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Introdução 

 

 

O novo instrumento multifuncional MRT-600 pode medir resistência de terra, resistência de isolação, tensão 
AC e sequência de fase. Como um instrumento de testes de nova geração desenvolvido recentemente, ele 
causou mudanças fundamentais na indústria de circuitos de resistência de isolação convencional e de terra. 
Auxiliado pelo belo design, o MRT-600 possui mais funções, é mais fácil de usar e mais confiável. O 
instrumento e acessórios vêm em um estojo perfeito para aplicações de campo.  Ele pode ser usado para 
testar as resistências de isolação e terra de sistemas de potência, equipamentos elétricos, equipamentos 
pára-raios, e medir tensão AC e testar seqüências de fase. 

Dicas de Segurança 

 

 

• Leia todo este manual do usuário cuidadosamente antes de usar o instrumento. 

• Não utilize este instrumento quando a tampa traseira não estiver em posição correta, ou poderá sofrer um 
choque elétrico. 

• Verifique se a camada de isolamento da ponta de prova está inteira e sem danos antes de utilizar este 
instrumento. 

• Para prevenir choques elétricos, não toque os condutores e circuito enquanto o teste estiver em 
andamento.  

• Confirme se a chave de seleção de faixa foi ajustada corretamente antes do teste.  

• Confirme se o plug da ponta de prova está conectado corretamente no borne em uso. 

• Não utilize o instrumento quando este estiver úmido.   

• Não mude a chave de seletora de função quando o teste estiver em andamento. 

• Não aplique tensão maior que 600VAC, sobre os terminais de teste. 

• Não teste em ambientes inflamáveis; uma faísca pode causar explosões. 
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• Tenha certeza que o cabo de teste foi removido do terminal de teste e que a chave seletora de faixa está 
na posição DESLIGADO quando você remover a tampa traseira para substituir a bateria.  

• Não substitua a bateria quando o instrumento estiver úmido. 

• Tenha certeza que a chave seletora de função está na posição DESLIGADO quando o trabalho estiver 
terminado. 

• Lembre-se de remover a bateria quando não for usar o instrumento por um longo período de tempo. 

• Quando o instrumento mostrar  substitua a bateria imediatamente para garantir a precisão de 
medição. 

 

1. Características de Desempenho 

 

• CI de conversão A/D de baixo consumo CMOS duplo integral 

• LCD: Display de 3 ½ com leitura máxima de 1999 

• Função data holding, display de ícones funcionais 

• Mede tensão até 600V AC 

• Indicação de bateria fraca 

• Função iluminação traseira do LCD 

• Teste de sequência de fase 

• Circuitos de proteção, que podem prevenir efetivamente danos por tensão reversa.  

• Dimensões do LCD: (63x45)mm (dígitos com 29mm de altura) 

• Potência: Bateria 8x1.5V(R6 AA) 

• Dimensões: 183x151x75mm 

• Peso: cerca de 900g (incluindo baterias) 

• Condições ambientais 

• Temperatura de operação: 0°C~40°C 
   Umidade relativa: <80% 
   Temperatura de armazenamento:  -10°C ~50°C 
   Umidade relativa: <80% 
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2. Especificação 

 

Precisão: (%leitura + dígito)  
Temperatura ambiente: 23°C ±5°C Umidade relativa:  <75% 1 

Resistência do isolamento (Megôhmetro) 

Tensão de teste 250V/500V/1000V 

Tensão de saída 90%-110% da tensão de teste 

Faixa 0,1-2000MΩ 

Resolução 0,01MΩ 

Precisão 0,1 -200 MΩ.+(3%rdg +5dgt) 

 200 MΩ-2000 MΩ ± (5%rdg) 

 

Resistência de terra (Terrômetro) 

Faixa Precisão Resolução 

20Ω ±2%rdg+0.1Ω 0,01Ω 

200Ω ±2%rdg+3dgt 0,1Ω 

2000Ω  1Ω 

 

