
 

  

 
 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 

 

MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL 

 MODELO MDR-400 
 



 

  

Informações de segurança 

As informações de segurança a seguir devem ser lidas com atenção  para garantir máxima segurança pessoal 
durante a operação deste instrumento. 

 

• Não utilize este instrumento caso o mesmo ou as pontas de prova  estejam danificados ou não estejam 
funcionando apropriadamente. 

• Nunca fique descalço ao efetuar medições elétricas, não toque em fios expostos, canos metálicos, 
tomadas, etc. Mantenha-se isolado do chão através do uso de roupas secas, sapatos e luvas de borracha ou   
qualquer outro material de isolação. 

• Desligue a energia do circuito sob teste antes de efetuar medições. 

• Tenha cuidado ao trabalhar com tensão acima de 60V DC ou 30V. 

• Ao utilizar as pontas de prova, mantenha os dedos atrás da barra de  proteção. 

• Não exceda o limite máximo de entrada ao efetuar medições de tensão.  

• Verifique os limites máximos de entrada de tensão impressos no painel do instrumento. 

 

1. Especificações 

CATEGORIAS DE SEGURANÇA mod. MDR-400 = CAT III – 1000V 

• Display duplo de cristal líquido (LCD) com 3 ¾  dígitos com  

  indicação máxima de 4000 

• CAT III - 1000V 

• Ciclo de trabalho (Duty Cycle): 0,1% a 99,9% 

• Temperatura: -20° a 1000°C (-4° a 1832°F) 

• Diodo: 0,3mA 

• Interface serial RS-232: Software compatível com windows 95/98/2000/XP 

• Escala de medição: 2 vezes por segundo, nominal 

• Teste de diodo, continuidade audível e capacitância 

• Polaridade: Automática, (-) indicação de polaridade negativa 

• Data Hold: Congela a leitura no display 

• Indicação de sobre escala: “OL” é exibido no display 

• Indicação de bateria fraca: O símbolo da bateria é exibido no display 

• Desligamento automático: 10 minutos 

• Temperatura de operação: 0° a 50°C (32° a 122°F) 

• Umidade de operação: <70% UR 
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• Temperatura de armazenagem: -20° a 60°C (-4° a 140°F) 

• Umidade de armazenagem: <80% UR 

• Alimentação: 1 bateria de 9V 

• Dimensões: 197 x 88 x 41mm 

• Peso: 635g (incluindo holster) 

Tensão DC (escala automática) 

Escala Resolução Precisão 

400mV 0,1mV ±0,5% de leitura ±2 dgts 

4V 1mV 

±1,2% de leitura ±2 dgts 40V 10mV 

400V 100mV 

1000V 1V ±1,5% de leitura ±2 dgts 

Impedância de entrada: 50mΩ para a escala de 400mV 

                                       8,2MΩ para as outras escalas 

Entrada máxima: 1000V DC ou 750V AC RMS 

Tensão AC (escala automática, exceto 400mV) 

Escala Resolução Precisão 

400mV 0,1mV ±2,0% de leitura ±30 dgts 

4V 1mV 

±0,8% de leitura ±3 dgts 40V 10mV 

400V 100mV 

750V 1V ±2,0% de leitura ±4 dgts 

Impedância de entrada: 50mΩ para a escala de 400mV 

                                       8,2MΩ para as outras escalas 

Freqüência: 40 a 400Hz 

Entrada máxima: 1000V DC ou 750V AC RMS 

Corrente DC (escala automática para µA e mA) 

Escala Resolução Precisão 

400µA 0,1µA 

±1,5% de leitura ± 3 dgts 
4000µ 1µA 

40mA 10µA 

400mA 100µA 

20A 10mA ±2,5% de leitura ±5 dgts 
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Proteção de sobrecarga: Fusível de 0,5A/ 600V e 20A/ 600V 

Entrada máxima: 400mA DC ou 400mA AC RMS nas escalas de µA/mA, 

                            20A DC ou 20A AC na escala de 20A 

Corrente AC (escala automática para µA e mA) 

 

