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 AK887 
MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO 

 

  
  
 V

e
rs

ã
o
 0

5
 -

 R
e

v
is

ã
o
 0

3
2

1
 -

 I
m

a
g
e

n
s
 m

e
ra

m
e
n

te
 i
lu

s
tr

a
ti
v
a
s
 



2 

 

 ÍNDICE 

 
 

1. ESPECIFICAÇÕES ............................................................................................. 3 
 

2. APRESENTAÇÃO ............................................................................................... 4 

VISTA FRONTAL ................................................................................................. 4 

VISOR LCD .......................................................................................................... 5 
 

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO .......................................................................... 6 

LIGAR - DESLIGAR ............................................................................................. 6 

MEDIÇÃO ............................................................................................................ 6 
 

4. FUNÇOES ADICIONAIS ..................................................................................... 7 

ILUMINAÇÃO DO VISOR - Backlight ................................................................... 7 

SELEÇÃO DA UNIDADE DE TEMPERATURA - °C / °F ...................................... 7 

SELEÇÃO DA UNIDADE DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA - hpa / inHg / mmHg .. 7 

CONGELAMENTO DA LEITURA - Hold .............................................................. 7 

VISUALIZAÇÃO DE MÁXIMAS, MÍNIMAS E MÉDIA - MAX / MIN / AVG ............. 7 

REGISTRO DAS MEDIÇÕES .............................................................................. 8 

Salvar registros na memória ............................................................................. 8 

Visualizar registros na memória ........................................................................ 8 

Apagar registros na memória ............................................................................ 8 

ALARME SONORO DE IBUTG (STRESS TÉRMICO) ......................................... 8 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ........................................................................ 8 
 

5. MANUTENÇÃO ................................................................................................... 9 

DICAS E CUIDADOS ........................................................................................... 9 

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS ............................................................................. 9 

AJUSTE DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA ............................................................. 9 

AJUSTE DE TEMPERATURA / UMIDADE RELATIVA ...................................... 10 

Ajuste de umidade relativa do ar .................................................................... 10 

Ajuste de temperatura ambiente ..................................................................... 10 

Ajuste de temperatura do globo ...................................................................... 11 

MENSAGENS DE ERRO ................................................................................... 11 
 

  

 
 



3 

1. ESPECIFICAÇÕES 
 

Faixa de medição Resolução Exatidão 
 

Temperatura Ambiente (Bulbo Seco) 
 

0 a 50 ºC 0.1ºC ±0.6ºC 
 

Temperatura de Globo 

0 a 80 ºC 0.1ºC 
±0.6ºC (20 a 50 ºC) 

±1ºC (restante da faixa) 
 

Stress Térmico – IBUTG 

Indoor 0 a 80 ºC 0.1ºC 
±1ºC (15 a 59 ºC) 

±1.5ºC (restante da faixa) 

Outdoor 0 a 80 ºC 0.1ºC 
±1.5ºC (15 a 56 ºC) 

±2ºC (restante da faixa) 
 

Umidade Relativa do Ar - UR 

0 a 99 % 0.1% 
±3% (10 a 70 % em 25ºC) 

±5% (restante da faixa) 
 

Pressão Atmosférica  

300 a 1100 hPa 1hPa ±1.5hPa 
 

- Memória: 99 registros 

- Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas) ou 

9Vdc - 500mA (adaptador AC/DC - não incluso) 

- Temperatura de operação: 0 a 50 °C 

- Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) 

- Desligamento automático: 15 minutos 

- Dimensões (LxAxP): 75 x 260 x 50 mm 

- Peso: 250g (com pilhas) 

- Especificações adicionais: 
- Alarme sonoro de IBUTG (ajustável) 
- Iluminação do visor (Backlight) 
- Registro da medição máxima e mínima (MAX / MIN) 
- Cálculo da medição média (AVG) 
- Cálculo de temperatura de bulbo úmido (WB), índice de calor (HI) 
e ponto de orvalho (DPT) 

- Congelamento da leitura (HLD) 
- Seleção da unidade de temperatura (ºC / ºF) 
- Seleção da unidade de pressão atmosférica (hPa / inHg / mmHg) 
- Ajuste do offset de temperatura, umidade relativa e pressão atmosférica 
- Indicação de pilhas quase sem carga (BAt) 

 
Antes de utilizar, examine o instrumento com atenção. Caso detecte alguma 
anormalidade, entre em contato com a AKSO.  
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2. APRESENTAÇÃO 
 
