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  1. Introdução 

 

O Fasímetro trifásico mod. SPI-500 é um instrumento de fácil manuseio, 

utilizado para a detecção sequencial de fases para determinar o sentido da 

rotação do eixo de motores. 

 

2. Precauções e dicas  

 

Este manual de instruções contém avisos e regras de segurança que devem 

ser revisadas pelo usuário para garantir a operação correta do instrumento 

e manter às condições de segurança. Sendo assim, leia estas instruções 

operacionais cuidadosamente e completamente antes de utilizar o 

instrumento. 

* Nunca abra o instrumento durante medições. 

* As três linhas de fase são carregadas com alta voltagem. Devido ao risco 

de choque elétrico, preste atenção quando estiver trabalhando ou ao 

conectar o instrumento às linhas. 

* Mesmo que todas as luzes das linhas de fases abertas não estejam 

acesas, ainda pode haver uma corrente passando pelo circuito. Preste 

atenção para evitar choques elétricos. 

* Nunca exceda a voltagem operacional especificada em 200V até 480VAC 

fase três. 

* Certifique-se que o tempo limite de operação especificado em 60 minutos 

a 200V e 4 minutos a 480V não seja excedido. O tempo máximo indicado 

anteriormente é medido a partir do momento em que 2 pontas de prova da 

unidade são conectadas aos cabos de alimentação. 

* Não deixe o instrumento exposto à luz sol direta, temperaturas extremas 

ou a queda de orvalho. 

 
3. Características 

 
O SPI-500 é um instrumento que realiza a indicação de presença de fase 

por aviso sonoro e visual. Através de indicação por LEDS e alarme indica a 

sequência das fases nos sentidos CCW e CW, indicado para a realização 

do sentido de rotação de motores elétricos. 
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  Não necessita de pilhas ou bateria para funcionar, pois usa a própria energia 

do ponto de medição para alimentar o aparelho. 

 

4. Especificações Técnicas  

 

Voltagem operacional :200V-481V AC três fases 

Tempo limite para uso contínuo: 60 minutos máx. em 200V AC 

        : 4 muitos máx. em 480V AC 

Frequência operacional: 20 Hz-400Hz 

Alcance de tensão suportável: 4000V por um minuto 

Dimensões: 80(A) x 59(L) x 23(P) mm 

Peso: 200g aproximado 

Pontas de prova: Cordões duplamente isolados, com 60cm de comprimento 

aproximadamente. 

 

5. Descrição do Equipamento 
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  1 – Leds de indicação de fase: Laranja 

2 – Leds de sentido da fase: Verde (Fase correta), Vermelho (Fase reversa) 

3 – Alça de proteção (punho) 

4 – Pontas de prova: Amarelo L1 ( R ), e Verde L2 ( S ) 

 Vermelho L3 ( T ). 

5 – Clips tipo jacaré 

 

6. Instruções de Operações 

 

Conecte os clipes tipo garra da unidade nos três circuitos de fase a serem 

testados. A unidade indicará a presença de uma fase aberta e sequência de 

fase pelo LED e alarme sonoro. 

 

Faça a e medição e compare os LEDS do instrumento com a tabela 
abaixo: 
 

Fase aberta 
Verificar LED’s 

Sequência de fase 
Verificar LED’s 

Alarme sonoro 

Fase correta 

Todos os 3 LED’s 
laranjas estão acesos 

LED verde está aceso Alarme intermitente 

Fase reversa 

Todos os 3 LED’s 
laranjas estão acesos 

LED vermelho está 
aceso 

Alarme contínuo 

Fase aberta (apenas uma fase) 

LED’s laranjas para 
fases aberta estão 

desligados 

LED’s verde e vermelho 
estão desligados 

Alarme contínuo 
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  7. Lista de Acessórios 

 

Itens fornecidos 

- 3 clips jacaré 

- Estojo de transporte 

 

Itens opcionais 

- Maleta de transporte MA-800 e MA-810 
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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 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. 
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• 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. 
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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) 2144-2800 
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br 
Site: www.instrutherm.com.br     
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