Tensão AC (Terra, Tensão) Medição (Voltímetro) 

     Faixa de medição: 1-600VAC  

     Precisão: (2% rdg+5dgt)  

     Resolução: 1V 

     Frequência de teste: 40-400Hz 

Teste de sequência de fase (Fasímetro) 

     Faixa de tensão  

     Fase-fase: 100V-450V  

     Frequência: 50-60Hz 

O resultado do teste de sequência de fase é indicado pelo LED, e não mostrados no LCD. 
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Vista esquemática da operação 

 

 

1. Display LCD  
2. LEDs indicadores da medição da sequência de fase (H, AH, L1, L2 e L3) 
3. LED indicador de medição de resistência de isolamento de alta tensão 
4. LED indicador de medição de resistência de terra 
5. Botão data holding 
6. Botão de teste 
7. Botão iluminação (congela a leitura de fundo) 
8. Chave de função 
9. Terminal de entrada ACV  
10. P Resistência da terra 
11. E soquete de entrada (isolamento) 
12. Resistência de terra E/L3/G (eletrodo C / terminal de entrada L3/ACV de sequência de fase terminal/ 

proteção G de entrada para isolamento 
13. L2 Soquete de entrada L2 de sequência de fase para resistência de terra 
14. C/L1/L Resistência de terra (eletrodo C)/ L1 terminal de entrada de sequência de fase/ terminal de 

entrada LINE (isolamento). 
3. Instruções de Operação 

 

Precauções de segurança 

 

• Cuidado com choques de alta tensão. Quando o teste de resistência de isolamento estiver terminado, 
confirme que a alta tensão sobre o objeto de teste foi desligada.  
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• O objeto de teste não deve estar carregado e confirme que o objeto está aterrado com segurança quando 
testar a resistência de isolamento.  Crie um curto circuito entre os dois terminais de teste do objeto de teste 
para descarregá-lo antes de iniciar o teste.  

• Não adicione nenhuma tensão externa ao circuito de teste durante a medição de resistência de 
isolamento.  

• Confirme se a chave está na posição correta e se o cabo de teste está firmemente conectado antes de 
iniciar o teste. 

• Quando a chave de alta tensão estiver ligada, até 1000V de tensão é gerada entre os terminais L e E. Não 
toque nenhuma parte exposta do instrumento nem o objeto de teste, devido risco de choque elétrico. 

 

 Teste de tensão AC 

 

• Não teste nenhuma tensão acima de 600V. 

• Terminais de conexão de teste 

• Introduza a ponta de teste vermelha no soquete ACV do instrumento e a ponta de teste preta no soquete 
G do instrumento. 

• Ajuste a chave seletora para a posição “600V” e conecte a ponta de prova a fonte de energia. 

• O valor mostrado pelo instrumento é a tensão AC entre dois terminais do objeto de teste.  

 

Teste de resistência do isolamento 

 

• Conexão dos terminais de teste: 

Introduza a ponta de teste vermelha no soquete L do instrumento e o plugue da ponta de teste preta com 
uma ponta jacaré ao soquete E do 

instrumento. 

 

•Conexão de teste: 

A fiação do soquete E do instrumento é o fio terra A fiação do soquete L do instrumento é o fio. O soquete 
do terminal G do instrumento é o fio de proteção para teste da resistência do isolamento. 

Se necessário introduza outro fio preto com a ponta jacaré no soquete G. Conecte ao fio terra para eliminar 
o erro de medição causado pela fuga de corrente na superfície do produto e garantir a precisão do teste e 
estabilidade da leitura.            
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• Seleção de tensão classificada: 

Selecione a tensão desejada para testar a resistência do isolamento girando o seletor para a classe de tensão 
relevante.   

