MANUAL DE INSTRUÇÕES

MULTÍMETRO AUTOMOTIVO
COM TEMPERATURA INFRAVERMELHO
COM MIRA LASER MODELO MDA
MDA-250

1- Informações de Segurança

• A tensão aplicada entre terminais terra não deve exceder 600V DC ou 600V AC.
• Cuidado ao medir tensão acima de 25V DC ou AC.
• O circuito testado deve ser protegido por um fusível 20A ou outro dispositivo de detecção.
• Não utilize o instrumento se ele tiver sido danificado.
• Evite choque elétrico: não toque os cabos de teste, pontas ou circuitos que então sendo medidos.
• Não tente uma medição de tensão com cabos de teste no terminal 20ª ou mA.
• Ao medir a tensão ou corrente, certifique-se de que o medidor esteja funcionando corretamente. Faça
uma leitura de uma tensão ou corrente conhecida antes de aceitar uma leitura zero.
• Escolha a faixa e função adequada para a medição. Não tente classificações marcadas no switch ou
terminal Função/Faixa.
• Ao medir a corrente, conecte o instrumento em série com a carga.
• Nunca conecte mais de um conjunto de pontas de prova no instrumento.
• Desconecte o cabo de teste energizado antes de desconectar o cabo de teste comum.
• Os terminais mA e 20A são protegidos por fusíveis. Para evitar possíveis lesões ou danos utiliza somente
em circuitos limitados a 400mA ou 20A por 30 segundos.
• Para manter a precisão do medidor, substitua a bateria descarregada imediatamente quando o símbolo
da bateria “BAT” aparecer no display do medidor.
• Para evitar danos ao instrumento, desconecte as pontas de prova do circuito antes de mudar a função.
• Não exceda os limites mostrados na tabela acima.
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Função

Terminal

Limite de entrada

DC/AC Volts, Continuidade /Ohms/
Diodo.CAP.IR-Adaptador TEMR,

V-Ω-RPM

600 Volts AC DC

AC/DC µA/mA

µA/mA

400mA DC/AC

AC/DC 20A

20A

*20ª DC/AC

Tipo K
TEMP., Hz % Serviço, Ms Dwell, RPM

*medição 20Amp por 30 segundos no máximo.
A resistência não poderá ser medida caso haja tensão presente. A resistência deve ser medida apenas em
circuitos não energizados, contudo, o instrumento possui uma proteção para 250 Volts.

2- Descrição do Painel

1a
1b
2

3

4

.
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1.
Display LCD digital
Recursos display:1a. Símbolos para identificar função
1b. Display digital de 4 dígitos
2.
Botões de funções
Pressione o botão para selecionar uma função. Um símbolo será exibido no display. (Peak, Max/Min, Hold
e DC/AC)
3.
Chave Seletora
Gire esta chave para desligar ou selecionar a função.
4.
Terminais de Entrada
A ponta de prova vermelha é usada para medir escala, Amps, Volts, Ohms, Temp, Hz, RPM, CAP, MS e
Dwell.
A ponta de prova preta é usada em terminal comum (COM) para todos os testes.

3- Unidades e Símbolos:

Legenda do Display
• BAT: Bateria fraca

• °F: Graus Fahrenheit

• DATA HOLD: Congelar a leitura

• °C: Graus Celsius

• AUTO: Escala automática

• IR TEMP: Temperatura Infravermelha

• AC: Tensão/Corrente Alternada

• RPM: Rotação por minuto

• DC: Tensão/Corrente continua

• V: Volts (Tensão)

• CAP: (Capacitância)
• A: (AMPERES) Corrente
• Ω: ohm (Resistência)
• Hz: Hertz (freqüência)
• % DUTY: Ciclo de Trabalho
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4- Instruções de Operação

Botão Mode
Pressione este botão para selecionar as seguintes funções:
- Tensão DC/AC
- Corrente DC/AC
- Resistência
- Diodo
- Continuidade
- Capacitância

