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Introdução 
 
O multímetro digital de bancada modelo MDB-600 possui display de 
LCD de 80000 contagens, projetado para ser utilizado exclusivamente 
em laboratórios, escolas técnicas, unidades de assistências técnicas 
eletronicas e etc. O instrumento mede tensão e corrente AC e DC, 
resistência, temperatura, capacitância, freqüência. Continuidade e 
diodo, podendo gerar também sinais de onda quadrada. 
 
1 - Especificações 
 
CATEGORIA DE SEGURANÇA   CAT  II– 1000V 
Display  de cristal líquido (LCD) de 4 ⅞ dígitos com 80000 contagens 
Múltiplas Exibições: Primário 80000 
Secundário: 80000 
Gráficos de barra de 23 segmentos 
Precisão de CC básica: 0,05%mV 
Impedância: >1000M 
Frequência: 0,5HZ a 5,0000MHz 
16 pontos de Frequência, saída em onda quadrada selecionável entre 
1% a 99% 
Análise de componente do sinal de corrente ou voltagem 
Resistência: 1Ω a  80MΩ, com função HI. De 10m á 500mΩ 
Capacitância: 1nF a 100μF 
Temperatura: -50 a 1300°C / 58 a 2372°F 
dBm: 10 á 500dBm 
Retenção automática de dados/picos. 
Medição relativa 
36 horas de gravação dinâmica: MAX/ MIN/ AVG. 
Comunicação: RS-232 óptica isolada 
Temporizador de medição 
Função Luz de fundo. 
Indicação de Sobre escala (OL)-(OL) exibido no display 
Taxa de Amostragem: Aprox. 4 Segundos 
Barra Gráfica: 23 segmentos 
Temperatura de Operação: 0°C a 50°C 
Umidade de Operação: <75%UR 
Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C 
Compatível com Windows XP 
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Umidade de Armazenamento: <75%UR sem bateria 
Desligamento Automático: Após aprox. 30 minutos de inatividade 
Alimentação: 110/220V/ 50~60Hz 
Segurança conforme IEC 61010-1 – CAT-II 1000V 
Grau de Poluição: 2 
Dimensão: 97x213x247mm 
Peso: Aprox. 1.300Kg 

 

2 - Especificações elétricas 
 
A precisão é especificada para um ano após a calibração a temperaturas 
operacionais de 18ºC a 28ºC, com umidade relativa de 0% a 75%. As 
especificações da precisão são no formato: ± (uma % da leitura + 
número de dígitos menos significativos). 
 
■ Tabela 2-1. V CC 

Faixa Resolução Precisão Nota 
80mV 1μV ±(0,3%rdg+10) 

Impedância de entrada: 
80mV~800mV>1000MΩ 

8V~1000V: 10MΩ 

800mV 1 0μV  
±(0,05% rdg+5) 8V 0,1mV 

80V 1mV 
800V 10mV 

±(0,08%rdg+10) 
1000V 0,1V 

 
■Tabela 2-2. V CA (RMS Real) 

Faixa Resolução 

Precisão 

<75% Faixa: 
50Hz-kHz 

<75% da Faixa 
20kHz.~50kHz 

>75% da 
Faixa:50Hz- 

20kHz 
80mV 1μV ±(0,8% rdg+50) ±(6.0% rdg+50) =(8.0% rdg+50) 
800m

V 
10μV ±(0,8% rdg+50) + (5.0% rdg 150) ±(8 0% rdg +50) 

8V 0,1mV ±(0,8% rdg+50) ±(5.0%rdg+50) ±(8,0% rdg+50) 
80V 1mV ±(0,8%rdg+50)  ±(8.0% rdg+50) 

750V 10mV 
50Hz~1kHz:<90%Faixa ±(0,8% rdg+50) & 90% da 

Faixa:±(5,0% rdg+50) 
Impedância de entrada: 8mV~800mV >1000MΩ 8V~1000V 10MΩ, 
Capacitância paralela <100pF 
                                                                                                        02 
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■ Tabela 2-3. A CC 
Faixa Resolução Precisão Nota 
80mA 1μA ±(0,02% 

rdg+10) 
Fusíveis: F750)mA/250V  F 

13A/250V Queda de 
voltagem: ≤800mV 

Corrente de Entrada Máx.: 
20A (até 15 segundos) 

800mA 10μA 
8A 0,1mA ±(0,05% 

rdg+10) 20 A 1mA 

 
■ Tabela 2-4. A CA (RMS Real) 

Faixa Resolução Precisão Nota 
80mA 1μA 50Hz-5kHz 

±(0,8% 
rdg+20) 

Fusíveis: F750)mA/250V  F 
13A/250V Queda de 
voltagem: ≤800mV 

Corrente de Entrada Máx.: 
20A (até 15 segundos) 

800mA 10μA 

8A 0,1mA 50Hz-
500kHz 

±(1,0%rdg+2
0) 

