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1. Informações de Segurança 

Este multímetro digital foi projetado de acordo com as normas internacionais IEC 61010 referentes a 
instrumentos de medição eletrônicos com categoria de medição II (CATII 600V) e grau de poluição 2. 

 

2. Símbolos Elétricos 

 ~   Corrente AC 

  Corrente DC 

 Informação de segurança importante. Consulte o manual de instruções. 
 Tensão perigosa pode estar presente. 
 Terra 
 Fusível 

 De acordo com as diretivas da União Européia 
 Dupla-isolação 

 

3. ATENÇÃO! 

Para evitar choque elétrico ou ferimentos, siga as instruções abaixo: 

· Não use o instrumento caso esteja danificado. Antes de utilizá-lo, inspecione para verificar se não há 
nenhum dano à sua estrutura. Preste especial atenção à isolação dos conectores. 

· Inspecione as pontas de prova para verificar se a isolação não está danificada e se o fio não está exposto. 
Também verifique a continuidade das pontas de prova. Caso haja algum dano às pontas de prova, substitua-
as antes do uso. 

· Não utilize o instrumento caso este apresente operação anormal. A proteção do circuito pode ter sido 
danificada.  

· Não utilize o instrumento em locais com gases ou vapores explosivos ou umidade ou poeira excessivas. 

· Não aplique um nível de tensão maior do que a especificada no medidor, tanto entre os terminais quanto 
entre um terminal e o terra. 

· Antes do uso, verifique as condições de operação do instrumento medindo um nível de tensão conhecido. 

· Ao efetuar manutenção no instrumento, utilize apenas peças especificadas.  

· Tenha cuidado ao trabalhar com voltagem acima de 30V AC RMS ou 60V DC.  

Tais níveis representam risco de choque elétrico. 

· Ao utilizar as pontas de prova, mantenha os dedos atrás das barreiras plásticas. 

· Conecte a ponta de prova COMUM antes de conectar a ponta de prova “viva” ao circuito. Ao desconectar 
as pontas, desconecte a ponta de prova “viva” primeiro. 

· Caso necessite abrir o gabinete do instrumento, desconecte as pontas de prova antes. 

· Não utilize o instrumento com o gabinete aberto ou mal-encaixado. 

· Para evitar falsas leituras que podem levar a choque elétrico ou ferimentos, substitua as baterias assim que 
o indicador de bateria fraca for exibido. 
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· A medição de categoria II (CAT II) é para medições executadas em circuitos 

diretamente conectados a instalações de baixa voltagem (eletrodomésticos, ferramentas portáteis e 
equipamentos similares). Não utilize este instrumento para medições de categorias I e III. 

CUIDADOS 

Para evitar possíveis danos ao medidor e ao equipamento sob teste, siga as instruções abaixo: 

· Desconecte o circuito de energia e descarregue todos os capacitores do circuito antes de testar 
resistência, continuidade, diodos e temperatura. 

· Utilize os terminais, funções e escalas adequados para a medição. 

· Antes de efetuar a medição de corrente, verifique o fusível do medidor e desligue a energia do circuito 
antes de conectar as pontas de prova ao circuito. 

· Antes de mudar as funções pela chave giratória, desconecte as pontas de prova do circuito sob teste. 

· Antes de inserir transistores no soquete para testar, certifique-se de que as pontas de prova estão 
desconectadas de qualquer circuito. 

· Limpe periodicamente o gabinete do instrumento com um pano úmido e detergente neutro. Não use 
abrasivos nem solventes. 

 

4. Painel Frontal 

1.Display LCD 

2.Liga/Desliga 

3.Holster (proteção de borracha) 

4.Terminais de entrada 

5.Soquete de teste de hFE (transistor) 

6.Soquete de teste de temperatura 

7.Chave de funções 

8.Botão HOLD (Congelamento de dados) 
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5. Especificações Gerais 

CATEGORIAS DE SEGURANÇA mod. MDA-240 = CAT II – 600V 

Display de cristal líquido de 3 ½ dígitos (exibição máxima de 1999). 

Método de medição por sistema conversor A/D integrado de dupla inclinação. 

Indicação de sobre-escala através da exibição do dígito “1” no display. 