VISTA FRONTAL  
 
 
 

  

Visor LCD 

Conexão da fonte de 
alimentação (lateral) 

Botão HOLD 
Botão POWER 

Botão MAX / MIN 

Botão UNIT 

Botão BACKLIGHT 

Botão SET 

Botão MODE 

Sensor de temperatura 
do globo (interno) 

Tampa do 
compartimento de 
pilhas (atrás) 

Sensor de temperatura 
e umidade (interno) 
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2. APRESENTAÇÃO 
 
VISOR LCD 
 
 
   

1 - Alarme sonoro habilitado:  

2 - Valor da medição de umidade relativa (UR) 

3 - Valor da medição de temperatura ambiente 

(bulbo seco) 

4 - Medição secundária: 

GT - Temperatura do globo 

WBGT - IBUTG (stress térmico) 

HI - Índice de calor 

DPT - Temperatura do ponto de orvalho 

WB -Temperatura de bulbo úmido 

5 - Valor da medição secundária 

(GT / WBGT / HI / DPT / WB) 

6 - Valor da medição de pressão atmosférica 

7 - Unidade da medição de umidade: % 

8 - Congelamento da leitura ativo: HLD 

9 - Registro salvo / visualização dos registros 

ativa: REC 

10 - Unidade da medição de temperatura   

ambiente (bulbo seco): ºC / ºF 

11 - Unidade da medição secundária 

(GT / WBGT / HI / DPT / WB): ºC / ºF 

12 - Visualização de medição máxima / 

mínima ativa: MAX / MIN 

13 - Visualização de medição média 

ativa: AVG 

14 - Unidade da medição de pressão 

atmosférica: hpa / inHg / mmHg 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
 

IMPORTANTE 
NUNCA UTILIZE pilhas e adaptador AC/DC ao MESMO TEMPO no instrumento. 

Isto pode ocasionar danos irreversíveis ao circuito! 
 
LIGAR - DESLIGAR 

 Para ligar o AK887, pressione o botão POWER; 

 Para desligar, mantenha pressionado o botão POWER até os caracteres do visor 
se apagarem. 

 
MEDIÇÃO 
1) Ligue o AK887, pressionando o botão POWER; 

2) Posicione o instrumento no local da medição e aguarde a estabilização da leitura; 

3) Selecione a medição secundária do instrumento, pressionando brevemente o 
botão MODE. Aparecerá no visor a indicação correspondente do modo 
selecionado: 

 GT - Temperatura do globo 

 WBGT - IBUTG (stress térmico) 

3.1) Para selecionar o modo de cálculo do IBUTG (stress térmico), mantenha 
pressionado o botão UNIT. Aparecerá no visor a indicação correspondente 
do modo selecionado: 
 In door - Ambientes internos, sem incidência direta de radiação solar 

 out door - Ambientes externos, com incidência direta de radiação solar 

 HI - Índice de calor 

 DPT - Temperatura do ponto de orvalho 

 WB - Temperatura de bulbo úmido 

4) Observe no visor o valor da medição de umidade relativa, temperatura ambiente 
(bulbo seco), secundária (GT / WBGT / HI / DPT / WB) e pressão atmosférica. 

NOTA:  

 Observe as condições de umidade e temperatura do ambiente para a operação 
do instrumento.  



7 

4. FUNÇOES ADICIONAIS 
 
ILUMINAÇÃO DO VISOR - Backlight 
Para ativar/desativar a iluminação do visor, no modo de medição, mantenha 
pressionado o botão BACKLIGHT até que a iluminação ligue/desligue. 
 
SELEÇÃO DA UNIDADE DE TEMPERATURA - °C / °F 
Para alterar a unidade das medições de temperatura, pressione brevemente o 
botão UNIT. Aparecerá no visor a unidade selecionada correspondente (°C / °F). 
 
SELEÇÃO DA UNIDADE DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA - hpa / inHg / mmHg 
Para selecionar a unidade da medição de pressão atmosférica, pressione 
brevemente o botão BACKLIGHT. Aparecerá no visor a unidade selecionada 
correspondente: 

3. hpa - Hectopascal 

4. inHg - Polegadas de mercúrio 

5. mmHg - Milímetros de mercúrio 
 

CONGELAMENTO DA LEITURA - Hold 
Para congelar/descongelar a leitura no visor, pressione o botão HOLD. Quando a 
função estiver ativa, aparecerá no visor a indicação HLD. 
 