Faixa Manual e Tempo 4/2(DIS), Hz, %, ms ± , Botão CYL

Pressione este botão para selecionar:
- STROKE 4
- 2DIS
- Hz
-%
- ms ±
- Faixa CYL
- V/A/ Resistência
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Botão RANGE

Ao ligar o instrumento, ele automaticamente entra em modo de escala automática.
Para situações que requerem que uma escala seja selecionada manualmente, siga o procedimento abaixo:
1.
Pressione o botão RANGE. O indicador “Auto Range” será desligado e o indicador “Manual Range”
será ligado.
2.
Pressione o botão RANGE para selecionar a escala desejada.
3.
Pressione e segure o botão RANGE por 2 segundos para sair do modo de escala e retornar ao modo
de escala automática.
Botão DATA HOLD

A função DATA HOLD permite o instrumento congelar a leitura no display para futuras referências.
1.
Pressione o botão DATA HOLD para congelar a leitura no display. O indicador “HOLD” será exibido
no display.
2.
Pressione o botão DATA HOLD novamente para retornar ao modo normal de operação.
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Retenção de Pico

A função Peak Hold captura o pico de tensão ou corrente AC ou DC.
O instrumento pode capturar picos negativos ou positivos como 1 milissegundos de duração.

1.
Gire a chave seletora para a posição A ou V.
2.
Pressione e segure o botão PEAK até que “CAL” apareça no visor. Este procedimento zerará a faixa
selecionada e o medidor irá para o modo manual.
3.
Pressione o botão PEAK, Pmax será exibido.
4.
O monitor será atualizado cada vez que ocorrer um pico positivo maior.
5.
Pressione o botão PEAK novamente, Pmin será exibido. O monitor agora será atualizado e indicará
o menor pico negativo.
6.
Para retornar para a operação normal, pressione e segure o botão PEAK até que o indicador Pmin
ou Pmax seja desligado.
Nota: Se a posição da chave for alterada após uma calibragem, a retenção do pico deve ser repetida para a
nova função selecionada.
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Botão MAX/MIN
Pressione o botão MAX/MIN para entrar no modo de gravação máxima e mínima (escala manual apenas).
Selecione a escala apropriada antes de selecionar MAX/MIN para garantir que a leitura máxima e minima
não excedam a escala de teste. Pressione o botão MAX/MIN uma vez para selecionar MAX e novamente
para selecionar MIN, pressione-o novamente para sair deste modo.
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Botão de Luz de Fundo

1. Pressione o botão BACKLIGHT para ligar a luz de fundo.
2. Pressione o botão BACKLIGHT novamente para desligar a luz de fundo Funções do Medidor –
Tensão (V)

5- Medições
• Medição de Tensão (V)
• Selecione a função de medição de tensão através da chave seletora e pressione o botão MODE para
alterar entre VDC e VAC
Insira:

• A ponta de prova preta no terminal COM.
• A ponta de prova vermelha no terminal V-Ω-RPM.
• E a ponta de prova vermelha no ponto de alimentação.
• A ponta de prova preta no ponto negativo do circuito.

IMPORTANTE: A tensão deve ser medida em paralelo (ponta de prova vermelha medindo circuito da
fonte de alimentação).

AVISO:
Ao medir a tensão certifique de que a ponta de prova esteja no terminal marcado “V”. Se estiver
conectado em Amp (A) ou no terminal Miliampere (mA), o usuário poderá se ferir ou danificar o
medidor.
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Funções do Medidor – Resistência (Ω)

IMPORTANTE: Ao testar um aplicativo que tenha capacitores no circuito, certifique de DESLIGAR e
descarregar todos os capacitores.
Não é possível obter uma medição precisa se a tensão externa ou residual não estiver presente.

• Selecione a faixa de resistência “Ω”.
• Selecione a função Resistência “Ω” com o botão Mode. Observe que a unidade é pré-definida para
resistência.