Escala Resolução Precisão 

400µA 0,1µA ±1,8% de leitura ± 5 dgts 

4000µ 1µA 

40mA 10µA 

400mA 100µA 

20A 10mA ±3,0% de leitura ±7 dgts 

Proteção de sobrecarga: Fusível de 0,5A/ 600V e 10A/ 600V 

Freqüência: 40 a 400Hz 

Entrada máxima: 400mA DC ou 400mA AC RMS nas escalas de µA/mA, 

                            20A DC ou 20A AC na escala de 20A 

Resistência (escala automática) 

Escala Resolução Precisão 

400Ω 0,1Ω ±1,2% de leitura ±4 dgts 

4kΩ 1Ω 

±1,0% de leitura ±5 dgts 
40kΩ 10Ω 

400kΩ 100Ω 

4MΩ 1kΩ 

40MΩ 10kΩ ±2,0% de leitura ±3 dgts 

Proteção de entrada: 500V DC ou 500V AC RMS 

Capacitância (escala automática) 

Escala Resolução Precisão 

40nF 10pF ±5,0% de leitura ±7 dgts 

400nF 0,1nF 

±3,5% de leitura ±5 dgts 4µF 1nF 

40µF 10nF 

100µF 0,1µF ±5,0% de leitura ±5 dgts 

Proteção de entrada: 500V DC ou 500V AC RMS 
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Freqüência (escala automática) 

Escala Resolução Precisão Sensibilidade 

5.000Hz 0,001Hz ±1,2% de leitura ±5 dgts 

0,5V RMS min. 
50.00Hz 0,01Hz 

±1,2% de leitura ±3 dgts 

500.0Hz 0,1Hz 

5.000kHz 1Hz 

50.00kHz 10Hz 0,8V RMS min. 

500.0KHz 100Hz 3,5V RMS min. 

5.000MHz 1kHz 1,5% de leitura ±4 dígitos 8,0V RMS min. 

10MHz 0,01kHZ 1,5% de leitura ± 4dígitos 8,0V RMS min. 

Sensibilidade: 0,5V RMS min. em >20% e <80% de ciclo de trabalho 

Efeito de leitura: Mais de 100 dígitos em largura de pulso >2µ/seg 

Proteção de sobrecarga: 500V DC ou AC RMS 

Ciclo de trabalho (Duty cycle) 

Escala Resolução Precisão 

0,1% a 99,9% 0,1% ±1,2% de leitura ±2 dígitos 

Freqüência: 1Hz a 150KHz 

Sensibilidade: 0,5V RMS min. quando F<10KHz; 0,8V RMS min. quando  

                       F>10KHz, <100KHz; 3,5V RMS min. quando F>100KHz,  

                       <150KHz. 

Largura de pulso: >100µs, <100ms 

Proteção de sobrecarga: 500V DC ou AC RMS 

Temperatura (escala automática) 

Escala Resolução Precisão 

-20°C a 1000°C 0,1°C/°C 
±3% de leitura ±3°C/°F 

-4°F a 1832°F 0,1’°F/°F 

Sensor: Termopar tipo K 

Proteção de entrada: 60V DC ou 24V AC RMS 

Teste de diodo 

Corrente de teste Resolução Precisão 

0,3mA tipico 1mV ±10% de leitura ±5 dgts 

Tensão de circuito aberto: 1,5V DC típico 

Proteção de sobre carga: 500V DC ou AC RMS 

Continuidade audível: Limiar: <30Ω                                                                                               

4 

 



 

  

Corrente de teste: <0,3mA 

Proteção de sobrecarga: 500V DC ou AC RMS 

 

2. Operação 

 

Antes de efetuar medições, leia a seção de informações de segurança. 

Verifique se o instrumento  está danificado, contaminado (sujeira) ou com defeito. Verifique se as pontas de 
prova estão rachadas ou se a isolação foi danificada. 