VISUALIZAÇÃO DE MÁXIMAS, MÍNIMAS E MÉDIA - MAX / MIN / AVG 
1) Para visualizar o maior valor medido, no modo de medição, pressione 

brevemente o botão MAX/MIN. Aparecerá no visor a indicação MAX; 

2) Para visualizar o menor valor medido, na visualização da medição máxima, 
pressione brevemente o botão MAX/MIN. Aparecerá no visor a indicação MIN; 

3) Para visualizar o valor médio medido, na visualização da medição mínima, 
pressione brevemente o botão MAX/MIN. Aparecerá no visor a indicação AVG; 

4) Para retornar ao modo de medição, na visualização de média, pressione 
brevemente o botão MAX/MIN. 

NOTAS: 

 Para apagar os registros de máxima, mínima e média da memória, durante o 
modo de visualização de máximas/mínimas/média, mantenha pressionado o 
botão MAX/MIN. Aparecerá no visor a indicação CLr e os registros serão 
apagados.  
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4. FUNÇÕES ADICIONAIS 
 
REGISTRO DAS MEDIÇÕES 

Salvar registros na memória 
Para salvar valores de medição na memória do instrumento, pressione brevemente 
o botão SET. Aparecerá no visor a indicação REC e o número de identificação do 
registro, sinalizando que todas as medições foram salvas na memória do AK887. 

Visualizar registros na memória 
1) Para visualizar os registros das medições salvos na memória do instrumento, 

mantenha pressionado o botão MODE até a indicação REC aparecer no visor. 
Aparecerá na parte inferior do visor o número de identificação do registro e, 
acima, os respectivos valores registrados; 

2) Para navegar entre os registros salvos na memória, utilize os botões HOLD e 
BACKLIGHT; 

3) Para retornar ao modo de medição, mantenha pressionado o botão MODE até a 
indicação SEt aparecer no visor, em seguida, mantenha pressionado o botão 
MODE até que a indicação SEt desapareça do visor. O instrumento retornará ao 
modo de medição. 

Apagar registros na memória 
Para apagar todos os registros da memória do instrumento, durante o modo de 
visualização dos registros, mantenha pressionado o botão SET até aparecer no 
visor a indicação ---, sinalizando que os registros foram apagados.  
 

ALARME SONORO DE IBUTG (STRESS TÉRMICO) 
O AK887 possui alarme sonoro ajustável para a medição de stress térmico (IBUTG): 
1) Para ativar/desativar o alarme, no modo de medição, pressione brevemente o 

botão POWER. Quando a função estiver ativa, aparecerá no visor a indicação ; 

2) Para configurar o valor do alarme sonoro: 
2.1) No modo de medição, mantenha pressionado o botão MODE até aparecer no 

visor a indicação REC; 

2.2) Mantenha pressionado o botão MODE até aparecer no visor a indicação SEt. 
O instrumento acessará o modo de ajuste do valor alarme e começará a 
piscar o dígito que poderá ser alterado; 

2.3) Para selecionar o dígito a ser alterado, pressione o botão UNIT. O dígito 
selecionado ficará piscando; 

2.4) Para aumentar/diminuir o valor do dígito que está piscando, utilize os botões 
HOLD (aumentar) e BACKLIGHT (diminuir); 

2.5) Após ajustar o valor, mantenha pressionado o botão MODE. O novo valor de 
alarme será salvo e o instrumento retornará ao modo de medição. 

 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 
O AK887 desliga automaticamente após 15 minutos sem pressionamentos de 
botão. Para desativar o desligamento automático, com o instrumento desligado, 
mantenha pressionado o botão HOLD e, sem soltá-lo, ligue o instrumento 
pressionando o botão POWER. Aparecerá no visor a indicação n, sinalizando que a 
função foi desativada. 
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5. MANUTENÇÃO 
 
DICAS E CUIDADOS 

 Proteja o AK887 de respingos d’água e evite manuseá-lo com as mãos úmidas; 

 Evite quedas e/ou choques mecânicos, pois podem ocasionar danos irreversíveis 
ao AK887; 

 Desvios nas medições podem ser decorrentes de pilhas com pouca carga, 
portanto, substitua as pilhas sempre que o instrumento sinalizar necessidade de 
troca; 

 Caso o instrumento permaneça sem uso por longos períodos (mais que 15 dias), 
remova as pilhas antes de guardá-lo; 

 NUNCA UTILIZE pilhas e adaptador AC/DC ao MESMO TEMPO no instrumento. 
Isto pode ocasionar danos irreversíveis ao circuito!  