 

• Operação de teste: 

Conecte as pontas de prova no objeto em teste. Pressione o botão Test(teste/parar) o indicador vermelho 
liga, indicando o gerador de alta tensão. Quando o teste tiver iniciado, o LCD do instrumento apresenta 
algumas leituras. O valor mostrado pelo LCD é a resistência do isolamento do objeto de teste.  Se a 
resistência do corpo de prova for maior que a faixa máxima de 2000 MΩ, o LCD mostrará      “1”. 

 

• Desligar: 

Quando o teste terminar, pressione o botão Teste/Parar, o indicador vermelho se apaga, indicando que a 
alta tensão de teste não está mais presente.  Coloque o interruptor na posição DESLIGADO. O LCD não 
mostra nada. Para cargas capacitivas, descarregue qualquer carga residual no objeto de teste antes de 
remover o cabo de teste.   

 

• Método de medição de sequência de fase.  

Há alta tensão nos fios trifásicos. É extremamente perigoso tocá-los, portanto tenha cuidado ao conectar fios 
para uma medição trifásica. Caso o indicador do instrumento esteja desligado quando o cabo de teste for 
conectado, uma fase pode estar carregada. Tenha cuidado para evitar choques. Não teste nenhuma tensão 
acima de 450V/50-60Hz (AC trifásica).   Não trabalhe com o instrumento por mais de 30 minutos quando a 
tensão for maior que 200V e por mais de 3 minutos quando a tensão for maior que 450V. 

 

• A função sequência de fase permite a você testar a sequência de fase de uma fonte de alimentação AC 
trifásica (100-450V/50-60Hz). Quando as pontas de prova de sequência de fase estiverem conectadas aos 
cabos de teste pelos terminais de entrada, você pode avaliar a fase positiva ou reversa da AC trifásica de 
acordo com o LED indicador e aviso sonoro, além de fase ausente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

  

Estado de teste 

 

Teste de sequência 
de fase Indicação 

Teste de fase aberta 
Indicação 

Aviso sonoro 

Fase positiva  

(indicador H  
aceso) 

Indicadores L1, L2 e L3 
acesos 

Bipe longo 

Fase reversa 
(indicador AH 

aceso) 

Indicadores L1, L2 e L3 
acesos 

Sem som 

Fase ausente 
(indicador AH 

aceso) 

L1, L2 ou L3 apagado Sem som 

 

Nota: Quando as pontas de prova estiverem conectadas, a função medição de sequência de fase irá indicar 
as fases positivas e reversas de uma rede AC trifásica. Além disso, o LED indicará a falta ou desconexão de 
alguma fase.  Realize a medição utilizando 3 cabos de teste de cores diferentes com três pontas jacaré. 

 

Teste de resistência de terra  

 

• Inspeção da tensão de bateria:  

 

Ligue o instrumento, se o LCD não mostrar o ícone [imagem de bateria], significa que a carga da bateria está 
boa. Se o LCD mostrar o ícone [imagem de bateria], substitua as baterias como descrito no manual do 
usuário.   

 

Teste de resistência normal de terra 

 

Perigo 

Até 50V de tensão são gerados entre os 
terminais E-C ou E-P quando se testa a 
resistência de terra! Não toque o cabo de 
teste ou sofrerá um choque. 

 

Lembre-se de confirmar que o plugue do cabo de teste foi introduzido no soquete de teste completamente 
antes de iniciar o teste. Conexões muito frouxas geram erros no resultado dos testes. 
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• Conexão do cabo de teste: 

 

Coloque as estacas auxiliares P1 e C1 no solo, entre 5 e 10 metros de distância do objeto de teste em linha 
reta como mostrado na Fig. 1. Conecte o fio verde ao terminal E do instrumento, o fio amarelo ao terminal P 
e o fio vermelho ao terminal C. 

Nota: Insira as pontas de terra auxiliares em solo de alta umidade. No caso de solos secos, com areia ou 
cascalho, adicione água para garantir que o solo onde as pontas serão inseridas esteja úmido.    

