
AK370
TERMÔMETRO PORTÁTIL

À PROVA D’ÁGUA 
COM SENSOR PT100
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SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS
Quando a indicação “          ” começar a piscar no canto 
superior esquerdo do visor, substitua as pilhas conforme 
descrição a seguir:

1) Abra a tampa na parte traseira do instrumento removendo 
os 6 parafusos de fixação;

2) Retire as pilhas do compartimento;

3) Instale as novas pilhas no compartimento, observando as 
polaridades de cada uma;

4) Feche a tampa observando o seu correto encaixe e a 
ordem dos parafusos.

7 - MANUTENÇÃO

2 - ACESSÓRIOS

Itens que acompanham o AK370:

- 1 sonda para medição de temperatura (Pt-100)

- 1 manual de instruções

Antes de utilizar, examine o instrumento e os itens que o 
acompanham com atenção. Caso detecte alguma 
anormalidade, entre em contato com a AKSO.

AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

vendas@akso.com.br  •  www.akso.com.br

Fone: (51) 3406.1717

3 - APRESENTAÇÃO

- Faixa de Medição: -100 a 300°C

- Resolução: 0.1°C

- Exatidão: ±0.4°C (de -100  a 100°C)
±0.6°C (de 100 a 300°C)

- Tipo de sensor: Pt-100 (4 fios)

- Grau de proteção: IP67 (à prova d'água)

- Ambiente de operação:
Temperatura: 0 a 50°C
Umidade: 0 a 80%UR (sem condensação)

- Alimentação: 4.5VDC (3 pilhas AAA)  

- Indicação de carga da pilha: 3 níveis

- Desligamento automático: 30 minutos

- Dimensões: 
Instrumento (LxAxP): 66 x 150 x 32 mm
Sonda - haste de inox (DxC): 3.2 x 120 mm
Sonda - cabo (DxC): 4.5 x 1400 mm

- Peso: 175g

1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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4 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

MEDIÇÃO

1) Conecte a sonda de temperatura ao AK370;

2) Ligue o instrumento, pressionando o botão     ; 

3) Insira ou encoste a haste da sonda no ponto a ser medido;

4) Aguarde alguns segundos para estabilização da leitura e 
observe no visor a medição de temperatura.

NOTA: 
Nunca exponha o AK370 a ambientes com condições 
impróprias para sua operação.

5 - FUNÇÕES ADICIONAIS

Iluminação do visor (backlight)

Para ativar-desativar a iluminação do visor, pressione o 
botão       . A iluminação do visor se apagará automaticamente 
após 10 segundos.

HOLD (congelamento da leitura)

Para ativar/desativar o congelamento no visor dos valores da 

medição em curso, pressione o botão HOLD. Aparecerá no visor 
a indicação “HOLD”, sinalizando que a função está ativa.

   REL (medição relativa)

Para monitorar as variações da temperatura em relação à 

medição atual, pressione o botão    REL. 
O valor presente no visor será “zerado” e aparecerá na parte 
superior do visor a indicação “   REL”, sinalizando que essa 
função está ativa.

Nesse modo, o visor mostrará as variações de temperatura em 
relação ao valor inicial no momento da ativação da função.

Para retornar a modo de medição normal, pressione o botão        

   REL novamente.

MAX / MIN / AVG (ativação-visualização dos registros: 
máxima, mínima e média)

1) Para ativar os registros das temperaturas máxima, mínima e 
média medidas pelo AK370, pressione o botão          . Aparecerá 
no visor a indicação “MAX”, e na parte inferior, o valor máximo 
medido desde a ativação da função;

2) Para alternar entre os registros, pressione o botão           . 
Para cada pressionamento, aparecerá no visor a indicação:

> “MAX” e o valor máximo registrado, na parte inferior;

> “MIN” e o valor mínimo registrado, na parte inferior;

> “AVG” e o valor médio registrado, na parte inferior;

> “MIN MAX AVG” (piscando) e o valor da medição atual na 
parte inferior.

3) Para retornar ao modo de medição normal, mantenha            
pressionado até as indicações “MIN MAX AVG” saírem do visor.

°C/°F (unidade de medição da temperatura) 
Para selecionar a unidade de medição de temperatura (°C ou °F), 
pressione o botão °C/°F.

     (desligamento automático)

Para desativar o desligamento automático do AK370:

1) Com o instrumento desligado, mantenha pressionado o 
botão HOLD;

2) Ligue o instrumento, pressionando     ;

3) Aguarde 2 segundos;

4) Solte o botão HOLD. A indicação “     ” se apagará do visor, 
sinalizando que a função foi desativada.

Para reativar a função, desligue e ligue o instrumento 
normalmente. 

1 - Nível de carga da pilha
2 - Desligamento automático ativo
3 - Congelamento da medição ativo
4 - Modo de medição relativa ativo
5 - Unidades de medição da 

temperatura
6 - Valor da medição da temperatura
7 - Unidade de medição da 

temperatura de registro 

8 - MIN : Temperatura mínima registrada 
em visualização

MAX: Temperatura máxima registrada 
em visualização

AVG : Temperatura média registrada 
em visualização

9 - Valor do registro em 
visualização/medição

10 - Ajuste da temperatura em 0°C
11 - Tipo de sensor selecionado

6 - CONFIGURAÇÃO

Para entrar no modo de configuração do AK370

1) Com o instrumento desligado, mantenha pressionado o 
botão       ;

2) Ligue o instrumento, pressionando     ;

3) Após aparecer no visor a indicação “Set”, solte       . 
A indicação “Set” ficará piscando no visor durante 20 segundos, 
sinalizando que o modo de configuração está acessível; 

4) Acesse os ajustes, pressionando o botão    REL. 
Piscará no visor “Pt” e “CAL”;

5) Ajuste o tipo de sensor em uso, pressionando            até 
aparecer, no canto inferior esquerdo do visor a indicação “Pt100”;

6) Confirme o tipo de sensor ajustado, pressionando o botão °C/°F. 
Piscará no visor “CAL” e “USER”. 

7) Escolha a configuração que deseja efetuar (A ou B):

A. Para efetuar AJUSTE DA TEMPERATURA EM 0.0°C:

1. Pressione o botão    REL; 

2. Coloque a sonda de temperatura em banho 
estabilizado a 0.0°C;

3. Após a leitura de temperatura estabilizar no visor, 
pressione o botão    REL para salvar o ajuste. 
Aparecerá “SURE” no visor;

4. Para confirmar o ajuste, retornando ao modo de 
medição, pressione o botão °C/°F.

B. Para efetuar RESTAURAÇÃO DOS PADRÕES DE 
FÁBRICA:

1. Pressione       . Piscará no visor “CAL” e “RESt”;

2. Para ativar e confirmar a função, retornando ao modo 
de medição, pressione 2 vezes o botão °C/°F.

Para sair do modo de configuração, retornando ao modo de 
medição, pressione       ou aguarde 20 segundos.
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Este produto possui garantia contra defeitos 
de fabricação de 2 anos para o instrumento e 

de 6 meses para a sonda.

GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

garantia@akso.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES


