
Tecnologia para monitoramento de temperatura

Termômetro Digital sem Contato
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Triagem de Temperatura Corporal

Visor colorido com 5 modos de exibição permitem
que você leia com precisão a temperatura.

CARACTERÍSTICAS:

ESPECIFICAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

Método de Medição Infravermelho sem contato
Distância de Medição 3cm ~ 5cm (recomendada)

Exibição de Dígitos Exatos 0,1 ° C
Temperatura de Armazenamento 0,40 ° C

Umidade Relativa <85% 
Alimentação 2 pilhas AAA

Tamanho do Produto (AxLxP) 158,8 * 40,5 * 41mm
Peso 60g

Desligamento Automático Sim

Precisão de Medição
32~35,9 ° C  ± 0,3°C
36~39 ° C  ± 0,2°C
39~43 ° C  ± 0,3°C

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, 
fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, 
sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso 
prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.
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Revendedor Autorizado

Moderno e fácil de utilizar, mede a temperatura sem precisar entrar em contato com a pele. Aponte o termômetro na testa a 
uma distância de 3 a 5cm e acione o gatilho até escutar a confirmação de leitura. A medida da temperatura irá aparecer no 
visor localizado na parte traseira do termômetro. Também mede temperatura de superficies. 

• 32 posições de memória
• Temperatura corporal;

• Temperatura do objeto;
• Alarme Sonoro.
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