20A 1mA 

 
■ Tabela 2-5. dBm 

Função Faixa Precisão Resolução Nota 

dBm 
-80,00dBm 

~+80,00dBm 
±1,0% 

rdg 
0,01 dBm  

 
■Tabela 2-6. Resistência(Ω) 

Faixa Resolução Precisão Nota 
800Ω 0,01Ω ±(0,3% rdg+10 

Proteção 
contra 

sobrecarga: 
250V RMS 

8kΩ 0,1Ω 

±(0,3% rdg +5) 
80kΩ 1Ω 
800kΩ 10Ω 
8MΩ 100Ω 

80MΩ 1kΩ 
0Ω~40MΩ: 

±(2,5%(rdg +10) 
40MΩ~80MΩ:±(

3,5%rdg+10) 
 
 
 
 
03 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Tabela 2-7. Frequência (Hz) 
Função Faixa Precisão Resolução Nota 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
_______   

999,99H
z

±(0,05% 
rdg+5) 

0,01 Hz 

Proteção contra 
sobrecarga: 250V 

Sensibilidade a RMS: 
0,7V RMS 

9,9999k
Hz 

0 , 1 H z  

99,999k
Hz 

1Hz 

999,99k
Hz 

10 Hz 

5,0000 
MHz 

100Hz, 

 
 
 
 
 

■ Tabela 2-8. Capacitância 
Faixa Resolução Precisão Nota 

1nF 1pF 
+ (5,0%rdg-

50,) 

Proteção contra 
sobrecarga: 250V RMS 

10nF 10pF 

±(2,5%rdg-
501 

100nF 100pF 
1μF 1nF 

10μF 10nF 
100μF 100nF 

 
■ Tabela 2-9. Diodo 
Função Faixa Precisão Resolução Nota 

Diodo 
3.0000 

V 
±(3,0%rd

g+5) 
0,000 1V 

Diodo positivo Queda de 
voltagem Proteção contra 
sobrecarga: 250V RMS 
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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 
12 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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■Tabela 2-10. Saída em onda quadrada 
 Descrição 

Amplitude da voltagem Aprox. 3V 
Frequência 0,51Hz~5000Hz 

Ciclo de serviço 1%~99% 

 
■Tabela 2-11. Temperatura 

Temp Precisão Resolução Nota 
-50ºC ~ 1300ºC 

±(1,5%rdg+10) 
0,1 ºC 

termopar tipo K  
-58ºF ~ 2372ºF 0,1 ºF 

 
Informações de Segurança 
Leia completamente este manual de operação antes de usar o medidor 
para assegurar o uso do medidor com segurança e usando as 
diretrizes de segurança fornecidas abaixo: 
Use o medidor somente conforme especificado neste manual; do 
contrário, a proteção fornecida pelo medidor pode ser comprometida. 
Nunca meça a voltagem com os condutores de teste inseridos nos 
terminais de entrada de corrente. 
Não use o medidor se ele parecer danificado. 
Desconecte a energia e descarregue todos os capacitores de alta 
voltagem antes de testar na função de resistência, continuidade e 
diodo. 
Seja cuidadoso ao trabalhar acima de 60V CC ou 42 V CA, tais 
voltagens podem causar risco de choque. 
Ao fazer medições, mantenha os dedos atrás da proteção das pontas 
de prova. 
Selecione a função e a faixa correta para a medição. Para evitar 
danificar o medidor, desconecte os condutores de teste antes de 
mudar a função. 
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Deleta toda a informação presente; 

 Abre os arquivos salvos com a extensão .db. 

 Salva o arquivo presente em um dos 6 formatos (.db, .xls, .csv, 
.htm e rtf.) 

 Imprime o arquivo presente; 

 Usado para configurar 
o intervalo de amostragem, a unidade é segundo; 

 

Especificações Gerais 
 
Voltagem máxima entre qualquer terminar e o terra: 1000V RMS 
Bi de Continuidade: Aprox. 3kHz 
Visor: Digital Duplo: 80000 
Gráfico de barras: 23 segmentos, atualização 40 vezes/seg 
Temperatura: Operacional: 0ºC a +50ºC Armazenamento: -20ºC a +60ºC 
Altitude: Operacional; abaixo de 2000m Armazenamento: abaixo de 
10.000m 
Umidade Relativa: ≤75% a 0ºC a +40ºC 
Compatibilidade Eletromagnética: em um campo de RF de 1V/m em todas 
as faixas e funções exceto Capacitância: 
Precisão total = especificada + 5% da faixa  
Capacitância não especificada em campos de RF  
Desempenho acima de 1V/m não especificado. 
Segurança / Conformidade: IEC 61010 CAT II  1000V CATIII 600V. 
Alimentação: 110/220 Vac  50/60Hz 
 

