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Microvoltímetro 
 
1001015 (115 V, 50/60 Hz) 
1001016 (230 V, 50/60 Hz) 
 

Instruções para o uso 
09/15 SP 

 

 

 

1 Botão liga/desliga 

2 Seleção faixa medição  

3 Comutador AC/ DC 

4 Ajuste de freqüência limite 

5 Exibição da polaridade 

6 Exibição valores de 
medição 

7 Exibição unidade de 
medição  

8 Offset DC 

9 Saída AC/DC 1 V 

10 Terra / Massa 

11 Saída AC/DC 2 V 

12 Entrada BNC 

13 Entrada conectores de 
segurança de 4mm 

14 Entrada conectores DIN de 
5 pólos 

 

1. Indicações de segurança 

O microvoltímetro cumpre as normas de 
segurança para aparelhos elétricos de 
medição, controle, regulagem e de laboratório 
da DIN EN 61010 parte 1 e é construído 
conforme a classe de segurança I. Ele está 
previsto para a operação em espaços secos, 
que estejam preparados para aparelhagem ou 
instalação elétrica. 

Se a operação do aparelho ocorre conforme 
às instruções de uso, a segurança está então 
garantida. A segurança, porém, não estará 
garantida se o aparelho for utilizado de forma 
errônea ou se for manipulado sem a devida 
atenção.  

Se houver razões para considerar que a 
operação segura não é mais possível, deve-se 
desligar imediatamente o aparelho (por 
exemplo, no caso de danos visíveis) e 
protege-lo contra uma utilização indevida 

Em escolas e institutos de formação a 
operação do aparelho deve ser monitorada por 
pessoal formado e responsável. 

 Antes de iniciar a operação, verificar se o 
valor para tensão impresso no lado da 
armação do aparelho coincide com a 
tensão fornecida no local. 

 Verificar antes de iniciar a operação se a 
armação do aparelho apresenta danos e 
em caso de defeitos funcionais desligar 
imediatamente o aparelho e protege-lo 
contra uma utilização indevida.  

 Só conectar o aparelho em tomada com 
condutor de proteção aterrado. 

 Verificar os cabos de conexão para 
detectar eventuais danos na isolação ou 
partes de cabo sem proteção.  

 Só permitir a abertura do aparelho por um 
técnico especialista em eletricidade.  
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2. Descrição 

Com este aparelho podem ser medidas e 
amplificadas tensões contínuas e alternadas 
extremamente pequenas (máx. 2 V), por 
exemplo, tensões térmicas, por indução e 
fototensões. A exibição ocorre por meio de um 
display LED. Adicionalmente, pode-se 
conectar um aparelho de medição de 
demonstração. O sinal de medição é 
transmitido por meio de um conector BNC ou 
por conectores de segurança de 4 mm. Um 
comutador permite a realização de medições 
em AC ou DC. 
Na entrada de medição pode-se conectar um 
filtro para suavização do sinal ou para 
estabelecer o limite máximo da freqüência. 
Podem ser ajustadas 4 freqüências fixas. O 
filtro permite a redução de tensões de 
interferência em medições de tensão contínua 
ou alternada. Um conector DIN adicional 
permite a conexão fácil de uma sonda de eco. 

O aparelho 1001015está equipado para 
trabalhar com uma tensão de rede de 115 V 
(±10 %) 1001016 para 230 V (±10 %). 

 

3. Dados técnicos 

Tensão de saída:  0 – ±2 V 
Corrente de saída máx. 1 mA 
Resistência  

de entrada faixa DC: 100 k 

 faixa AC: 900 k 
Display display LED de 3,5 dígitos 
Conectores de  
entrada:  2 conectores de segurança 

de 4-mm  
 conector BNC 
 conector de 5 pólos DIN 
Conectores  
de saída: 3 conectores de segurança 

de 4-mm 
Tensão de rede:  ver parte de trás do 

aparelho  
Fusível primário:  ver parte de trás do 

aparelho 
Dimensões: 235 x 250 x 180 mm³ 
Massa:  aprox. 3,3 Kg 
 

4. Utilização 

4.1 Utilização como aparelho de medição 
DC 

 Conectar a tensão de operação. 

 Por o comutador em DC. 

 Ajustar a faixa de medição (200 V–200 
mV). 

 Curto-circuitar a entrada e ajustar o ponto 
zero Offset DC. 

 Eliminar o curto-circuito e conectar o 
aparelho consumidor com a entrada. 

4.2 Utilização como aparelho de medição 
AC 

 Conectar a tensão de operação. 

 Por o comutador em AC. 

 Ajustar a faixa de medição (200 V–200 
mV). 

 Conectar o aparelho consumidor com a 
entrada. 

4.3 Operação como amplificador de 
medição DC 

 Conectar a tensão de operação. 

 Por o comutador em DC. 

 Ajustar a faixa de medição (200 V–200 
mV). 

 Curto-circuitar a entrada e ajustar o ponto 
zero Offset DC. 

 Eliminar o curto-circuito e conectar o 
aparelho de medição de demonstração 
(exibição analógica, faixa de medição até 2 
V) na saída. 

 Conectar o aparelho consumidor com a 
entrada. 

4.4 Operação como amplificador de 
medição AC 

 Conectar a tensão de operação. 
 Por o comutador em AC. 

 Ajustar a faixa de medição (200 V–200 
mV). 

 Conectar o aparelho de medição de 
demonstração (exibição analógica, faixa 
de medição até 2 V) na saída. 

 Conectar o aparelho consumidor com a 
entrada. 

 

5. Eliminação 

 A embalagem deve ser eliminada nas 
dependências locais de reciclagem. 

 Em caso que o próprio 
aparelho deva ser 
descartado, então este 
não pertence ao lixo 
doméstico normal. É 
necessário cumprir 
com a regulamentação 
local para a eliminação 
de descarte eletrônico. 

 

 Não dispor das baterias descarregadas no 
lixo caseiro. Devem ser observados os re-
gulamentos legais do local (D: BattG; EU: 
2006/66/EG). 
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