MANUAL DE INSTRUÇÕES

DINAMÔMETRO DIGITAL MOD. DD-550,
ESCALA DE 0 A 5 KGF PARA TRAÇÃO E
COMPRESSÃO

1- Introdução
Desenvolvido para medir a força de tração e compressão, pode ser utilizado como algômetro para a
quantificação da sensação dolorosa em determinada parte do corpo humano. É indicado para a realização
de teste de pico de força em diversas aplicações voltadas a esforço físico, indústrias de plásticos, químicos
entre outras, com precisão e confiabilidade.
2- Precauções e segurança
• Este medidor foi concebido para uma utilização segura, mas deve ser operado com cuidado;
• Use o carregador adequado, para evitar possível acidente elétrico, ou danos ao medidor;
• Leia atentamente as informações de operação do equipamento
• Limpe o instrumento com um pano macio e detergente neutro, não utilize produtos como propelente,
diluente ou álcool;
• Não opere o instrumento em ambientes com a umidade a cima da especificação do medidor ou em
ambiente empoeirado.
3- Aplicações
Pode ser aplicado em teste de força de aderência de etiquetas e rótulos, medição de carga em papéis
espessos, medição de força em pincéis, indústrias de plásticos e químicos, teste de força em borracha, fibras
e filamentos, teste força da compressão de pílulas (medicina), teste de força de cabo, teste de molas, sistemas
automotivos, avaliar esforço físico (porta retrovisor, capota, porta-luvas, pedal e freio) medição de depressão
de pedal em aeronaves, medição de força para disparar o gatilho em arma de fogo, ferramentas de mão,
teste de força em instrumentos cirúrgicos (fórceps, tesouras), teste de força na avaliação de melhoria da dor
em fisioterapia.
4- Descrição do instrumento
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5- Especificações técnicas
• Display LCD de 5 dígitos, com retroiluminação
• Seleção de unidade Kg, / Lb / N
• Função do display: Normal / Reverso
• Capacidade de medição: 5 Kg / 10 Lb / 50N
• Faixa de medição:( 0 a 5 KGF), ( 0 a 50 N), ( 0 a 10 Lb)
• Aptador tipo cabeça chata 14 mm x 4.8 mm x 14.2 mm
• Aptador tipo cônico 20 mm x 8.9 mm x 10.3 mm
• Aptador tipor gancho 40 mm x 9 mm x 10 mm
• Aptador tipo fenda 20.7 mm x 8.9 mm x 10.2 mm
• Aptador tipo prismático 20.1 mm x 8. 9 mm x 10.2 mm
• Haste extensora 88.8 mm x 5.8 mm x 10.2 mm
• Função: Tração e compressão
• Zero: Pode ser acionado através do botão (ZERO)
• Resolução: ( 0,001 KGF), (0,001 Lb ), (0,01 N)
• Precisão: ± 0,5 %
• Capacidade de sobrecarga: 10 kg, 20 LB, 100 N
• Temperatura de operação: 5 ℃ a 35 ℃
• Umidade de operação: 15 % U.R a 80 % U.R
• Alimentação: Bateria de lítio 3,7 V / 1 A
• Led indicativo de carregamento da bateria
• Tempo de recarga: 6 horas
• Carregador: 5 VCC / 1 A ( 100 VCA a 240 VCA ) /60 Hz
• Tempo de autonomia da bateria: Cerca de 10 horas
• Tempo de recarga da bateria: 6horas
• Peso: 242 g
• Dimensões: 160 mm × 71 mm × 35 mm
• Garantia: 180 dias
6- Descrição do display

1 - Modo de pico
2 - Indicação de tração e compressão
3 - Valor da força empregada
4 - Indicação das unidades de força Newton, Quilo e Libras
5 - Nível de carga da bateria
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7- Interface do display

Display indicativo do modo de pico, registrar o valor máximo durante a medição.

Display de indicação de força de tração e de compressão: a seta acima mostra a força de tração, a seta
para baixo mostra a força da compressão.

Display do valor do teste de força.

Display padrão da unidade de força em Kgf / cm2.

Display de exibição do nível de carga da bateria.
8- Descrição das teclas

OFF / ON - Tecla Liga / Desliga
ZERO - Tecla de zero
SET - Tecla do modo de configuração
UNIT - Tecla unidade
9- Tecla Liga / Desliga
Pressione a tecla <Ligar/Desligar>, para ligar o aparelho. Com o instrumento ligado, pressione
<Ligar/Desligar> para desligar o medidor.
10- Tecla de zero
Realiza o zero do equipamento, limpando o valor do teste demonstrado no display.
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11- Tecla SET
Através da tecla SET é possível entrar na interface de configuração. Pressione a tecla “SET”, selecione o modo
"Peak". Pressione a tecla "SET" por 4 a 5 segundos após o início e em seguida solte a tecla para entrar na
interface de configuração.
12- Tecla unidade
Pressione a tecla “UNIT" por 4 a 5 segundos, para inverter a posição do display.
Pressione uma vez para alterar a unidade de medição de Newton (N), para Quilograma força (KGF) ou libras
(LB).
13- Configurações de inicialização
Pressione a tecla “SET“ por 4 ~ 5 segundos após a inicialização para entrar na interface de configuração, o
display exibirá "HIDT", em seguida, pressione continuamente a tecla "UNIT" para aparecer outros itens de
configuração: ”LODT”, ”L.SET”, “OFFT”, “G.SET”, “BAC.S”, “R.SET.” Como demonstrado na figura abaixo:

Fig. 1

Configuração do valor de teste do limite superior: O valor do limite superior padrão é 99 % da faixa
completa. Quando o valor do teste ficar a cima do limite superior, o medidor emitirá um alerta sonoro. Para
definir um novo valor de limite superior, pressione a tecla "UNIT" e a Tecla “Zero”. Em seguida, pressione a
tecla “SET” para salvar e retornar à interface de configuração automaticamente, conforme demonstrado na
figura 2.
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Configuração do valor de teste do limite inferior: O valor do limite inferior padrão é zero. Quando o valor
do teste for abaixo do limite inferior padrão, o instrumento emitirá um alerta sonoro indicando que está a
baixo da escala. Para definir um novo valor do limite inferior, pressione a tecla “UNIT” e a tecla “ZERO”
para configurar o novo valor. Em seguida, pressione a tecla “SET” para salvar e retornar à interface de
configuração automaticamente.

Salvando o valor mínimo de pico: quando o valor do pico é registrado e salvo no modo de pico, os valores
menores que o a do pico mínimo medido não serão salvo para a visualização no display.

Configuração do tempo de desligamento automático: A configuração padrão do tempo de desligamento
automático é de 10 minutos. Para se configurar o tempo de desligamento automático do medidor,
pressione a tecla “UNIT” e a tecla “ZERO” para definir o tempo desligamento automático de 1 a 9999
minutos. Para desabilitar o desligamento automático, basta definir “00” e pressionar a tecla “SET” para
concluir, em seguida, retorne à interface de opções.

Configuração de aceleração da gravidade: O valor padrão é 9,800, os usuários podem definir a aceleração
da gravidade de acordo a preferência do usuário.

Configuração da função de luz de fundo do display: Para que a luz de fundo permaneça ligada por tempo
indeterminado, pressione a tecla “SET” e selecione a opção "YES", e em seguida, pressione novamente a
tecla “SET” para salvar e retornar a interface de configuração. Para habilitar o desligamento automático do
display, pressione a tecla “SET” e selecione a opção “No” e em seguida, pressione a tecla “SET” novamente
para salvar e retornar à interface de configuração.
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Configuração de fábrica: Neste modo, pressione a tecla “SET” para retornar à configuração de fábrica, o
instrumento desligará. Ligue o instrumento novamente para utiliza-lo.
14- Instruções de operação
14.1- Iniciando um teste
1. Pressione a tecla “On” para ligar o medidor, use o valor de configuração padrão de fábrica
para fazer a medição diretamente ou escolha o modo de medição para teste.
2. Selecione o adaptador adequado para fixar ao medidor para a realização do teste de força de tração
ou compressão.
3. Segure o medidor firmemente ou o coloque em uma superfície firme como uma bancada
ou mesa.
4. Certifique - se de que a força empregada e a haste de tração e compressão estejam em linha reta
ao realizaro teste, evitando movimentos para cima ou para baixo. O movimento deve ser horizontal e
alinhado (como mostra a figura 3), para se obter um resultado preciso
14.2- Método do posicionamento correto do instrumento para uma medição

Fig. 3
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15- Considerações sobre alguns possíveis defeitos que podeçam vir a ocorrer e procedimentos a
correção:

Sintoma

Razão ou
fenômeno

Correção

Sem exibição

Sem energia

Carregar novamente

Diferença
muito grande
no valor

Retorne à fábrica para calibração

Nenhuma ação
não pressione
nenhuma tecla

Pressione o botão de reset com
auxílio de um clips

Energia

Valor do teste

Outro

Valor impreciso

Desligou
inesperadamente

16- Lista de Acessórios
Itens Fornecidos:
• 1 Aptador tipo cabeça chata
• 1 Aptador tipo cônica
• 1 Ponta tipor gancho
• 1 Aptador tipo talhadeira
• 1 Aptador tipo prismático
• 1 Haste extensora
• 1 Carregador
• 1 Parafuso M6
• 4 Parafuso M4 6 mm
• 4 Parafuso M4 8 mm
• 8 Arruelas de pressão
• 1 Informativo com orientações sobre o download do manual de instruções
• 1Estojo de transporte
Itens opcionais:
• Certificado de calibração
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Termos de garantia
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e
inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu
perfeito funcionamento.
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto
do equipamento, no período de 06 meses a partir da data da compra.
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte,
sensores, etc.
Exclui-se de garantia os seguintes casos:
a) Uso incorreto, contrariando as instruções.
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados.
c) Queda e exposição a ambientes inadequados.
Observações:
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser
encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência
técnica da Instrutherm.
• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do
equipamento para fins de trânsito.
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma
carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos
de manutenção ou emissão de certificado de calibração
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n° da nota
fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n° de série do equipamento.
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do
comprador.

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.
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