 

Descrição do display 

 

 

 

1. Display superior: Display de exibição de valores, unidades, símbolos e  

                                pontos decimais 

2. Display inferior (segundo display): Display de exibição de temperatura 

3. Conexão errada das pontas de prova 

4. Abertura do fusível F1 

5. Abertura do fusível F2 

6. Exibe o local dos terminais apropriados para cada escala de medição 

7. “Disconnect Power” é exibido nas escalas de resistência, capacitância,  

    diodo, e temperatura. Apenas medições de tensão podem ser  

    efetuadas. 

 

Botão de seleção de unidade de temperatura °C/°F, capacitância, continuidade, diodo, resistência, ou 
corrente AC/DC: Pressione este botão para selecionar a função de medição de tensão AC/DC quando a 
chave de seleção de função estiver na posição “V”. 

Pressione este botão para selecionar a função de medição de corrente. 
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AC/DC quando a chave de seleção de função estiver na posição µA, mA, ou 20A. 

Pressione este botão para selecionar a função de medição de temperatura °C/°F quando a chave de seleção 
de função estiver na posição °C/°F. 

 

HZ/%DUTYCYCLE: Pressione este botão para selecionar a função de medição de freqüência quando a 
chave de seleção de função estiver na posição Hz/%duty cycle. Para alternar entre Hz e %DUTY, Pressione 
o botão Hz%DUTY (azul) 

 

Botão de controle de escala (Range) 

Este botão permite que a escala seja selecionada manualmente. 

Quando o instrumento é ligado, o modo de escala automática é selecionado automaticamente. 

Ao pressionar este botão, se torna possível selecionar a escala manualmente. Pressione este botão uma 
vez e o indicador RANGE é exibido no display. Para sair desta função, pressione e segure o botão RANGE 
por mais de 1 segundo, o indicador RANGE desaparece do display e a função de escala automática é 
retomada (a função de escala manual não aceita medições de capacitância e freqüência). 

 

Botão Data Hold 

Ao pressionar este botão, o display exibirá a última leitura e o indicador “HOLD”  será exibido até que este 
botão seja pressionado novamente. 

A função Data Hold será cancelada automaticamente ao girar a chave de seleção de função. 

 

Botão REL (relativo) 

Efetua comparação e compensação de leituras. 

 

Terminais de entrada 

Este instrumento possui 4 terminais de entrada que são protegidos contra sobrecarga, exceto 20A. Durante 
o uso, conecte a ponta de prova preta ao terminal COM e a ponta de prova vermelha como descrito a seguir: 

 

Função Terminal Limites de entrada 

Tensão AC/DC “+” 1000V DC ou 750V AC 
RMS 

Resistência “+” 500V DC ou AC RMS 

Continuidade/diodo “+” 500V DC ou AC RMS 
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CAP “+” 500V DC ou AC RMS 

HZ/% “+” 500V DC ou AC RMS 

µA/mA “+” 400mA DC ou AC 
RMS 

A “20A" 20A DC ou AC RMS 

Temperatura “TEMP” 60V DC ou 24AC 
RMS 

 

Medição de tensão 

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

2. Leve a chave de seleção de função para a posição DCV/ACV e toque as pontas de prova no local cuja 
tensão será medida. 

3. Leia o valor no display. A polaridade da conexão da ponta de prova vermelha será indicada ao medir 
tensão DC. 

 

Medição de corrente 

1. Conecte a ponta de prova preta ao terminal “COM” e a ponta de prova vermelha ao terminal “µA/mA” para 
medir até a escala máxima de 400mA, ou ao terminal “20A"  para medir até a escala máxima de 20A. 

2. Leve a chave de seleção de função para a posição µA, mA ou A e pressione o botão DC/AC para 
selecionar o modo de medição. 

3. Conecte as pontas de prova em série com a carga na qual a corrente será medida. 

4. Leia o valor no display, a polaridade da conexão da ponta de prova vermelha será indicada ao medir 
corrente DC. 

 

Medição de resistência 

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

2. Leve a chave de seleção de função para a posição “Ω”. 

3. Certifique-se de que a alimentação do circuito está desligada. 

4. Toque as pontas de prova no circuito a ser testado. A escala será selecionada automaticamente, e será 
mantida para que a resistência seja medida com a melhor resolução. 