Taxa de amostragem de 2 a 3 vezes por segundo (aproximadamente) 

Temperatura de operação: 0 a 40ºC, < 75% UR 

Temperatura de armazenagem: -10 a 50ºC, < 75% UR 

Alimentação: Bateria de 9V (NEDA 1604, 6F22) 

Indicação de bateria fraca no display 

Dimensões: 200 x 97 x 48mm 

Peso: 495g 

6. Especificações Técnicas 

A precisão é especificada por um período de um ano após a calibração se operado à temperatura de 18ºC a 28ºC 
com umidade relativa de até 75%. A precisão das especificações é dada por: 

(± % da leitura + número de dígitos menos significantes) 

Voltagem DC 

Escala Resolução Precisão 

200mV 100µV ±(0,5%+5) 

2V 1mV 

±(0,8%+5) 20V 10mV 

200V 100mV 

1000V 1V ±(1%+5) 

Impedância de entrada: 1MΩ para todas as escalas. 

Proteção de sobrecarga: 1000V DC/AC RMS. (250V AC RMS para escala de 200mV) 

Voltagem AC 

Escala Resolução Precisão 

200V 100mV ±(1%+5) 

750V 1V ±(1,2%+5) 

Impedância de entrada: cerca de 450kΩ para todas as escalas. 

Freqüência: 40Hz a 400Hz 

Indicação: Média RMS de onda senoidal 

Proteção contra sobrecarga: 1000V DC/AC RMS 
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Corrente DC 

Escala Resolução Precisão 

20mA 10µA 
±(1,8%+3) 

200mA 100µA 

10A 10mA ±(3%+7) 

Proteção contra sobrecarga: 250mA e 250V (Escala 10A sem fusível) 

Entrada máxima de corrente: 10A (Cada medição não pode durar mais do que 15 segundos e o intervalo entre elas deve ser de 
no mínimo 15 minutos. 

Indicação: Média de sinal RMS de onda senoidal 

Queda máxima de tensão: 200mV 

Resistência 

Escala Resolução Precisão 

200Ω 0,1Ω ±(1%+5) 

2kΩ 1Ω 

±(0,8%+5) 
20kΩ 10Ω 

200kΩ 100Ω 

2MΩ 1kΩ 

20MΩ 10kΩ ±(2%+7) 

Tensão de circuito aberto: menos do que 2,8V 

Proteção contra sobrecarga: 250V DC/AC RMS 

Freqüência 

Escala Resolução Precisão 

20kHz 10Hz ±(1,5%+5) 

Proteção contra sobrecarga: 250V DC/AC RMS 

Temperatura 

Escala Resolução Precisão 

- 20 a 750ºC 1ºC 

-20 a 0ºC: ± (6%+5) 

0 a 400ºC: ± (1%+5) 

400 a 750ºC: ± (2%+5) 

 4 a 1382ºF 1ºF -4 a 32ºF: ± (6%+7) 

  
32 a 752ºF: ± (1%+9) 

752 a 1382ºF: ± (2%+9) 

Nota: Utilize termopar tipo K para a medição de temperatura. 
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Teste de Diodo e Continuidade Audível 

Escala Descrição Condições de Teste 

 
A tensão de avanço aproximada do diodo sob 

teste será exibida no LCD. 
A corrente de avanço DC é de aprox. 1mA, e a 

voltagem DC reversa é de aproximadamente 3V.  

 

Se a resistência do circuito sob teste for menor 
do que 30Ω, a campainha interna será 

acionada. 

A tensão de circuito aberto é de aproximadamente 
3V. 

 

Teste de hFE (Transistor) 

Escala hFE Corrente de Teste Voltagem de Teste 

PNP ou 
NPN 

0 a 
1000 

Ib ≈ 10µA 
Vce ≈3V 

 

Ângulo Dwell 

Cilindro Escala Resolução Precisão 

3 
cilindros 

0 a 
120º 

0,1º ±(2,5%+5) 

4 
cilindros 

0 a 90º 

5 
cilindros 

0 a 72º 

6 
cilindros 

0 a 60º 

8 
cilindros 

0 a 45º 

Proteção contra sobrecarga: 250V DC/AC RMS (< 10 segundos) 

Tacômetro 

Cilindro Escala Resolução Precisão 

3 cilindros 

180 a 
10000 
RPM 

1 x 10 
RPM 

±(2,5%+5) 

4 cilindros 

5 cilindros 

6 cilindros 

8 cilindros 
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7. Instruções de Operação 

Medição de Voltagem DC 

1. Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal “VΩHz ” e a ponta de prova preta ao terminal COM. 