Inserir:
• Ponta de prova preta no terminal COM.
• Ponta de prova vermelha no terminal V - Ω - RPM.
• Toque as sondas do cabo de teste no resistor a ser testado.
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Verificação do Diodo (

)

IMPORTANTE: DESLIGUE o circuito de teste.

• Selecione a função Diode (

) e o botão Mode.

Insira:
• A ponta de prova preta no terminal COM.
• Ponta de prova vermelha no terminal V- Ω - RPM.
• Toque a sonda de teste preta no lado negativo (-) diodo.
• Toque a sonda de teste vermelha no lado positivo (+) do diodo. Inverta as sondas:
Preto para o lado positivo (+) e vermelho para o lado negativo (-).

Nota:
Caso o diodo esteja em boas condições, o display deve exibir um valor alto em uma direção e um valor
baixo na direção oposta. Caso o diodo esteja danificado, o display deve exibir o mesmo valor em ambas as
direções ou um valor entre 1V e 3V.

Diodo
Bom

Ruim

- Para +

+ Para – (invertido)

0,4 a 0,9V

OL

OL

4 a 9V

OL

1,0 a 3,0V

1,0 a 3,0V

OL

0,4 a – 0,9V

0,4 a 0,9V

OL

OL

-000V

000V
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Capacitância (CAP)

IMPORTANTE: DESLIGUE para testar o circuito.

• Selecione a função Capacitância “CAP” e o botão MODE.

Insira:

• A ponta de prova preta no terminal COM.
• A ponta de prova vermelha no terminal V - Ω - RPM.

CUIDADO: Ao verificar a capacitância do circuito, certifique-se de que ele tenha toda energia removida e
todos os capacitores estejam totalmente descarregados.

Toque as sondas do cabo de teste no circuito de capacitância a ser testado.
Leia o valor medido a partir do monitor LCD.
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Nota:

1.
O gráfico de barras é desativado no modo de medição de capacitância. Entretanto, uma vez que o
tempo de medição dos modos 4mF e 40mF é muito longo (3,75s e 7,5s respectivamente, para ser
preciso), o gráfico de barras é usado para monitorar o tempo restante para realizar a medição.
2.
Para obter uma leitura precisa, um capacitor deve ser descarregado antes que a medição seja
iniciada. O medidor possui um modo de descarga integrado para descarregar automaticamente o
capacitor. No modo descarga, o LCD mostra “DIS.C”.
3.
A descarga através do chip é muito lento. Recomendamos o usuário descarregar o capacitor com
algum outro aparelho.
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Continuidade Audível (

)

IMPORTANTE: DESLIGUE o circuito de testes.

• Selecione a função Audible Continuity “

” com a chave seletora e o botão MODE.

Insira:

• A ponta de prova preta no terminal COM.
• A ponta de prova vermelha no terminal V - Ω - RPM.
• Conecte uma ponta de prova em cada extremidade do circuito a ser testado.
• Circuito completo, o medidor emitirá um bipe continuamente.
• Circuito aberto, não existe bipe e o monitor a OL (acima do limite).
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Corrente –AC ou DC (A)

IMPORTANTE: Toda corrente medida flui através do medidor.

È importante que o usuário não:

• Meça corrente maior que 600 Volts AC ou DC, referente ao terra.
• Não exceda 30 segundos ao medir corrente contínua entre 1A-20A. Permita cinco minutos para resfriar
antes de continuar.

- Selecione a faixa “20A” ou “mA”
- Pressione o botão MODE para selecionar AC ou DC.

Insira:

• A ponta de prova preta no terminal COM.
• A ponta de prova vermelha no terminal 20A ou mA (selecione 20A se não tiver certeza do desenho da
corrente)

IMPORTANTE: DESLIGUE toda a alimentação para o circuito ou desconecte-o da fonte de alimentação.

