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Estes modelos incluem um termopar de fio 
com rebordo isolado Tipo K gratuito de 1 m 
(40") com conector subminiatura e cilindro 
de suporte de fio (um por canal).Faça sua 
reserva! Modelo Nº SC-TT-K-30-36.

Inclui um Termopar 
Gratuito!

U  Alta exatidão de Leitura Básica 
de 0,1%

U Alternável entre °C/°F
U Resolução de 0,1 ou 1°
U  Funções Mín/Máx/AVG (Média)/

REL (Liberar) e Hold (Retenção)
U  Ajuste do Painel Frontal
U  Indicador LED para Conexão 

Aberta do Termopar
U  Certificado de Calibração 

Rastreável por NIST (Sem Pontos)

Os termômetros portáteis HH11B  
e HH12B apresentam entradas para 
termopar Tipo K e estão disponíveis 
em modelos de entrada simples ou 
dupla. O HH11B é um modelo de 
entrada simples que possui uma 
resolução automática de faixa de 0,1 
ou 1°. O HH12B é um medidor de 
entrada dupla que permite ao usuário 
exibir leituras T1, T2 ou ∆T (T1 – T2) 
com uma resolução de 0,1 ou 1°. 
Ambos os modelos são alternáveis 
entre °C/°F e apresentam ajuste de 
deslocamento do painel frontal e 
funções de retenção máxima para 
leitura/display. 
Erros contribuídos por um termopar 
específico podem ser praticamente 
eliminados, dentro de um intervalo 
limitado, pelo uso do ajuste 
de offset embutido na face do 
medidor e um padrão preciso de 
temperatura. Uma luz de aviso em 
LED indica quando há uma situação 
de entrada de termopar aberta.

Vem completo com medidor, luva de borracha, bateria 9V, certificado NIST (sem pontos),  
um número adequado de termopares de fio com rebordo e o manual do operador.
Observação: o HH11B e o HH12B aceitam apenas os conectores padrão do tipo SMPW. 
Estas unidades não são compatíveis com conectores NMP.
Exemplo de Encomenda: medidor de termopar com entrada dupla Tipo K HH12B.

  Para fazer seu pedido.
 Nº do Modelo Descrição
 HH11B Resolução alternável entre 0,1 e 1° de entrada simples  
 HH12B Resolução alternável entre 0,1 e 1° de entrada dupla  
 HH-MAG  Alça de suspensão magnética que pode ser afixada  

à bota de borracha
 SC-HH11A Estojo de transporte de luxo com coldre e alça magnética
 CAL-3-HH Calibração rastreável por NIST com pontos

Especificações
Intervalo de Medição: 
-200 a 1372°C (-328 a 1.999°F)
-199,9 a 199,9°C (-327,8 a 391,8°F) 
Exatidão (Cromo-Alume Tipo K): 
± (0,1% da leitura + 1°C) quando  
-60 a 1.372°C 
± (0,1% da leitura + 2°C) quando  
-60 a -200°C 
± (0,1% da leitura + 2°F) quando  
-76 a 1.999°F 
(0,1% da leitura + 4°F) quando -76 a 328°F 
Normas de Segurança Europeias:  

Disponível para entrega rápiDa!

HH11B, entrada 
simples.

HH12B, 
entrada  

dupla.

A sonda KTSS-HH é vendida separadamente, 
acesse omega.com/jtss-hh

recursos 

atualizados!

IEC-1010 e CE-EMC 
Coeficiente de Temperatura:  
0,1 vez a especificação de exatidão 
aplicável por °C de 0 a 18°C e de 28 a 50°C 
Display: LCD de 31⁄2 dígitos, leitura 
máxima de 1999 
Taxa de Amostragem: 2,5/s 
Bateria: 9V (incluída) 
Vida da Bateria: 200 horas (tipicamente) 
Dimensões: 210 alt. x 65 larg. x 33 mm 
prof. (8,3 x 2,4 x 1,4")
Peso: 254 g (9 onças)

Termômetro Digital
Modelos de Entrada Simples ou Dupla com  
Entrada para Termopar Tipo K

L

 DE1 ANO
GARANTIA

Padrão Sem 
Pontos

HH11B/HH12B