5. O valor indicado no display é o valor da resistência com o ponto decimal e o indicador correspondente. 

 

Teste de diodo 

1. Conecte a ponta de prova preta ao terminal “COM” e a ponta de prova preta ao terminal “ ”. 
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2. Selecione a função “Ω”. 

3. Certifique-se de que a alimentação do circuito foi desligada. 

4. Para selecionar o teste de diodo, pressione o botão “ ” até que o símbolo do diodo “ ” seja exibido no 
display. 

5. Então toque as pontas de prova no diodo sob teste. Ao medir tensão direta, para um diodo normal será 
indicado de 0,4 a 0,7V e para a tensão contrária será exibido “OL” (o mesmo para condição aberta). Para 
diodos em curto circuito, um valor próximo a 0mV será exibido. 

Teste de continuidade 

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

2. Selecione a função Ω 

3. Para selecionar a função de teste de continuidade  “ ”. Pressione o botão “ ” até que o símbolo de 
continuidade “ ” seja exibido no display. No modo de continuidade, um alarme soa quando a resistência do 
circuito medido for menor que 30Ω. 

 

Medição de capacitância 

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

    Nota: A polaridade da conexão é positiva “+”. 

2. Toque as pontas de prova no capacitor sob teste e certifique-se de observar a polaridade. 

Nota: 1. Ao medir capacitância, certifique-se de que os capacitores foram totalmente descarregados. 

          2. O modo de controle de escala ao medir capacitância é automático. 

 

Medição de freqüência 

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

2. Leve a chave de seleção de função para a posição “Hz/%duty”. 

3. Pressione o botão “HZ/%duty” (azul) para selecionar a função %duty cycle. 

4. Toque as pontas de prova no circuito a ser medido. A escala apropriada será selecionada 
adequadamente. 

 

Medição de temperatura 

1. Leve a chave de seleção de função para a posição °C/°F. 
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2. Conecte o sensor positivo ao terminal “µA mA” e o sensor negativo ao terminal “COM”. 

3. Toque o sensor no local cuja temperatura será medida. 

4. Leia o valor em °C ou °F no display. 

 

Interface RS-232 

 

1. Conecte o cabo RS-232 ao instrumento, então o conecte ao computador. 

2. Pressione o botão “RS-232” no instrumento, o indicador “RS-232“ será exibido no display. 

3. O computador exibirá o modo de medição selecionado. 

 

Nota: Leia o arquivo “README” anexado ao CD e então instale o programa no computador. 

 

3. Substituição da Bateria e dos Fusíveis 

 

Se o indicador “BAT” for exibido no display, isto indica que a bateria deve ser substituída. Remova o 
parafuso situado na tampa do compartimento de bateria na parte traseira do instrumento, e abra a tampa. 
Substitua a bateria esgotada por uma bateria nova de 9V (NEDA 1604, IEC 6F22). 

Fusíveis raramente precisam ser substituídos, e queimam apenas quando o instrumento é operado de 
maneira inadequada. Substitua os fusíveis de acordo com as escalas especificadas. 

 

 

Advertência 

Antes de abrir o instrumento, certifique-
se de que as pontas de prova foram 
desconectados do instrumento e do 
circuito sob teste, evitando assim risco 
de choque elétrico. 

 

Substitua os fusíveis de acordo com as escalas especificadas: 

Fusível: F1 500mA/600V, F2 20A/600V 
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4. Software 

 

4.1 Introdução 

 

O software do multímetro modelo MDR-400 foi projetado para receber, registrar e apresentar graficamente 
os dados das medições efetuadas com o multímetro. Por favor leia estas instruções para entender as 
características e funções do software e configurá-lo corretamente, além de obter algumas dicas 
importantes. 

 

4.2 Compatibilidade  

 

Requerimentos de hardware: computador pessoal (PC) compatível com IBM 486 ou superior com 10mb de 
espaço livre no disco rígido e unidade leitora de CD 

Requerimentos de software: Sistema operacional Microsoft Windows 95 ou superior. 

