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Caixa de resistência da pele   1000576 

 

 

Instruções de operação 
10/15 Hh

 

 

 

1. Instruções de segurança 

A caixa de resistência da pele é destinada 
exclusivamente para fins didáticos! Os valores 
de medição e curvas jamais deverão ser 
utilizados para diagnosticar o estado geral de 
saúde de uma pessoa! 

 Não utilizar a caixa de resistência da pele 
para fins de diagnóstico de saúde! 

 Não utilizar a caixa de resistência da pele 
como equipamento de controle para 
procedimentos terapêuticos! 

 Utilizar a caixa de resistência da pele em 
3B NETlogTM somente em um PC que 
corresponda às normas CE e, 
principalmente, às Normas Européias 
(Europanorm) EN 69950! 

 A caixa de resistência da pele não deverá 
ser aberta ou manipulada sob nenhuma 
circunstância! 

A caixa de resistência da pele foi construída 
segundo as normas de segurança então 
vigentes „Classe de proteção II, classificação 
BF (body float)“! 

2. Descrição 

Caixa do sensor para medição da resistência 
da pele de uma pessoa-teste sob influência de 
fatores internos e externos, como por exemplo 
stress, após um acontecimento assustador ou 
depois de um training.  

Observação do processo de utilização do 
„detector de mentiras“. 

A resistência da pele („Skin Resistance Sres“) 
é representada pela unidade  MOhm. 

Reconhecimento automático da caixa de 
sensor através  de 3B NETlogTM. 

 

 

3. Volume de fornecimento 

1 Caixa de sensor 

1 Cabo elétrico com fitas adesivas com 
eletrodos de metal, comprimento de 1 m 

1 Mini cabo de conexão DIN 8-pin, 
comprimento 600 mm  
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4. Dados técnicos 

Alcance da área  
de medição: 1 MOhm – 10 MOhm 

Tipo do sensor: 2 eletrodos de metal, 
inseridos em fitas 
adesivas através de 
rebites 

Categoria de segurança: 
 Classe de proteção II, 
 Classificação BF 

 

 

5. Operação 

 Colocar a caixa de sensor nas 
proximidades da pessoa-teste. 

 Afixar os eletrodos de metal com auxílio 
das duas fitas adesivas na parte inferior 
das pontas do dedo indicador e médio  de 
uma das mãos da pessoa-teste.  

A mão da pessoa-teste deve repousar sobre 
um apoio. 

 Ler no Display do 3B NETlogTM o valor da 
resistência da pele. 

 

 

6. Utilizações 

Proceder a medição da resistência da pele em 
clima de repouso corporal,  bem como durante 
um acontecimento „emocional“.  

Utilização da caixa de resistência da pele 
como „detector de mentiras“. 

7. Exemplo de experiência 

Medição da resistência da pele de uma 
pessoa-teste 

Equipamentos utilizados: 

1 3B NETlogTM     1000539 / 40 

1 3B NETlabTM     1000544 

1 Caixa de resistência  da pele   1000576 

 
 Montagem da experiência segundo fig. 1. 

 3B NETlabTM- Utilização (Template) abrir a 
caixa do sensor para executar a 
experiência.  

 Iniciar o Template e anotar o valor, 
respectivamente as alterações da 
resistência da pele  (fig. 2). 

 Examinar as interpendências da 
resistência da pele sob o ponto  2 
„Descrição“, relativo aos acontecimentos 
mencionados. 

 Alterar as condições da experiência para a 
pessoa-teste e repetir o mesmo processo. 

 Fazer a avaliação dos resultados da 
experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Medição da resistência da pele de uma pessoa-teste 
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Fig. 2 Representação da tela da medição da resistência da pele (Fase meditativa de repouso com três ligeiras  
perturbações) em  3B NETlabTM 

 

 

 



 