Manutenção 
 
Este medidor é um dispositivo preciso. Não tente reparar ou efetuar 
serviço em seu medidor a menos que você seja qualificado a fazê-lo e 
tenha as informações relevantes do teste de desempenho da calibração e 
de serviço. Estes produtos são medidores inteligentes, usam tecnologia 
de autocalibração. Para evitar erro de especificação, nenhum 
componente é substituível, exceto se especificado.                          
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4 - Teclas de Funções 
 

■ Teclas de função auxiliares 

 

Figura 2 Posição das teclas de função 
 

 

Figura 3. Posição das teclas de função auxiliares 
 
Tabela 4-1. Posição das teclas de função 

Tecla de 
função 

Função 
Tecla de 
função 

Função 

 V CA  Capacitância 

 V CC  
Corrente  em 
mi l iampère 

 Milivoltagem CC/CA   Corrente em ampère 

 Diodo e continuidade  
Saída em onda 

quadrada 

Ω Resistência TEMP Temperatura 

DUTY/Hz Serviço/Frequência  
Exibição da luz de 

fundo 
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3 - Funções do Medidor 
 
■ Terminal 
Sobre a função de terminal, consulte a tabela  

Tabela 3-1. Terminal 
Terminal Função 
COM Terminal comum para todas as medições 

V/Q/Hz 
Terminal de medição de Volts, Ohm, Diodo, 
Freq., Temp, e Cap. e saída em onda quadrada 

mA Terminal de medição de corrente em miliampère 
20A Terminal de medição de corrente em ampère 

 
 
 

 
Figura 1. Terminal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

Manutenção Geral 
 
Limpe periodicamente o equipamento com um pano úmido e detergente 
Neutro. Não use abrasivos ou solventes. A sujeira ou umidade nos 
terminais pode afetar as leituras. Para limpar os terminais: 
1. Desligue o medidor e remova todos os condutores de teste 
2. Limpe qualquer sujeira dos terminais. 
3. Embeba um cotonete limpo com agente de limpeza e de lubrificação. 
4. Trabalhe com o cotonete ao redor de cada terminal; o agente de 
lubrificação isola os terminais da contaminação relacionada à umidade. 
  
Substituição dos Fusíveis 
 

 Atenção 
Para evitar choque elétrico ou ferimento corporal, remova os 
condutores de teste e quaisquer sinais de entrada antes de substituir 
os fusíveis. Para evitar danos ou ferimento, instale SOMENTE fusíveis 
de reposição com os ampères, voltagem e velocidade nominais 
especificados. Instale o novo fusível de mesmo tamanho e 
classificação. 
 

Lista de Acessórios 
 
- Manual de Instruções   
- Par de ponta de prova 
- Sensor de temperatura 
- Cabo RS-232 
-Cabo de alimentação 
 

Acessórios Opcionais (vendidos separadamente) 
- Certificado de calibração 
- Maleta para transporte modelo MA-800 
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O indicador mostra a leitura. A cor do ponteiro serve como um 
indicador de polaridade. 
Se o indicador agulha é verde, a leitura é positiva. Se o ponteiro agulha 
é azul, a leitura é negativa. Se a leitura esta por volta de zero, a cor do 
ponteiro fica entre amarelo e vermelho.  
 

 
Indica a função de medição presente. 

 

 
Indica o limite de medição. 
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5.  
 A função de retenção dos dados permite que o operador retenha o 

valor digital exibido enquanto o gráfico de barras analógico 
continua mostrando a leitura presente. 

 No modo de retenção automática, o medidor pode atualizar as 
leituras estáveis retidas e indicará com um sinal sonoro. 

 Pressione este botão por mais de 2 segundos e o medidor sairá do 
modo HOLD e voltará para o estado normal. 

 
6.  
Use  para selecionar as funções da exibição secundária. A 
tabela 3 mostra os vários estados de medição do botão . 
 
 
■Tabela 4-2. Pressione  para a exibição secundária 
 
 

Posição da 
tecla de 
função 

Estado de 
medição 

Exibição 
primária 

Exibição secundária 

 
ACV+Hz ACV  

AC dBm+Hz AC dBm ACV/Hz 

 

(ACV+DCV)+Hz ACV+DCV ACV/Hz 

dBm+Hz dBm 
Hz/ACV/DCV/ACV+D

CV 

 

ACmV+Hz ACmV  

dBm+Hz dBm 
Hz/ACmV/DCmV/AC

mV+DCmV 

Hz/DUTY Hz Hz  

  

Pressione 
 

para mudar a 
frequência 
de saída 

Pressione  
para mudar o valor da 

taxa de serviço 
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1.  
 Pressionando este botão você pode selecionar seu modo de 

medição. 
 Com o medidor em saída em onda quadrada, pressione este botão 

para selecionar a taxa de serviço da onda quadrada (1% - 99%). 
2.  
 Quando o medidor é ligado, ele entra no modo de faixa automática, 

pressione este botão para selecionar a faixa de medição. 
 Com o botão   pressionado, o botão  muda para o 

botão ▲(mover para cima). Pressione este botão para mover os 
dígitos para cima. 