2. Coloque a chave de funções na posição V  na escala desejada. Se a voltagem a ser medida for 
desconhecida de antemão, selecione a escala mais alta e vá diminuindo gradativamente até obter uma 
resolução satisfatória. 

3. Conecte as pontas de prova à fonte ou carga a ser medida. (Observando sua polaridade) 

4. Leia o valor de voltagem exibido no display juntamente com a polaridade da ponta de prova vermelha. 

Medição de Voltagem AC 

1. Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal “VΩHz ” e a ponta de prova preta ao terminal COM. 

2. Coloque a chave de funções na posição V~ na escala desejada. Se a voltagem a ser medida for 
desconhecida de antemão, selecione a escala mais alta e vá diminuindo gradativamente até obter uma 
resolução satisfatória. 

3. Conecte as pontas de prova à fonte ou carga a ser medida. 

4. Leia o valor de voltagem exibido no Display. 

Medição de Corrente DC 

1. Conecte a ponta de prova preta ao terminal COM e a ponta de prova vermelha ao terminal “mA”, para 
medir corrente de até 200mA, ou ao terminal “10A" para medir corrente de até 10A. 

2. Coloque a chave de funções na posição A  na escala desejada. Se a corrente a ser medida for 
desconhecida de antemão, selecione a escala mais alta e vá diminuindo gradativamente até obter uma 
resolução satisfatória.  

3. Abra o circuito no qual se deseja medir a corrente e conecte as pontas de prova em série com o circuito. 
(Observando a polaridade das mesmas) 

4. Leia o valor de corrente exibido no Display juntamente com a polaridade da ponta de prova vermelha. 

Medição de Resistência 

1. Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal “VΩHz ” e a ponta de prova preta ao terminal COM. 

2. Coloque a chave de funções na posição Ω na escala desejada.  

3. Conecte as pontas de prova ao resistor a ser medido e leia o valor da resistência exibido no display. 

Notas: 

1. Para resistências acima de 1MΩ, o medidor pode levar alguns segundos para estabilizar a leitura. Isso é 
normal para altos valores de resistência. 

2. Antes de medir resistência em circuito, certifique-se de que todas as fontes de energia do circuito sob 
teste foram desligadas e que todos os capacitores foram totalmente descarregados. 
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Teste de Diodo 

1. Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal “VΩHz ” e a ponta de prova preta ao terminal COM 
(a polaridade da ponta de prova vermelha é “+”). 

2. Coloque a chave de funções na posição . 

3. Conecte a ponta de prova vermelha ao anodo do diodo a ser testado e a ponta de prova preta ao catodo 
do diodo. A queda de tensão de avanço aproximada do diodo será exibida no Display. Se a conexão estiver 
invertida, apenas “1” será exibido.  

Teste de Continuidade Audível 

1. Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal “VΩHz ” e a ponta de prova preta ao terminal COM.  

2. Coloque a chave de funções na posição .  

3. Conecte as pontas de prova a dois pontos do circuito no qual se deseja testar continuidade. Se a 
resistência entre os dois pontos for menor do que 30Ω, a campainha interna será ativada. 

Teste de Transistor 

1. Coloque a chave de funções na posição “hFE”. 

2. Determine se o transistor a ser testado é NPN ou PNP e localize os terminais E (emissor), B (Base) e C 
(coletor) do transistor. Insira os terminais nas entradas adequadas do soquete de hFE no painel frontal.  

3. Leia o valor hFE aproximado do transistor em uma condição de teste de corrente de base de 10µA e Vce 
de 3V. 

Medição de Freqüência 

1. Conecte a ponta de prova vermelha ao conector “VΩHz ” e a ponta de prova preta ao conector COM. 

2. Coloque a chave de funções na posição Hz. 

3. Conecte as pontas de prova à fonte ou carga sob medição. 

4. Leia o valor de freqüência exibido no Display. 

Medição de Temperatura 

1. Insira o termopar tipo K no soquete de teste de temperatura. 

2. Coloque a chave de funções na posição “ºC” ou “ºF”. 

3. Conecte o termopar tipo K ao objeto no qual se deseja medir a temperatura. 

4. Leia o resultado no Display. 

Medição do Ângulo Dwell 

a) Medição através das pontas de prova 

1. Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal “VΩHz ” e a ponta de prova preta ao terminal COM. 
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2. Coloque a chave de funções na posição DWELL na escala desejada de acordo com a quantidade de 
cilindros do motor a ser medido. 