 
SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS 
Quando aparecer no visor a indicação bAt, substitua as pilhas conforme a 
descrição a seguir: 
1) Abra a tampa do compartimento da bateria, deslizando a parte inferior traseira do 

AK887 para baixo; 

2) Retire as pilhas do compartimento; 

3) Instale as pilhas novas, observando a polaridade correta; 

4) Feche a tampa do compartimento das pilhas, observando o seu correto encaixe. 
 
AJUSTE DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA 
O AK887 permite ajuste do offset da medição de pressão atmosférica. Caso o 
instrumento apresente desvios significativos na medição deste parâmetro, siga o 
procedimento a seguir: 
1) No modo de medição, mantenha pressionado o botão SET até aparecer no visor 

a indicação 0.0 hpa; 

2) Utilize o botão HOLD para aumentar e o botão BACKLIGHT para diminuir o valor 
do offset da medição de pressão atmosférica; 

3) Para salvar o novo valor ajustado, mantenha pressionado o botão POWER até 
indicação SAVE aparecer no visor. A alteração será salva e o instrumento 
retornará ao modo de medição.  

NOTA:  

 O limite do ajuste de offset é de ±3.0hPa. 
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5. MANUTENÇÃO 
 
AJUSTE DE TEMPERATURA / UMIDADE RELATIVA 
O AK887 possui ajuste do offset das medições de umidade relativa, temperatura 
ambiente e temperatura do globo. Caso algum destes parâmetros apresente 
desvios acima da exatidão do instrumento, siga o procedimento a seguir: 
1) Com o instrumento desligado, mantenha pressionado os botões MODE e 

BACKLIGHT e, sem soltá-los, ligue o instrumento pressionando brevemente o 
botão POWER; 

2) Aparecerá o valor de 0.0 para os parâmetros de medição de umidade relativa, 
temperatura ambiente e temperatura do globo, em seguida, solte os botões 
MODE e BACKLIGHT. 

Ajuste de umidade relativa do ar 
3) Para ajustar a medição de umidade relativa do ar, mantenha pressionado o botão 

MAX/MIN e utilize o botão HOLD para aumentar e o botão BACKLIGHT para 
diminuir o valor de ajuste do offset; 

4) Para salvar o valor do ajuste de offset da medição de umidade relativa do ar, 
mantenha pressionado os botões MODE e POWER até aparecer no visor a 
indicação SAVE. Todas as alterações serão salvas; 

5) Para sair do modo de ajuste de offset, desligue o instrumento mantendo 
pressionado o botão POWER. 

Ajuste de temperatura ambiente 
3) Para ajustar a medição de temperatura ambiente, mantenha pressionado o botão 

SET, utilize o botão HOLD para aumentar e o botão BACKLIGHT para diminuir o 
valor de ajuste do offset; 

4) Para salvar o valor do ajuste de offset da medição de temperatura ambiente, 
mantenha pressionado os botões MODE e POWER até aparecer no visor a 
indicação SAVE. Todas as alterações serão salvas; 

5) Para sair do modo de ajuste de offset, desligue o instrumento mantendo 
pressionado o botão POWER.  
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5. MANUTENÇÃO 
 
Ajuste de temperatura do globo 
3) Para ajustar a medição de temperatura do globo, mantenha pressionado o botão 

UNIT e utilize o botão HOLD para aumentar e o botão BACKLIGHT para diminuir 
o valor de ajuste do offset; 

4) Para salvar o valor do ajuste de offset da medição de temperatura do globo, 
mantenha pressionado os botões MODE e POWER até aparecer no visor a 
indicação SAVE. Todas as alterações serão salvas; 

5) Para sair do modo de ajuste de offset, desligue o instrumento mantendo 
pressionado o botão POWER. 

NOTAS: 

 Para alterar a unidade da medição de temperatura do modo de ajuste de offset, 
mantenha pressionado o botão MAX/MIN e, sem soltá-lo, pressione 
brevemente o botão POWER; 

 O limite do ajuste de offset é de ±9.9 (ºC / ºF / %). 
 
MENSAGENS DE ERRO 
 

 CAUSA SOLUÇÃO 

Er1 
Falha no circuito ou sensor de  
Medição 

Substitua as pilhas por novas; 

Contate a Assistência Técnica AKSO. 

Er2 
Valor da leitura fora da faixa de  
Medição 

Realize a leitura novamente, 
observando a faixa de medição 
do AK887. 
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