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1. Cuidados 

 
Devido à possibilidade de ferimentos às pessoas, sempre tenha extrema cautela ao trabalhar com baterias, 
sempre utilizando proteção apropriada para os olhos. 

 

ATENÇÃO 

Antes de utilizar o instrumento. Atente 
para as observações a seguir: 

1.1 Se estiver testando a bateria fora do veículo:  

 Antes de testar limpe os terminais da bateria com uma escova metálica. 

 Para baterias com terminais laterais instale e aperte os adaptadores do pino terminal de chumbo. 

A não instalação dos adaptadores de pinos apropriados ou a utilização de adaptadores de pinos que 
estejam sujos ou desgastados pode resultar em erros nos testes. 

1.2  Se estiver testando a bateria no veículo 

 No início de uma sequência de teste, assegure-se de que todas as cargas de acessórios do veículo estejam 
desligadas e a ignição esteja na posição desligada. 

 

2. Especificações técnicas  

- Escala de Tensão: 9~18V (DC)  

- Precisão: ±0.5mΩ  

- Faixa de medição de corrente: 

 • CCA: 100A a 2000ª 

 • SAE: 100A a 2000ª 

 • GB: 100A a 1400ª 

 • IEC: 100A a 1400ª 

 • EN: 100A a 2000A  

• JIS: 26A17 a 245H52  

• DIN: 100A a 1400ª 

 - Temperatura de Operação: -18~50 C°  

- Frequência da Escala de Teste: 100Hz  

- Alimentação: alimentado pela bateria a ser testada 

 - Dimensão: 290 x 120 x 60mm 

 - Peso: 72g 

 

3. Modo de Usar 

3.1 Conectar o medidor 

 Conecte a pinça vermelha ao terminal (+) positivo. 

 Conecte a pinça preta ao terminal (-) negativo. 
Para assegurar a conexão adequada, movimente as pinças para trás e para frente. O medidor precisa que 
ambos os lados da pinça estejam firmemente conectados antes de testar. Uma má conexão irá impedir o 
teste e a mensagem CHECK CONNECTION aparecerá. Se isto ocorrer, limpe os terminais e conecte 
novamente. 
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NOTA: 
Baterias conectadas em paralelo devem ter o cabo de aterramento desconectado para executar o teste da 
bateria. Falha em desconectá-lo poderá resultar em resultado falso do teste da bateria. 

 

3.2 Teclado 

•  Use os botões direcionais para se movimentar entre as opções do menu. 

 Use o botão ENTER para fazer as seleções. 

 Pressione o botão MENU para imprimir e visualizar o resultado do ultimo teste e a capacidade em volts. 
 

4. Efetuando Testes 

4.1 Teste fora e dentro do Veículo 

O medidor irá perguntar se a bateria está conectada a um veículo ou não. Escolha a seleção apropriada 
pressionando o botão direcional up ou down e então pressione o botão ENTER para fazer a seleção. 

 

4.2 Sistemas de classificação de baterias: 

O TB-200  testa cada bateria de acordo com a classificação que você escolher. Você será solicitado a escolher 
o sistema de classificação da bateria antes de rolar para a classificação real. Os sistemas de classificação 
disponíveis são: 

CCA: Cold Cranking Amps (Ampéres para Partida a Frio) conforme especificado pelo SAE e BCI, é a 
classificação mais comum para baterias de partida a 0°F. 

JIS: Japanese Industrial Standard (Padrão Industrial Japonês), mostrado em uma bateria como uma 
combinação de números e letras. Por exemplo: 55D26. 

DIN: Padrão Deutsche Industry Norm (Normas Industriais Alemãs) 

IEC: Padrão International Electro-technical Commission (Comissão Eletrotécnica Internacional) 

EN: Padrão Europe-Norm (Norma Européia) 

GB: Padrão Chinês 

SAE: Padrão da American Engineer Association (Associação Americana de Engenharia) 
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4.3 Resultados do teste de bateria: 

 GOOD BATTERY Retorne-a ao serviço. 

 GOOD-RECHARGE Carregue totalmente a bateria e retorne-a ao serviço. 

 CHARGE & RETEST Carregue totalmente a bateria e teste-a novamente. 

Não carregar totalmente a bateria antes de testá-la novamente pode causar leituras falsas. 

 REPLACE BATTERY Substitua a bateria e teste novamente para executar uma análise completa do sistema 
de carregamento. (Veja nota abaixo) 

 BAD CELL-REPLACE Substitua a bateria e teste novamente para executar uma análise completa do sistema 
de carregamento. 
 

NOTA: Um resultado como REPLACE BATTERY pode significar uma má conexão entre os cabos do veículo e 
a bateria. Depois de desconectar os cabos da bateria do veículo, teste-a novamente usando o teste fora do 
veículo antes de substituí-la 

 

4.4 Teste do Sistema de Carregamento 

Se o teste no veículo foi selecionado, sucedendo o teste da bateria, você poderá pressionar o botão ENTER 
para iniciar o teste do sistema de carregamento. 