3. Conecte a ponta de prova preta às barras do pólo negativo da bateria e a ponta de prova vermelha ao 
contato de baixa voltagem do distribuidor ou ao terminal negativo da bobina de ignição. 

4. Dê a partida no motor e leia o valor do ângulo Dwell no Display. 

b) Medição através da garra indutiva 

1. Conecte a garra a um cabo de conexão de faísca da vela com a seta apontando para o conector do cabo. 

2. Coloque a chave de funções na posição DWELL na escala desejada de acordo com a quantidade de 
cilindros do motor a ser medido. 

3. Dê a partida no motor e leia o valor do ângulo Dwell no Display. 

4. Caso não haja leitura, inverta a posição da garra indutiva. 

Notas: posicione a garra indutiva o mais longe possível do distribuidor.  A distância entre o conector da 
vela e a garra indutiva deve ser menor do que 10cm durante o teste.  

 

Medição de RPM (Tacômetro) 

a) Medição através da garra indutiva 

1 - Conecte a garra a um cabo de conexão de faísca da vela com a seta apontando para o conector do cabo. 
Posicione a garra indutiva o mais longe  possível do distribuidor. A distância entre o conector da vela e a 
garra indutiva deve ser inferior a 10 cm. 

2 - Coloque a chave de funções na posição TACH na escala desejada de acordo com a quantidade de 
cilindros do motor a ser medido. 

3 - Dê a partida no motor e leia o valor de RPM no display. Se o instrumento não efetuar a leitura, inverta a 
posição da garra indutiva. 

Nota: O instrumento efetua a leitura de rpm conforme o número de conjuntos de ignição de um motor. 
Desta forma, o valor de rpm obtido no multímetro deve ser empregado na seguinte fórmula: 

T = n x R onde T é o valor real de rotação, n é o número de conjuntos de ignição e R é o valor lido no 
multímetro. 

A maioria dos motores automotivos de 4,5 e 8 cilindros possui dois conjuntos de ignição. Aplicando a 
fórmula acima, nota-se que o valor real de rotação é obtido multiplicando-se o valor encontrado no 
instrumento por dois. Já os motores de seis cilindros costumam ter três conjuntos de ignição. Desta 
forma o valor do display deve ser multiplicado por três para obtenção do valor real. 

Avalie o manual técnico do veículo e determine o número de conjuntos de ignição para interpretação 
correta do valor de rotação medido pelo MDA-240. 
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Desligamento automático 

A função de desligamento automático estende a vida útil da bateria ao desligar o instrumento após cerca 
de 15 minutos de inatividade. Para ligar o instrumento novamente, pressione o botão liga/desliga ou gire a 
chave de funções  

 

8. Categoria de segurança 

CAT I – Se refere apenas aos circuitos eletrônicos protegidos por varistores interno aos equipamentos. 

CAT II – Cobre apenas o nível de tomadas e interruptores de iluminação. 

CAT III – Cobre o nível de fiação de distribuição e circuitos de força. Isto inclui circuitos de 220 a 600 volts, 
bem como barramentos e alimentadores trifásicos, centro de controle de motores, centros de carga e 
painéis de distribuição. As cargas permanentemente instaladas são classificadas também como Cat III, que 
ainda inclui carga de grande porte capazes de gerar seus próprios transientes.  

Nesse nível a tendência de se usar níveis de tensão mais elevados para alimentação de prédios modernos 
tem aumentado os riscos potenciais. 

CAT IV - É associada com a origem da instalação elétrica. 

Se refere as linhas de energia na conexão à rede pública ou a subestação local e painel dos medidores, mas 
inclui também as redes externas e cabos exteriores subterrâneos, já que ambos podem ser afetados pela 
queda de relâmpagos. 

 

Observação:  Alguns equipamentos instalados podem ser inclusos em categorias múltiplas. 

Um exemplo disso é um painel de acionamento de motor, onde no quesito 480 volts de energia pode ser 
Cat III, mas quesito controle é Cat I. 

 

9. Acessórios 

Fornecidos: 

• Manual de instruções 

• Pontas de prova 

• Termopar tipo K 

• Garra indutiva 

 

Opcional: 

• 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. 
Excluem-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. 

• Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas 
juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis. 
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota 
fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º 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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VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO 

Instrutherm Instrumento de Medição Ltda. 

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó 

São Paulo - SP - CEP: 02911-030 

Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820 

Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801 

E - mail: instrutherm@instrutherm.com.br   

Site: www.instrutherm.com.br 

SAC: sac@instrutherm.com.br 
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