Conecte:

• A ponta de prova vermelha na lateral do circuito o mais próximo da fonte de alimentação.
• A ponta de prova preta no lado do circuito a ser aterrado.
• Ligue a energia e teste.

Nota:
A corrente sempre deve ser medida com as pontas de provas do medidor conectadas em série, conforme
descrito.
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Temperatura (°C / °F)

IMPORTANTE: Para evitar dano por calor ao medidor, mantenha o longe de fontes calor excessivo. A
vida útil sensor de temperatura também é reduzida quando submetida a temperaturas muito altas. A
faixa de correção do sensor é -58° a 482°F.

• Selecione a função Temperatura “°C ou °F”.
• Insira o conector de temperatura no conector no adaptador termopar tipo K. Insira o adaptador na frente
do medidor conforme mostrado. Toque a extremidade do sensor de temperatura na área ou superfície do
objeto a ser medido.
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Freqüência (Hz)

• Selecione a função “Hz” Frequency

Insira:

• A ponta de prova preta no terminal COM
• A ponta de prova vermelha no terminal V - Ω - RPM.
• Conecte a ponta de prova preta no terra e a vermelha no fio “sinal de saída” a ser testado.
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Medição do Ângulo de permanência “DWELL” (

)

• Selecione a função “DWELL”

Insira:

• A ponta de prova preta no terminal COM.
• A ponta de prova vermelha no terminal V - Ω - RPM.
• Conecte a ponta de prova preta no terra, a vermelha no fio que conecta os pontos do disjuntor (consulte
a ilustração)
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Ciclo de Trabalho (DUTY CYCLE) (%)

• Selecione a função “% Duty Cicle”

Insira:

• A ponta de prova preta no terminal COM.
• A ponta de prova vermelha no terminal V - Ω - RPM.
• Conecte a ponta de prova preta no terra, a vermelha no circuito do cabo de sinal.
• Para uma bobina elétrica de controle com as pontas de prova na posição fechada, o instrumento indicará
a porcentagem de tempo que o pistão permanece na posição fechada, (baixo ciclo de trabalho,) durante
um ciclo de trabalho.
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ms-PULSE (largura do pulso) e ms-Period (período)

A largura do pulso é a duração de tempo em que um circuito está energizado. Por exemplo, injetores de
combustível são ativados por um pulso eletrônico do Módulo de Controle do Motor (ECM).
Este Pulso gera um campo magnético que puxa e abre a válvula do bocal dos injetores.
O pulso termina e o bocal do injetor é fechado.
Este tempo de abertura e fechamento é a largura do pulso e é medido em milissegundos (ms).
A aplicação automotiva mais comum para medir a largura do pulso é nos injetores de combustível.
O usuário também pode medir a largura do pulso do solenóide de controle da mistura de combustível e o
motor do controle de espaço de ar.Este exercício mostra como medir a largura de pulso nos injetores de
combustível da porta.
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Para medir a largura de pulso (mS):

• Selecione a função “mS-Pulse”.
• Pressione o botão + TRIG por 2 segundos até que a inclinação do gatilho (-) seja mostrada o lado superior
esquerdo do display

NOTA:
O tempo aplicado para a maioria dos injetores de combustível é mostrado na inclinação negativa (-).

Insira:

• A ponta de prova preta na entrada COM.
• A ponta de prova vermelha na entrada V - Ω - RPM.

Conecte:

• Os fios do jumper entre o injetor de combustível e o conector do chicote.
• A ponta de prova preta para um bom aterramento no injetor de combustível ou o terminal da bateria do
veículo negativo (-).
• A ponta de prova vermelha na entrada de acionamento da solenóide do injetor de combustível no cabo
do jumper.
• Dê partida no motor. Uma largura de pulso em milissegundos deve ser lida.
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RPM/X 10RPM

• Selecione a faixa RPM
Ou
• Selecione a faixa X 10RPM com (1.000 para 12.000 RPM). Multiplique a leitura exibida por dez para obter
o RPM atual.
• Pressione o botão STROKE
tempos e ignições DIS.