Pressione este botão de pressão por mais de 2 segundos e o medidor 
voltará para a faixa automática. 
3.  
 Pressione este botão momentaneamente e o medidor entrará no 

modo de gravação dinâmica. 
 No modo de gravação dinâmica, pressione este botão 

momentaneamente novamente para alternar entre MAX, MIN, 
AVG, MAX-MIN e Present Reading na exibição secundária. 

 Pressione este botão de pressão por mais de 2 segundos e o 
medidor retornará para o modo normal. 

 No estado MAX/MIN o tempo de gravação é 36 horas. 
Com o botão  pressionado, o botão  muda para o 
botão◄ (mover para a esquerda). Pressione este botão para mover os 
dígitos de configuração para a esquerda. 
4.  
 Pressione o botão por mais de 2 segundos e o medidor entrará na 

comunicação e "RS232'" aparecerá na tela do visor. 
 No modo de comunicação, o desligamento automático fica 

desabilitado. 
 Pressione o botão por mais de 2 segundos novamente e o medidor 

sairá deste modo e voltará para o estado normal. Para configurar o 
tempo de medição veja as funções especiais. 
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 Estabelece um novo diagrama; 

 Salva o diagrama no espaço formato bmp; 

 Altera para a primária página; 

 Altera para a próxima página; 

 Clique para ir à última página; 

 Clique para visualizar a página anterior; 

 Clique para imprimir o diagrama presente; 

Indica o número da página atual e o número total de 
páginas; 
 

 
 

A área de armazenamento de registro exibe os números de registro,  
as leituras mostradas pelo display digital e as unidades. 
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 Com o medidor em saída em onda quadrada, pressionando este 
botão você pode selecionar a frequência: 
0.5000Hz/1.0000Hz/2.0000Hz/10.000 Hz/50.000Hz/60.240Hz/ 
74.63Hz/100.00Hz/151.50Hz/200.00Hz/303.00Hz/606.10Hz/1.2500
kHz/1.6660kHz/2.5000kHz/5.0000kHz. 

 Pressione o botão por mais de 2 segundos e o medidor retornará 
para 606.10Hz, 50% do estado de saída. 

 Pressionando o botão ,  o botão   mudará para 
▼(mover para baixo). Pressione este botão para mover os dígitos de 
configuração para baixo. 

 7.  
 Pressione este botão e o medidor entrará no estado de medição 

relativa e " ” aparecerá na tela. Neste modo, as leituras são 
apresentadas como o valor de referência Relativo e são exibidas 
na exibição secundária. A medição relativa tem dois modos: 
um é o =valor da medição-valor de referência, o outro é o 
REL%= ( /valor de referência) x 100% (pressione  para 
selecionar o modo  ou REL%). 

 Com o botão  pressionado, o botão  muda para o botão 
► (Mover para a direita). 

 Configure o valor de referência para a medição. 
(1) Em todas as funções, use   para selecionar sua faixa.  
(2) Depois de pressionar  uma vez, pressione  duas vezes e 

o medidor entrará na configuração do valor de referência para a 
medição. Ao mesmo tempo, os botões ▲▼◄ ► são iniciados 

(3) Use os botões ▲ ▼◄ ► para configurar seu valor de referência, 
(4) Depois de configurar, você pode pressionar  para confirmar. 
Pressione o botão  por mais de 2 segundos e o medidor retornará 
para o estado normal. 
8.  
 Pressione este botão para iniciar  os botões▲[ ] ▼ 

[ ]◄ [ ] ► [ ] - Use estes botões para 
configurar seus dígitos. Nesta condição as funções originais 
[ ] ficam desabilitadas. 
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4- Ao término, o computador disponibilizará uma porta COM, clique em 
Computador > Gerenciar > Gerenciador de Dispositivos > Portas COM 
e LPT; 

 
Abra o software: 

 
 

Clique na opção  e selecione a porta de acordo com a 
disponível. 

 
 

Os botões “SELECT”, “HOLD (Congelar)”, “RANGE” e “2nd VIEW”, 
correspondem respectivamente aos nomes dos botões do medidor. Ao 
clicar em uma das opções citadas acima o mesmo estará ativando as 
funções do instrumento. 
29 

■ Exibição da luz de fundo 
Pressione o interruptor “” , a luz de fundo acenderá, pressione-o novamente e 
ela apagará. 
 
Instalação modo Software 
 
1- Insira o CD de instalação na unidade de CD/DVD-RW; 
2- Abra o CD de instalação e Execute o arquivo Setup.exe, prossiga a 
instalação clicando em Next> até que a instalação seja encerrada. 
3- Conecte o instrumento ao computador ou Notebook apartir do cabo 
RS-232 e abra o software. 
4- Verifique a porta COM disponível, clique com o botão direito do 
mouse em Computador (Meu Computador) >Gerenciar>Gerenciador 
de Dispositivos>Portas COM e LPT. 