 

4.3 Instalação 

       

Insira o CD-Rom fornecido juntamente com o MDR-400 na unidade leitora de CD do computador e execute 
o arquivo com a extensão “.exe”. Clique em NEXT quando solicitado e em FINISH para concluir. Um atalho 
para o software, nomeado “9932”, será criado na área de trabalho do Windows. Clique duas vezes neste 
atalho para executar o software. 

 

5. Conectando o MDR-400 

 

1. Conecte a extremidade do cabo RS-232 com o conector DB9 de 9 pinos à porta “COM” disponível do 
computador. 

2. Conecte a outra extremidade do cabo ao MDR-400, na porta de conexão localizada na parte superior do 
instrumento. 

3. Certifique-se de que o cabo está firmemente conectado ao instrumento e ao computador. 
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6. Utilizando o Software 

 

1. Inicie o software do MDR-400 e certifique-se de que o software está online.Caso não esteja, 
pressione o botão Online / Offline. Pressione o botão RS-232/Max/Min no MDR-400 até o display exibir 
“RS-232” no canto superior. A tela do software deve exibir a mesma leitura do display do instrumento. 
Caso a leitura seja diferente, ou não haja leitura, verifique a conexão do instrumento ao computador. 

2. As funções do instrumento podem ser acessadas pelos botões de função localizados no topo da 
janela do software. 

  . 

 

                                      Sair      Porta    Imprimir  Online /   Salvar /   Limpar     Limpar 

                                                   COM                   Offline      Abrir     Gráficos    Tudo 

 

 

7. Configurando o MDR-400 

 

Configure o MDR-400 para a funcao e escala adequadas antes de pressionar o botão Online/Offline no 
software. Alterar as configurações do MDR-400 durante uma coleta de dados nos gráficos pode causar 
interrupção no fluxo de dados, o reinicio de uma varredura em progresso ou leituras fora de escala. 
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8. Descrição do Software 

 

1. Ao iniciar o software, a seguinte janela será exibida:  
 

 

 

2.Clique no botao online/off line   até o software indicar “ONLINE”.  

3. A função selecionada no MDR-400 será exibida na tela do software. O registrador de dados começará a 
armazenar os dados das leituras, uma vez por segundo. Também, as leituras serão exibidas em forma 
de gráfico para facilitar análises diagnosticas. 

4. Ajustes podem ser feitos na area do grafico: cor do traço (line), cor de fundo (background) e limites de 
escala. 
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9. Configurando a Tela 

 

- Seleção X Grid, Y Grid: Seleciona entre exibir ou não os eixos X e Y. 

- Auto Graph: O valor de referência vertical na janela do gráfico é ajustado automaticamente de acordo 
com o valor de entrada. 

- Vert Offset, Vert Max: Seleciona o valor de referência vertical no gráfico quando a função Auto Graph não 
estiver selecionada. 

 

9.1 Zoom do Gráfico 

1. Na janela de gráfico, clique em um ponto com o botao esquerdo do mouse e arraste-o para aplicar 
zoom na area selecionada. 

2. Para voltar ao estado normal, efetue o processo inverso. 
 

Notas 

 

1. No modo de gráfico automático, a grade de referencia e o valor do eixo Y são resetados de 
acordo com a função e escala selecionadas no MDR-400 conectado ao computador. 

2.O display continua efetuando o gráfico com o novo valor de entrada sobre o grafico anterior. 
Então, quando a chave seletora do MDR-400 for colocada em uma posição diferente, é necessário 
clicar no botão para limpar a janela do gráfico para evitar leitura errônea do valor do gráfico. 
Recomenda-se não efetuar trocas de escala no instrumento para obter um gráfico confiável. 

 

10. Categoria 

 

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.  
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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. 

 

Obs: 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. 

 

11. Lista de Acessórios 

 

Acessórios Fornecidos 

• Par de Pontas de Prova 

• Manual de instruções 

• Software 

• Cabo RS-232 

• Sensor de temperatura 
S-02K 

• Bateria 

• Holster 

Acessórios 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. 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 

Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó 

São Paulo – SP – CEP: 02911-030 

Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2801 

E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br 

Site: www.instrutherm.com.br 

SAC: sac@instrutherm.com.br 
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