/ DIS para selecionar através de RPM

para 4 tempos, RPM

para 2

Insira o terminal de conexão de captura indutiva no medidor

• A ponta de prova preta no terminal COM
• A ponta de prova vermelha no terminal V - Ω - RPM
• Conecte a captura indutiva no cabo da vela de ignição. Se nenhuma leitura for efetuada desengate a
presilha, gire-a e a conecte novamente.
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Nota:
• Posicione a captura indutiva o mais distante possível do distribuidor e do coletor de exaustão.
• Posicione a captura indutiva dentro de seis polegadas da vela de ignição ou a mova para outro cabo do
plugue se nenhuma leitura ou uma leitura for recebida
RPM4: Para RPM de motores de 4 tempos tem 1 ignição em cada quatro tempos do motor.
RPM2: Para RPM de DIS (Sistema de Ignição Sem Distribuidor) e motores de 2 tempo que têm 1 ignição em
casa 2 tempos do motor.

OBERVAÇÃO: A CAPTURA DE RPM POSSUI UMA CHAVE DE SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL QUE PODE
TAMBÉM SER USADO PARA CORRIGIR UMA LEITURA INSTÁVEL.
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6- Termômetro Infravermelho

O sensor de temperatura infravermelho é um acessório de medição usado com outro instrumento capaz
de medir volts DC na escala de milivolt (200mV/400mV/600mV/2V/4V/6V) como o Multímetro Automotivo
MDA-250. O sensor tem uma escala de medição de -30ºC até 550ºC(-22ºF até 1022ºF),com uma precisão
de + - 2%¨da medição e saída de 1mV DC por ºC ou ºF.
A temperatura deve ser medida apontando o laser do sensor sobre a superfície a ser medida,e a leitura da
temperatura deverá ser feita pelo display do equipamento.

Compatibilidade
O sensor é compatível com o Mutímetro Automotivo MDA-250 ou com qualquer instrumento de mediçao
de milivolts DC que tenham impedância miníma de entrada de 1MΩ e aceite seguramente um plug tipo
banana de 4mm
.
Campo de Visão
O campo de visão do equipamento é de 8:1,significa que se o equipamento estiver a 8 polegadas do alvo,o
diâmetro do objeto que está sobre medição deve ser no minímo 1 polegada.Outras distâncias são
mostradas no diagrama de campo de visão.Verificar o gráfico impresso no equipamento para maiores
informações.
Tenha certeza de que o alvo é maior que o ponto de laser.Quanto menor o alvo,mais perto do mesmo você
deverá estar.Quando a precisão for crítica,garanta que o alvo é no minímo duas vezes mais largo que o
ponto de laser.
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7- Utilizando o Termômetro Infravermelho

Para realizar medições, favor seguir os seguintes passos:
1. Plugue o conector vermelho na entrada V mVdc e o conector preto na entrada comum ou terra no
equipamento.
2. Selecione Temperatura infravermelho(ºC/ºF) ou a escala mV dc no equipamento.
3. Pressione o botão do sensor de laser,o sensor infravermelho irá ligar.
4. Aponte o laser do sensor o mais próximo possível do objeto a ser medido sem tocar o mesmo.
5. Veja os valores no display do equipamento.

