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Multímetro digital de 
automedição 5 em 1

HHM8229  DE1 ANO
GARANTIA

U  Temperatura, RH, som, luz  
e multímetro digital em um

U  Display com luz de fundo
U  Desligamento automático
U  Aviso sonoro e visual para conexões  

de entrada corretas 
U  Sensores integrados de temperatura/RH
U Entrada para Termopares tipo K

O medidor de HHM8229 é um instrumento profissional 
portátil de medição com LCD grande para mostrar três 
linhas de leitura, bem como uma luz de fundo para 
facilitar a leitura. O projeto de “operação com uma 
mão” para o seletor de intervalos simplifica e facilita 
a medição. São oferecidas proteção de sobrecarga 
e indicação de bateria fraca. Este é um instrumento ideal 
de multifunção com dezenas de aplicações práticas para 
o profissional, oficina, escola, hobby e uso doméstico.
O medidor é concebido com alarme de luz e som 
para evitar desconexão dos cabos de teste e fornecer 
proteção adicional contra danos causados por operação 
inadequada. O multi-testador digital 5 em 1 foi projetado 
para combinar as funções dos medidores de nível de 
som, luminosidade, umidade e temperatura com um 
multímetro digital.
O multímetro digital HHM8229 pode realizar medições 
de tensão de CA/CC e corrente, resistência, frequência, 
função, capacitância, bem como teste de continuidade 
e diodo. Tanto a leitura como a unidade de medição são 
exibidas no LCD e incluem auto-medição e operação 
manual. Tanto auto-medição como medição manual 
estão disponíveis. O HHM8229 é equipado com função 
de desligamento automático, função de espera da leitura 
e função de medição relativa.

ESPECIFICAÇÕES
Contagens: 4000
Tensão de CC: 400 mV/4V/40V/400V/1000V ± (0,7%  
da leitura + 2 dgt)
Tensão de CA: 400 mV/4V/40V/400V/750V ± (0,8%  
da leitura + 2 dgt)
Corrente de CC: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ± (1,2%  
da leitura + 3 dgt), 2A/20A ± (2,0% da leitura + 10 dgt)
Corrente de CA: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ± (1,5%  
da leitura + 3 dgt), 2A/20A ± (3,0% da leitura + 10 dgt)
Resistência: 400Ω/4K/40k/400K/4 MΩ ± (1,2% da leitura  
+ 5 dgt), 40 MΩ ± (2,0% da leitura + 5 dgt)
Capacitância: 40 nF/400 nF/4 40/uF uF/100 uF  
± (3% da leitura + 3 dgt)
Frequência: 10 Hz/10 Hz/1 K Hz/10 K Hz/100 K Hz  
± (2,0% + 5 dgt)
Função: 0,1 a 99,9% ± 3,0% da leitura
Nível sonoro: 40 a 100 dB ± 3,5% da leitura
Luz: 4000 Lux / 40000 Lux ± 5,0% da leitura
Umidade: 20 a 95% RH, ± 5,0% RH
Temperatura (Sensor integrado): 0 a 40°C ± 2°C (32 a 104° F ± 4°F)
Temperatura (termopar tipo K): -20 a 0 ° C ± 5,0% da leitura; 0 
a 400° C ± 1,0% da leitura; 400 a 1000° C ± 2,0% da leitura; 4 a 
32° F ± 5,0% da leitura; 32 a 752° F ± 1,0%  
da leitura; 752 a 1832° F ± 2,0% da leitura

Vem completo com 1 termopar tipo K brocado, adaptador de 
soquete multifunção, cabos de teste, luva de borracha, 3 pilhas 
alcalinas “AAA” e manual do operador.
Exemplo de pedido: HHM8229, multímetro digital com auto-
medição 5-em-1. OCW-3, A OMEGACARESM estende a garantia 
padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

Verificação de continuidade: Com sinal sonoro
Teste de diodo
Alimentação: Três pilhas alcalinas “AAA” de 15V (incluídas)
Tamanho: 195 alt. x 92 larg. x 55 pruf. mm (7,7 x 3,6 x 2,2")
Peso: 400 g (incluindo as baterias)

  Para fazer seu pedido 
 Nº do modelo Descrição
 HHM8229 Multímetro digital de auto-medição  
  5 em 1
 SC-HH500 Maleta de transporte
 HHM8229-MFS Adaptador de soquete multifunção  
  de reposição

Todos os modelos HHM8229 
incluem 1 termopar brocado 
isolado tipo K de 1m (40") com 
conector sub-miniatura  
e suporte do cilindro de fio.  
Peça uma reserva!  
Modelo nº. SC-GG-K-30-36. 
Modelo nº. HHM8229-MFS. 

Inclui termopar e adaptador  
multifunção do soquete gratuitamente!

Tomadas de entrada  
que iluminam!


