3. A qualidade do instrumento não será garantida se o 
dano for causado por negligência, uso impróprio ou se o 
instrumento for violado. 

 
Especificação: 
Faixa de medição da temperatura: 
IN -50ºC a 70ºC (-122ºF a 158ºF); 
Faixa de medição da umidade: 0% a 100% (U.R.) 
Resolução Temperatura: 0,1ºC/ 32,18 ºF; 
Resolução Umidade: 1%; 
Precisão temperatura IN/OUT: ± 2,5°C/ 36,5°F 
Precisão da Umidade: ± 15%UR 
Pilha: 1,5 V – AAA 
Dimensões:  Display de Cristal Líquido (LCD)  80 x 60mm para amostra de 
temperatura e umidade 
Dimensões: 110 x 110 x 15 mm 
Peso: aprox. 58g. 
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