Sensor
Laser

Bateria Fraca
Pressione
para ligar o laser

Considerações adicionais:

* Solte o botão do sensor e o mesmo irá desligar,o display do equipamento irá mostrar 0ºC,0ºF ou 0mV
* A escala da temperatura pode ser modificada de ºC para ºF removendo a bateria do compartimento e
movendo a chave interna ºC/ºF para a posição desejada.
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Temp. °C/°F
Bateria

* Se o equipamento mostrar que o equipamento se encontra em condição Overload,mude a chave do
Multímetro de mV dc para V dc. Aumentando a escala para V dc,a posição decimal irá mudar três casas
para a esquerda.( 500ºF será mostrado como 0.500V)

Cuidados

• Tome extremo cuidado quando o feixe de laser estiver ligado.
• Não direcione o feixe de laser para os seus olhos, para os olhos de alguma outra pessoa ou para os olhos
de algum animal.
• Não aponte o feixe para superfícies refletivas.
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8- Especificações Técnicas
Display de LCD de 4000 contagens com indicação de função.
Fabricado conforme as normas: IEC 1010-1 EN61010-1.
Isolamento: Classe 2, Isolamento Duplo.
Categoria de tensão dupla: CAT III 1000V / CAT IV 600V
Polaridade: Automática, (-) indicação de polaridade negativa
Alcance: Indicação da marca “OL”
Indicação de bateria fraca: BAT
Função Termômetro Infravermelho
Taxa de medição: 2 vezes por segundo, nominal
Desligamento automático: O medidor desliga automaticamente, aproximadamente 30 minutos de inatividade
Temperatura de operação: 0°C a 50°C (32°F a 122°F) a <70% umidade relativa
Temperatura de armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) a <80% umidade relativa
Para uso interno, altura máxima: 2000m
Grau de poluição: 2
Alimentação: uma bateria de 9V
Dimensões: 182 x 82 x 55mm
Peso: aprox. 375g
• Especificações do Sensor Infravermelho
Escala: -30ºC a 550ºC(-22ºF a 1022ºF)
Saída: 1mV = 1ºC ou 1ºF
Precisão: ± 2% da medição ou ± 4ºF(2ºC),
Nota: esta precisão é específica para ambientes com escala de temperatura a seguir: 64 a 82ºF(18º a 28ºC)
Emissividade: 0.95 valor fixo
Campo de Visão: D/S = Aprox: 8:1 proporcional
( D = Distância, S = Spot)
Potência do Laser: Menos de 1mW
Reposta Espectral: 6 a 14 um( comprimento de onda)
Taxa de resposta: Aprox. 0.5 segundos
Temperatura de operação: 32ºF a 122ºF( 0ºC a 50ºC)
Umidade máxima: Max. 80% RH.

Alimentação: Bateria 9V
Dimensões: 164x50x40mm
Peso: 182g
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9- Especificações Elétricas
• A precisão é dada como ±([% da leitura] + [número de dígitos menos significativos]) a 18°C a 28°C (65°F a
83°F), com umidade relativa de até 70%.
RPM (Tacômetro)
Faixa

Resolução

600~4000

Precisão

1 RPM

RPM
RPM 4

1000~12000

10 RPM
± 2,0% de leitura ± 4 dígitos

RPM
(X10RPM)
300~4000
RPM 2/DIS

1 RPM

RPM
1000~6000

10 RPM

RPM
(X10RPM)
Leitura efetiva : >600RPM
ÂNGULO DEWLL
Cilindro

Faixa

4CYL

0~90.0°

5CYL

0~72.0°

6CYL

0~60.0°

8CYL

0~45.0º

Resolução

0.1°

Precisão

± 2,0% de leitura + 4 dígitos

Tensão DC
Faixa

Resolução

400,0mV

0,1 mV

4,000V

1mV

40,00V

10mV

400,0V

100mV

600V

1V

Precisão
± 0,5% de leitura + 3 dígitos

±1.5% de leitura + 2 dígitos

± 1.8% de leitura + 2 dígitos

Impedância de entrada: 10MΩ
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Tensão AC
Faixa

Resolução

Precisão

400,0mV

0,1mV

± 1,5% de leitura ± 5
dígitos

4,000V

1mV

± 1,0% de leitura ± 3
dígitos

40,00V

10mV

400,0V

100mV

± 1,5% de leitura ± 3
dígitos

600V

1V

Faixa

Resolução Precisão

40,00mA

10µA

400,0mA

100µA

20A

10mA

± 2,0% de leitura ± 4
dígitos

Corrente DC

± 1,5% de leitura ± 3
dígitos
± 2,5 % de leitura ± 5
dígitos

Proteção contra sobrecarga: 0,5A / 250V e 20A / 250V Fusível.
Entrada máxima: 400mA DC ou 400mA AC RMS em faixas µA/mA, 20ª DC ou AC RMS em faixa 2.