 
 
Nota: Compatível com Windows XP 
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 A luz pode apagar automaticamente em 30 segundos se você não 
pressionar este botão. 

■ Visor 
Tabela 4- 3. Símbolos do visor 
Ordem No Símbolo Descrição 

1  Gráfico de barras analógico 
2,3,17  Sinal negativo 

4  OUT Saída em onda quadrada 

5 Hi 
Indica alta-frequência ou 
termopar 

6  
A carga da bateria está 
acabando 

7  
Função de continuidade do 
diodo/audível 

8  Medição relativa 

9,19 DC,AC,DC+AC 
Voltagem ou corrente 
CC,CA,CC+CA 

10 PH+ PH- 
Retenção de Pico+. Retenção 
de Pico- 

11 A-H Retenção automática 
12 AVG Leitura da média 
13 Auto Modo automático 

14 APO 
Sinal de desligamento 
automático 

15 RS 232 Comunicação ou anúncio 

16 MAX/MIN/MAX-MIN 
Leitura MÁX, Leitura MÍN 
/Leitura MÁX-MÍN 

20 mV/V/mA/A 
Unidade de voltagem e 
corrente da exibição 
secundária 

21 Hz/kHz/MHz/Ω/kΩ /MΩ 
Unidade de Frequência e 
Resistência (ohms) 
[secundária] 

22  
Unidade do ciclo de serviço, 
unidade da largura de pulso 

23 nF/μF Unidade de capacitância 
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Ordem No Símbolo Descrição 

24 mV/V/mA/A 
Unidade de volt e corrente da 

exibição primária 
25 dBm Anúncio de dBm 

26 Hz/kHz/MHz/Ω/kΩ /MΩ 
Unidade de Frequência e 

Resistência (ohms) [primária] 

27,18 ºC ºF  
Indica a medição da 

temperatura 
28 RPM Rotações por minuto 

 

 
Funções Especiais 

 
 Desligamento automático 

O medidor tem a função de desligamento automático; em 
condições normais, quando o medidor é ligado, se nenhum dos 
botões for usado ou teclas de função forem mudadas, ele pode 
desligar automaticamente em 30 minutos após ser ligado. Cinco 
minutos antes do desligamento, são emitidos cinco bips que 
indicam que o medidor vai ser desligado. No estado em 
operação, se qualquer botão de pressão for usado ou tecla de 
função for mudada, o tempo até o desligamento é recontado. 

 Configuração do tempo de medição 
1. Pressione o botão  para configurar o tempo 
[ aparece na exibição secundária]. 
2. Pressione o botão , o último dígito da exibição secundária 

pisca, ao mesmo tempo, os botões ▲▼◄ ► ficam habilitados [O 
primeiro dígito da exibição secundária é a hora, o segundo e o terceiro 
são os minutos, o quarto e o quinto são os segundos]. 
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Figura 13. Saída em onda quadrada 

 
1. Coloque a tecla de função na posição " ”, 
2. Conecte o condutor de teste preto ao terminal “COM” e o 
condutor de teste vermelho ao terminal "V Ω Hz" . 

3.Pressione  para selecionar a taxa de serviço de 1% a 99%. A 
onda quadrada é fornecida através do terminal "COM" e "V Ω Hz" ou os 
condutores de teste.  
4.Exibição primária e secundária conforme a Tabela 10. 
5.Pressione  por mais de 2 segundos e o medidor voltará para o 
estado de saída de 606.10Hz/50% de taxa de serviço. 
 
Tabela 16-1. Exibição primária e secundária 

Função 
Primária  [pressione 

] 
Secundária 

[pressione ] 

 Hz 
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Figura 12. Verificação do diodo e da continuidade 

 
Nota 
(1) Uma queda de quase 0V é exibida em ambas as direções se o 
diodo estiver em curto. 
(2) "OL" é exibido em ambas as direções se o diodo estiver aberto. 
5.Para a verificação da continuidade, durante o teste da continuidade, 
o bip soará se a resistência cair abaixo de 50 Ω. 
 
16 - Saída em Onda Quadrada 
Este medidor pode fornecer onda quadrada cuja frequência é 
selecionável através de :  
0.5000Hz/ 1.0000Hz/2.0000Hz / 10.000Hz/50.000Hz/ 60.240Hz / 
74.63Hz/ 100.00Hz/ 151.50Hz/ 200.00Hz/ 303.00Hz/606.10H/ 
1.2500kHz/1.6660kHz/2.5000kHz/ 5.0000kHz. 
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3. Use os botões ▲▼◄ ► para selecionar o dígito do tempo. 
4. Pressione o botão  novamente para confirmar. Ao completar 
este procedimento o tempo de medição inicia 
 Configurar a medição limitada 