 

 

Fig. 1 

 

E é conectado ao eletrodo de terra  

P é conectado ao eletrodo de potencial  

C é conectado ao eletrodo de corrente  

ACV é conectado ao eletrodo de tensão. 
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Medição da resistência de terra 

 

Com a chave em 2000Ω pressione o botão “Teste/Parar” se o valor mostrado for muito pequeno, mude para 
200 ou 20 Ω.   O valor mostrado agora é a resistência de terra. 

 

Nota: Garanta que nenhum fio se embaralhe com outro. 

Fios embaralhados ou mal conectados geram indução no teste e impactam as leituras. Se a resistência de 
terra auxiliar for muito grande, alguns erros podem ser gerados. Tenha certeza que as pontas de terra 
auxiliares estão inseridas em solo úmido para garantir que as várias partes estão em pleno contato. 
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Método simplificado de teste de resistência de terra.  

Este método é usado quando não é possível utilizar pontas de terra auxiliares. Neste método, um eletrodo 
de terra com baixa impedância já existente, como um cano de metal, um terra comum do sistema elétrico 
de potência, ou o terminal de terra de um edifício, é usado para substituir as pontas de terra auxiliares C e 
P.  

 

A conexão dos cabos de teste 

Conecte os fios com cabos de teste simplificados como mostrado na figura acima 

Perigo: tenha cuidado com choques elétricos quando usar o método de aterramento de sistemas elétricos 
comerciais. Não use este instrumento para testar a tensão de uma fonte. 

 

Medição da tensão de terra 

Mude a chave de seleção de faixa para 600VAC, e confirme que a tensão é menor que 10V. Se a tensão for 
maior que 10V, desligue o eletrodo de terra sendo testado para reduzir a tensão de terra antes de testar 
novamente. 

 

Medição da resistência de terra 

Comece com 2000Ω, pressione o botão Test (teste/parar), o indicador “OK” se acende, indicando que o 
teste está em andamento.  
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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. 

 

4. Manutenção 

 

Este instrumento é um aparelho eletrônico de precisão, tenha certeza de mantê-lo bem conservado. 

 

• Não aplique sobre o aparelho uma tensão AC maior que 600V. 

 

• Para substituir as pilhas, primeiro remova as pontas de prova e  

desligue o aparelho. Remova os parafusos da tampa da pilhas e retire a mesma. Substitua as pilhas de 
acordo com os requisitos da especificação. 

 

• Não se esqueça de remover as pilhas quando não for usar o instrumento por um longo período de 
tempo. Deixe o instrumento em um ambiente seco e bem ventilado 

. 

• Não modifique os circuitos internos do instrumento.  
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5. Acessórios 

 

Fornecidos: 

 

- Manual de instruções. 

- Maleta para transporte. 

- Estojo de transporte dos cabos especiais; 

- Cabo de medição, Ponta de prova com sensor (vermelho), Ponta de prova blindada com adaptador jacaré 
(Função Megôhmetro); 

- 3 pontas de prova para medição de sequência de fases; 

- Cabos de medição especial (cabo vermelho de “15 metros”, cabo amarelo “10 metros” e cabo verde “5 
metros”) e cabos de medição simplificada (cabo vermelho de “1,6metros” e cabo ver de “1,6 metros”); 

- Duas estacas; 

- 8 pilhas de 1,5V AA. 

 

Opcional: 

 

- Certificado de calibração 
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06. 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 6 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. 

d) Qualquer dano nas haste provocado por imperícia do usuário. 

OBS: O módulo de sensores é constituído por hastes projetadas especificamente para proporcionar um 
melhor tempo de resposta ao usuário. 

1) 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. 

2) Caso a empresa possua  Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do 
equipamento para fins de trânsito. 

3) No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma 
carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos 
de manutenção ou emissão de certificado de calibração. 

• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n° da nota 
fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n° de série do equipamento. 

• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do 
comprador. 

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso 
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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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