Corrente AC
Faixa

Resolução

40,00mA

10µA

400,0mA

100µA

20A

10mA

Precisão
± 1,8% de leitura ± 5
dígitos

± 3,0 % de leitura ± 7
dígitos

Proteção contra sobrecarga: fusível 0,5A / 250V e 20A / 250V. Faixa de freqüência: 50 a 60Hz.
Entrada máxima: 400mA DC ou 400mA AC RMS em faixas µA / mA, 20A DC ou AC RMS em faixa 20A.

28

Resistência
Faixa

Resolução

Precisão

400,0Ω

0,1 Ω

± 1,2% de leitura ± 4 dígitos

4,000k Ω

1Ω

± 1,0% de leitura ± 2 dígitos

40,00k Ω

10 Ω

400,0k Ω

100 Ω

4,000M Ω

1k Ω

40,00M Ω

10k Ω

± 1,2% de leitura ± dígitos

± 2,0% de leitura ± 3 dígitos

Capacitância
Faixa

Resolução

Precisão

4,000nF

1pF

± 5,0% de leitura ± 50 dígitos

40,00nF

10pF

± 5,0% de leitura ± 7 dígitos

400,0nF

0,1nF

4,000µF

1nF

40,00µF

10nF

400,0µF

0,1µF

4,000mF

0,001mF

40,00mF

10,00mF

± 3,0% de leitura ± 5 dígitos

± 10% de leitura ± 10 dígitos

Freqüência
Faixa

Resolução

4,000kHz

1Hz

40,00kHz

10Hz

400,0kHz

100Hz

4,000MHz

1000Hz

40,00MHz

1kHz

Sensibilidade

>5V RMS

Precisão

± 1,5% de leitura
± 3 dígitos

± 2,0% de leitura

>15VRMS

± 4 dígitos
Largura de pulso: >100µs, <100ms
Largura de freqüência: 5Hz – 100kHz
Sensibilidade: >5V RMS
Largura de pulso
Faixa
1,0~20,0ms

Resolução
0,1ms

Precisão
± 2% de leitura ± 20 digitos
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Duty Cycle
Faixa

Resolução

0.5%~99.0%

0.1%

± 2% de rdg + - 5 dgts

Largura de Pulso
> 100us, <100ms

Precisão

Frequência
5Hz - 100kHz

Sensibilidade
>5V RMS

Temperatura tipo K
Faixa

Resolução

-30°C ~ 1000°C

1°C

-22°F ~ 1832°F

1°F

Precisão
± 3% de leitura ± 5%°/8 °F (somente medidor,
precisão da sonda não incluída)

Sensor: Termopar tipo K: que acompanha o equipamento -30°C á 250°C
Teste de Diodo
Corrente de
Teste
1,0mA típica

Resolução
1mV

Precisão
± 5% de leitura ± 15 digitos

Tensão de circuito aberto: 3,0V DC típica
Continuidade audível
Limite audível: Menos de corrente de teste 35Ω: <1mA DC típico

10-Lista de Acessórios
Acessórios Fornecidos:
 Estojo para
transporte
 Bateria 9V
 Um par de pontas
de prova
 Garra indutiva

 Sensor infravermelho
 Sensor de temperatura termopar tipo K
 Adaptador para Sensor termopar
 Manual de Instruções

11-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.
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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
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
bientes 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
iscriminando 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
mente 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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