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Introdução 
Termômetro para vacinas VT-10 com dupla função de medição de 
temperatura externa/interna, tela LCD, memória mínima/máxima, definição 
de alarme alto/baixo etc. A linha do sensor externo possui três metros de 
comprimento e um frasco tamponado fechado para garantir que a medição 
de temperatura não seja afetada por flutuações rápidas ou frequentes. 
Utilizada  principalmente em refrigeradores médicos, refrigeradores de 
alimentos e outros equipamentos. 

 

Recursos 
 Função de medição de temperatura dupla externa/interna 

 Definição de alarme alto/baixo 

 Visor de temperatura interna/externa alternável 

 Memória máxima/mínima 

 Tela LCD com luz de fundo 

 Função de escala alternável °F/°C 

 Função de indicação de baixa carga de bateria 

 Contém suporte dobrável e função de presilha magnética 

 

Parâmetros de desempenho 
 Intervalo de temperatura interna: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) 

 Intervalo de temperatura externa: -50°C a 70°C (-58°F a 158°F) 

 Acurácia: ±0,5°C (-20°C a 40°C) / ±1°F (-4°F a 104°F)  
 ±1°C (-50°C a -20°C , 40°C a 70°C) 
 ±2°F (-58°F a -4°F, 104°F a 158°F) 

 Período de amostragem: 10 s 

 Resolução de exibição: 0,1°C / 0,1°F 

 Tamanho do visor: 49 mm x 22 mm 

 Tamanho do corpo: 90 mm x 50 mm x 18mm 

 Especificações do sensor externo: 41 mm C x 20 mm D 

 Tampão do sensor: Propilenoglicol (grau alimentar) 

 Tamanho do sensor externo: 3 m x 1,9 mm 

 Bateria: CR2450 

 Duração de bateria: 3000 h (sem utilizar a luz de fundo) 

 

Instruções de uso 
 

Botão MAX/MIN: Pressione brevemente esta tecla para exibir a temperatura 
máxima/mínima. O indicador “MAX” / “MIN” piscará, retornando à tela 
inicial após 8 s, não é necessário pressionar nenhuma tecla. Quando o valor 
máximo/mínimo de temperatura é exibido, as outras teclas são inválidas. 
Pressione e segure esta tecla para limpar o valor máximo/mínimo. 
Botão INTERNA/EXTERNA (IN/OUT): Pressione este botão brevemente para 
alternar a exibição da temperatura interna/externa. 
Botão ALARME (ALARM): Pressione brevemente esse botão para 
ativar/desativar a função de alarme. Pressione e segure a tecla para 
configurar o limite superior/inferior do alarme de temperatura; no modo 
intermitente “ALTO/BAIXO (HI/LOW)” pressione brevemente o botão “C/F”, 
o limite do alarme é incrementado em “1” unidade; pressione e segure o 
botão “C/F” para incrementar o limite superior do alarme em “1” unidade 
até que o botão “C/F” seja liberado; o valor definido será alterado de -50 a 
70 ciclos. 
Botão da luz de fundo: pressione o botão, a luz de fundo se acenderá; libera 
essa tecla, a luz de fundo será desligada. Botão C/F: no estado normal de 
medição de temperatura, pressione brevemente este botão para alternar a 
unidade de temperatura entre °C/°F. 
No estado de ajuste do limite superior/inferior do alarme de temperatura, 
pressione rapidamente/longamente este botão para definir o valor do 
alarme. 
Observação: Se o dispositivo estiver com bateria fraca, interrompa a 
utilização, substitua a bateria o mais rapidamente possível. Quando o 
dispositivo estiver energizado, mantenha o sensor externo e a fuselagem 
seguros. Por favor, não remova o sensor externo indiscriminadamente. 