O medidor tem limites superiores e inferiores para as funções de 
medição; a configuração do limite inferior e superior é como segue. 
1. Configuração de : ligue o medidor → selecione a faixa → 
pressione  → pressione  selecione o estado de 
configuração  (exibição secundária " ") → pressione os 
botões de movimento ▲▼◄ ► para configurar os dígitos → pressione 

  para confirmar. 
2. Configuração de : ligue o medidor → selecione a faixa 
→ pressione  → pressione  selecione o estado de 
configuração   (exibição secundária )   → 
pressione os botões de movimento ▲▼◄ ►para configurar os dígitos 
→ pressione  para confirmar. 
3 Depois de configurar prossiga com a medição. 
a. Se a medição estiver acima do limite, a exibição secundária 
mostrará '  e a exibição primária apresentará o valor. 
b. Se a medição estiver abaixo do limite, a exibição secundária 
mostrará  e a exibição primária apresentará o valor, 
c. Se a medição estiver entre o limite superior e inferior, a exibição secundária 
mostrará . 
 Gráfico de barras analógico 

A função do gráfico de barras é um ponteiro analógico do medidor, 
mas sem a sobrecarga, sendo atualizada 40 vezes por Segundo pois o 
gráfico responde 10 vezes mais rápido do que a exibição digital, sendo 
útil para fazer ajustes no pico e nulo e observar rapidamente as 
entradas em constante mudança. O gráfico de barras tem 23 
segmentos. O número de segmentos acesos é relativo ao valor total da 
escala da faixa selecionada. A unidade do gráfico de barras é 4000 
contagens/barra, exceto quando no modo relativo. A polaridade é 
indicada à esquerda do gráfico de barras. 
 Saída em onda quadrada 

A saída em onda quadrada é uma função útil que permite que o usuário 
tenha três espaços para aplicação.  
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Figura 11. Medição da temperatura 

 
15 Verificação do diodo e da continuidade 

 Cuidado 
Para evitar um possível dano ao medidor ou ao equipamento em teste, 
desconecte a energia do circuito e descarregue todos os capacitores 
de alta voltagem antes de verificar os diodos. 

1. Coloque a tecla de função na posição" " . 
2, Conecte o condutor de teste preto ao terminal “COM” e o condutor 
de teste vermelho ao terminal " V Ω Hz" . 
3,  Para verificar o diodo, toque o condutor de teste vermelho no  lado 
positivo do diodo e o condutor de teste preto no lado negativo. O 
medidor pode exibir a queda de voltagem do diodo. Um bom produto 
passa uma leitura de polarização de 0,5 V a 0,8V. 
4. Inverta as pontas de prova e meça a voltagem através do diodo 
novamente. Se o diodo estiver bom "OL" será exibido. 
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Por exemplo, saída de PWM (Modulação da Largura de Pulso), regular o
controle da voltagem, temporizador do circuito de controle, relógio 
síncrono, etc., esta é uma aplicação livre 
■ Faixas de medição 
A faixa de medição determina o valor mais alto que o  medidor pode 
medir; as funções do medidor têm mais de uma faixa. 
(1) Estar na faixa de medição correta é importante: 
 Se a faixa for muito alta, o medidor não exibirá a medição mais 

acurada.  Se a faixa for muito baixa, o medidor mostrará "OL" no visor. 
(2) Faixa automática e faixa manual; 
 O medidor tem ambas as opções de faixa automática e faixa 

manual: 
 No modo de faixa automática (Auto), o medidor seleciona a melhor 

faixa para a entrada detectada. Isto permite que você troque os 
pontos de teste sem ter que  regular a faixa. 

 No modo de faixa manual,você pode selecionar a faixa; isto permite 
que você substitua a faixa manual e trave o medidor em uma faixa 
específica. 

 Quando o medidor está no modo de faixa automática, o sinal "AUTO" 
aparecerá na tela do visor.  

(3) Para entrar ou sair do modo de faixa manual: 
 Pressione o botão   momentaneamente, o medidor entrará  no 

modo de faixa manual e "AUTO" apagará, 
 Cada pressão de  incrementa momentaneamente a faixa. 

Quando a faixa mais alta é alcançada, o medidor volta para a faixa 
mais baixa, 

 Pressione  por mais de 2 segundos e o medidor voltará para o 
modo de faixa automática e "AUTO" aparecerá na tela do visor. 
 