Não desligue o veículo durante o teste. Todos os acessórios elétricos devem estar na posição DESLIGADA. Se 
quaisquer cargas elétricas forem ligadas durante o teste, isto poderá afetar negativamente os resultados (Tal 
como: ventiladores de resfriamento do motor ou aquecedores) 

O medidor solicitará que você dê a partida no motor e exibirá a voltagem viva do sistema de carregamento 
bem como o resultado do sistema de carregamento. 
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•  Charging Voltage: Normal 

O sistema está apresentando saída normal do alternador. Nenhum problema detectado 

•  Charging Voltage: Low  

O sistema de carregamento não está fornecendo corrente de carregamento suficiente para a bateria. 
Verifique as correias para assegurar que o alternador está rodando juntamente com o motor. Se as correias 
estiverem deslizando ou rompidas, troque-as e teste novamente. Verifique as conexões do alternador com a 
bateria. Se as conexões estiverem frouxas ou desgastadas, limpe-as ou substitua o cabo e teste novamente. 
Se as correias e as conexões.estiverem  em boas condições de trabalho, investigue avarias no alternador de 
acordo com as recomendações do fabricante. 

• Charging Voltage: High 
 

A saída de voltagem do alternador para a bateria excede os limites típicos de um regulador em 
funcionamento. Uma vez que todos os alternadores possuem um regulador embutido, isto requererá que 
você substitua o alternador. 

(Em veículos mais antigos eram usados reguladores de voltagem externos. Neste caso, somente a 
substituição do regulador de voltagem poderá ser necessária) 

O regulador é projetado para controlar a saída de voltagem baseado na voltagem da bateria, na temperatura 
com a tampa do motor fechada e com as cargas do veículo sendo utilizadas. Em outras palavras, ele controla 
a voltagem máxima que o sistema pode produzir baseado nas necessidades de corrente e na quantidade de 
corrente que pode ser produzida pelo giro do rotor no alternador. O limite alto típico de um regulador de 
automóvel é 14,7 ± 0,5 volts. Verifique as especificações do fabricante para o limite correto e substitua o 
regulador se necessário. Uma vez que todos os alternadores possuem um regulador embutido, isto poderá 
requerer que você substitua o alternador. 
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Um regime de carregamento alto irá sobrecarregar a bateria, o que poderá diminuir a sua vida útil e 
ocasionar falhas. Se a decisão do teste da bateria for REPLACE e o teste do sistema de carregamento mostrar 
CHARGING VOLTAGE: HIGH verifique os níveis do eletrólito na bateria. Um sintoma de condição de 
sobrecarga da bateria é o fluido exalando pelas aberturas nas tampas dos vasos, o que causará níveis de 
eletrólito baixos e poderá danificar a bateria. 

Teste do Sistema de Partida 
 

O TB-200 testa o sistema de partida e o sistema de carregamento ao mesmo tempo, depois do teste do 
sistema de carregamento, você pode pressionar o botão ENTER para visualizar os resultados do teste do 
sistema de partida. 

Teste de Sistema de 24 V 
 

As baterias de 24 V mais comuns combinam 2 células de baterias de 12 V em série.  Então você pode testar 
as baterias separadamente não desconecte todos os cabos da bateria, da mesma forma como para testar 
uma bateria de 12 V. 

Com relação a testar o sistema de Carregamento e Partida de 24 V, você deve conectar a pinça vermelha ao 
terminal (+) positivo e a pinça preta ao terminal (-) negativo da bateria de 24 V (não ao terminal positivo e 
negativo da bateria de 12 V). Ignore o teste da bateria, sem se preocupar com o sistema de classificação e os 
resultados do teste, entrando diretamente no teste do sistema de Carregamento e Partida, do mesmo modo 
como para testar uma bateria de 12V. 

Visualização dos Resultados do Teste 

 
Para visualizar o ultimo resultado enquanto estiver com o medidor desconectado da bateria, pressione e 
mantenha pressionado o botão MENU para ativar o Menu de Opções. Use os botões direcionais up/down 
para rolar até VIEW RESULTS então pressione o botão ENTER para selecionar. Use o botão ENTER para se 
deslocar pelo resultado do teste 

LEMBRETES: 

Assim que um novo teste for iniciado conectando o instrumento à bateria, o último resultado na memória 
será perdido. 
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Impressão dos Resultados do Teste 
 

O TB-200 também tem a habilidade de imprimir o último resultado do teste usando a impressora integrada. 
Assim que terminar o teste, pressione o botão MENU para selecionar PRINT RESULTS pelas opções do Menu 
pressionando os botões direcionais up ou down e então pressione o botão ENTER para fazer a seleção. 

Se você selecionar o teste fora do veículo, os resultados impressos incluirão somente os resultados do teste 
da bateria. Se selecionar o teste no veículo, os resultados incluirão o teste da bateria e o resultado do teste 
do sistema de carregamento e partida. 

 

LEMBRETES 

Leva aproximadamente 20 segundos para imprimir os resultados completos do teste. Enquanto estiver 
imprimindo, "testing" será mostrado na tela 

 

5. Lista de Acessórios 

 

Acessório fornecido: 

• Manual de Instruções 
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Termo 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 
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.

• 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 

 

 

 

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

E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br

Site: www.instrutherm.com.br                                                                 
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