
THB 40 
TERMOHIGROBARÔMETRO

COM REGISTRO EM CARTÃO SD
 

 

 
PARA MEDIÇÃO E REGISTRO DE TEMPERATURA, PRESSÃO E UMI-
DADE EM QUALQUER LOCAL, CONTANTO QUE ESTEJA PROTEGI-

DO CONTRA A INTEMPÉRIE.  
 

 
 

DESTAQUES 
 

 Monitora com datalogger em tempo real, salva os dados 
de medição, junto com informações sobre tempo (ano, 
mês, data, hora, minuto, segundo), num cartão de memó-
ria SD e pode ser baixado no Excel, sem necessidade de 
software extra. O usuário pode realizar ele mesmo análi-
ses adicionais de dados ou gráficos. 

 Mostra os valores de temperatura, pressão e umidade no 
mesmo LCD. 

 Resolução de 0,1% de UR na leitura de umidade. 
 Resolução de 0,1 grau na leitura de temperatura. 
 Utiliza sensor de umidade tipo capacitância de precisão, 

profissional e com alta exatidão, para a medição da umi-
dade. 

 Barômetro profissional, unidades: hPa, mmHg, inHg. 
 Capacidade do cartão SD: 1 GB a 16 GB. 
 Display LCD amplo, fácil leitura 
 Circuito de microcomputador, alta confiabilidade. 
 Projeto do circuito com consideração de baixo consumo 

de energia e bateria de longa duração quando em uso 
com bateria. 

 6 baterias de 1,5 V CC (UM-4, AAA) ou adaptador de 9V 
CC 

 Interface RS232/USB com computador. 
 Patenteado (Reino Unido, Alemanha, Japão, Taiwan, 

China).  
 Fornecido com manual em português. 
 

 
 

THB 40 NO INTEROR DO AGV PTS 
Monitorando temperatura e pressão barométrica ao 
lado do filtro (posição de lado para evitar obstrução 

do fluxo entrante na cabeça) 
 

 
 

THB 40 NO INTERIOR DE UM DESSECADOR 
Monitorando temperatura e umidade durante 

equilibração de filtro 
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ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 

Circuito De um chip de microprocessador LSI 

Display Dimensões do LCD: 60 mm x 50 mm 

Medições Temperatura, umidade e pressão 

Cartão de memória Cartão de memória SD, 1 GB a 16 GB 

Tempo de amostragem do  
datalogger 

5/10/30/60/120/300/600 segundos 
Tempo de amostragem “default” é 60 segundos 
A amostragem “Auto” significa que quando o valor de amostragem é alterado (> ± 1% UR ou > ± 1 °C 
ou > ±1 hPa) os dados são salvos apenas uma vez 

Quantidade de erros de dados < 0,1% do número total de dados geralmente salvos. 

Configurações avançadas 

Formatação do cartão de memória SD 
Unidades de tempo do relógio (ano, mês, data, hora, minuto, segundo) 
Valor do tempo de amostragem 
Som ON/OFF do “beep” 
Ponto decimal do cartão SD 
Unidade de temperatura em °C ou °F 
Saída RS232 em ON/OFF 
Unidade do barômetro 

Tempo atualizado do Display Aproximadamente 1 seg caso dados de medição sejam alterados 

Saída de dados 
Interface RS 232/USB com o computador PC 
Conectar o cabo RS232 opcional - UPCB-02. Usar plugue RS232 
Conectar o cabo USB opcional - USB-01. Usar plugue USB 

Temperatura de operação 0 a 50 °C 

Umidade de operação Menos que 90% de UR     

Fonte de energia 
Bateria alcalina ou robusta, 1,5V CC (UM4, AAA), 6 unidades, ou equivalente 
Entrada com adaptador 9V CC (adaptador CA/CC é opcional) 

Duração da bateria 
Caso seja nova, e o tempo de amostragem seja ajustado para 60 segundos, a bateria (alcalina) 
durará mais de um mês. 

Peso 285 g 

Dimensões 132 x 80 x 32 mm 

Acessórios incluídos 
Manual de operação 
Unidade de suspensão 

Acessórios opcionais 

Cartão SD (2 GB), SD-2GB 
Adaptador CA para 9V CC 
Cabo RS232, UPCB-02 
Software de aquisição de dados, SW-U801-WIN 

 
ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES (23±5 °C) 

 

UMIDADE
Faixa 10% a 90% de UR 
Resolução 0,1 % de UR 

Exatidão 
>70% de UR: ± (4% leitura + 1% UR) 
< 70% UR: ±4% UR 

TEMPERATURA
Faixa 0 °C a 50 °C 
Resolução 0,1 grau 
Exatidão ± 0,8 °C 

BARÔMETRO
Unidade Faixa Resolução Acurácia @ leitura

hPa 10,0 a 1000,0 0,1 ± 2 hPa 
 1001,0  1100,0 0,1 ±3 hPa 
mmHg 7,5ª 825,0 0,1 ±1,5 mmHg 
inHg 0,29 a 32,48 0,01 ±0,1 inHg 

Camisa de proteção 
Para uso em amostradores da qualidade do ar, o sensor do THB-40 (posicionado no topo do ins-
trumento) é revestido com uma camisa em malha de inox, extremamente fina, com a finalidade de 
protegê-lo contra fluxos de partículas. 

 