 6 - Alimentação e Conexões 
 

1. Botão Power 
2. Interruptor 110V/220V 
3. Fusível 
4. Plugue de energia 
5. Interface RS232 

Este medidor é acionado por CA 220V/110V. Para a operação, primeiro 
conecte o cabo á entrada de alimentação e então ligue o medidor.  
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NOTA: Antes de conectar o circuito a ser medido, certifique-se de que o 

valor medido não esteja acima do limite especificado no painel frontal  
 

 
Figura 4. Botão Power e conexões traseiras 

 
Como operar 
7 - Medição da Voltagem CC 
A medição da V CC tem três modos: DCV / [DCV+ACV] / dBm. 
1. Coloque a tecla de função na posição '' ".  
2. Pressione  para selecionar o modo de medição. 
3. Conecte o condutor de teste preto ao terminal "COM" e o condutor 
de teste vermelho ao terminal "V Ω Hz" terminal. 
4.  Para o modo de faixa automática o medidor na faixa automática, se 
você desejar alguma faixa pressione  para obter sua faixa. 
De acordo com sua necessidade, você pode pressionar os botões  

5.  e   para obter a medição relevante. 
6. Toque as pontas  de teste e a leitura é exibida. 
7.  A exibição primária e secundária são mostradas na Tabela 5. 
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5. Pressionando  você pode mudar  
6. No modo RPM, use o acessório de velocidade da rotação para medir 
a velocidade da rotação e a leitura será em RPM, 

14 - Medição da temperatura 
1. Coloque a tecla de função na posição "TEMP". 
2. Pressione  para selecionar o modo Hi, ou normal. 
No modo Hi use o sensor de temperatura para medir a temperatura. 
3. Conecte o Plug vermelho (+) ao  terminal " VΩHz" e o Plug preto (-) ao 
terminal "COM '' e a leitura é exibida. 

Pressione  para medir altas temperaturas (HI). 
Faixa de medição: -50ºC -1300ºC, -58ºF-2372ºF. 
7. Exibição: primária ºC, secundária ºF. 
 

 
Figura 10. Medição da frequência e da velocidade de rotação 
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Figura 9. Medição da capacitância 

1. Coloque a tecla de função na posição " " . 
2. Conecte o condutor de teste preto ao terminal “COM” e o condutor 
de teste vermelho ao terminal "V Ω Hz.". 

3. Toque as pontas de testes nos terminais  do capacitor. Se o 
capacitor tiver polaridade, o condutor de teste vermelho deve tocar o 
terminal positivo 
4. Pressione   e escolha sua faixa. Com este método é possível 
agilizar as medições de valores similares. 
5. De acordo com sua necessidade, você pode pressionar os botões 

  para obter a medição relevante. 

13 - Medição da frequência e velocidade de rotação. ( R P M) 
1. Coloque a tecla de função na posição "Hz". 
2. Pressione  para selecionar um dos três modos de medição 
normal,  Hz e RPM. 
3. Conecte as pontas de testes na fonte de sinal e a leitura é exibida. 
4. No modo normal, o medidor seleciona automaticamente uma das 
seis frequências: 
999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHzI5.0000MHz. 
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Tabela 7.1 Exibição primária e secundária 
Pressione  Primária Secundária [pressione ] 

DCV DCV  
IDCV-ACV] DCV ACV/Hz 

dBm dBm Hz/ACV/DCV/DCV+ACV 
 
Nota: Quando entra na medição em dBm, a impedância é 600 Ω, se 
quiser mudar a impedância, pressione  para selecionar a 
impedância.As impedâncias selecionáveis são: 4/8/16/32/50/75/93/110/ 
125/135/150/200/250/300/500/600/800/900/1000/1200 Ohms 
 

 
Figura 5. Medição de V CC 
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8 - Medição de milivoltagem CA/CC 
A medição da milivoltagem tem três modos: 
DCmV / [ACmV + Hz] / dBm: 

1. Coloque a tecla de função na posição "  ". 
2. Pressione  para escolher o modo de medição. 
3. Conecte o condutor de teste preto ao terminal “COM” e o condutor 

de teste vermelho ao terminal "VΩHz” . 
4. De acordo com sua necessidade, você pode pressionar os botões 

de pressão   e  para obter a medição 
relevante 

5. Toque as pontas de teste e a leitura é exibida. 
A exibição primária e secundária são mostradas na Tabela 7. 
 
Tabela 8-1. Exibição primária e secundária 

Pressione  Primária Secundária  [pressione ] 
DCmV DCmV  

[ACV+HZ] ACmV  

dBm dBm Hz/ACmV/ 
[DCmV/ DCmV+ACmV] 

 
Nota: 
1. Quando entra na medição em dBm, a impedância é 600 Ω, se quiser 
mudar a impedância, pressione  para selecionar a impedância.As 
impedâncias selecionáveis são: 
4/8/16/32/50/75/93/110/125/135/150/200/250/300/500/600/800/900/10
00/1200 Ohms. 
2. No modo de milivoltagem, a impedância de entrada é acima de 
1000MΩ, portanto, a entrada dos condutores de teste no estado aberto 
causa facilmente interferência. Alguns dígitos aleatórios podem 
aparecer no visor, mas não têm efeito no resultado da medição. 
3.No modo de medição de milivoltagem, para obter a função CC+CA o 
terminal de entrada do ADC não emprega capacitor de acoplamento. 
Portanto, nunca aplique mais do que o dobro de voltagem CC ou CA 
do valor nominal desta faixa. 
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3. De acordo com sua necessidade, você pode pressionar os botões  
 para obter a medição relevante. 

• Modo de Continuidade 

No modo normal, pressione  até que o sinal   apareça na tela 
do visor. Se a resistência dos pontos de verificação cair abaixo de 50Ω o bip 
soará. 
• Modo de resistência HI. 
No modo normal, pressione  até que o sinal “HI” apareça na tela 
do visor. Usando esta função, você pode medir acima de 80MΩ 

 
12- Medição da Capacitância 
 

 Cuidado 
Para evitar danos ao medidor, desconecte a energia do circuito e 
descarregue todos os capacitores de alta voltagem antes de medir a 
capacitância. Use a função de voltagem CC para confirmar se o capacitor 
está descarregado. 
 

 
Figura 8. Medição da resistência 
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Figura 8. Medição da corrente em ampère 

 
11 - Medição da Resistência 

 Cuidado 
Para evitar danos ao medidor ou ao equipamento em teste, desconecte a 
energia do circuito e descarregue todos os capacitores de alta voltagem 
antes de medir a resistência. 
A medição da resistência tem três modos: normal, continuidade e resistência Hi. 
Use o botão  para selecionar esses modos.  
•Modo Normal 
1. Coloque a tecla de função na posição "Ω" . 
2. Conecte o condutor de teste preto ao terminal “COM” e o condutor de teste 
vermelho ao terminal "V Ω Hz". 
Toque as pontas de testes e a leitura será exibida. Nota: Os condutores de 
teste podem acrescentar 0,1Ω ~ 0,5Ω de erro à medição da resistência; 
coloque em curto os condutores de teste e pressione . 
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Figura 6. Medição de mV 

 

Atenção para a medição de Corrente 
Para evitar danos ao medidor, se o fusível queimar, nunca tente 
medição de corrente no circuito onde o potencial com relação à terra 
do circuito aberto for acima de 1000V. Para evitar danos ao medidor, 
verifique os fusíveis do medidor antes de prosseguir. Use os terminais, 
a função e a faixa de maneira correta para sua medição. Nunca 
coloque as pontas de testes  em paralelo com um circuito ou 
componente quando os condutores estiverem plugados nos terminais 
de corrente. Nunca teste a voltagem com o plugue do condutor de 
teste no terminal "mA" ou "20A"!  
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 9 - Medição de corrente CA/CC em miliampère  
A medição em miliampère tem quatro modos: DCmA / ACmA I [DC 
mA + ACmA] / [ACmA+Hz]. 

1. Coloque a tecla de função na posição . 
2. Pressione  para selecionar o modo de medição. 
3. Conecte o condutor de teste preto ao terminal “COM” e o condutor 
de teste vermelho ao terminal “mA”. 
4. De acordo com sua necessidade, você pode pressionar os botões 

  para obter a medição relevante 
5. Desarme o percurso do circuito, toque o condutor de teste preto no 
lado mais negativo do disjuntor; toque o condutor de teste vermelho no 
lado mais positivo do disjuntor. 
6. Ligue a energia para o circuito e leia o visor. 
7. Exibição primária e secundária conforme a tabela 8. 
Desligue a energia para o circuito e descarregue todos os capacitores de 
alta voltagem. Remova o medidor e restaure o circuito para a operação 
normal. Remova o condutor de teste vermelho do terminal “mA” 
 

 
Figura 7. Medição da corrente em mA 
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Tabela 9-1. Exibição primária e secundária 

Pressione  Primária 
Secundária 

[pressione  ] 
DCmA DCmA  
ACmA ACmA  

DCmA+ACmA DCmA+ACmA ACmA 
ACmA-Hz ACmA Hz 

10 - Medição de corrente CA/CC em Ampère 
A medição da corrente em ampère tem quatro modos: 
DCA / ACA / [DCA+ACA] /ACA Hz 

1. Coloque a tecla de função na posição" ". 
2. Pressione  para selecionar o modo de medição. 
3. Conecte o condutor de teste preto no terminal “COM” e o condutor de 
teste vermelho no terminal "20A". 
4. De acordo com sua necessidade, você pode pressionar os botões  

 para obter a medição relevante, 
5. Desligue a energia para o circuito, descarregue todos os capacitores 
de alta voltagem. 
6. Desarme o percurso do circuito a ser testado. Toque o condutor de teste 
preto no lado mais negativo do disjuntor. Toque o condutor de teste 
vermelho no lado mais positivo do disjuntor. 

7. Ligue a energia para o circuito, e então leia o visor. 
8.  Exibição primária e secundária conforme a Tabela 9. 
 
 

Tabela 10-1. Exibição primária e secundária 

Pressione  Primária 
Secundária 

[pressione ] 
DCA DCA  
ACA ACA  

DCA+ACA DCA+ACA ACA 
ACA+Hz ACA Hz 
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