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Amplificador de medição @115 V   1001021 

Amplificador de medição @230 V   1001022 
 

Instruções para o uso 
06/15 SP/ALF 

 

 

1 Interruptor de corrente 

2 Saída de tensão +15 V 

3 Ponto de referência da 
saída de tensão  

4 Saída de tensão -15 V 

5 Conectores para voltímetro  

6 Comutador para inversão 
de polaridade 

7 Botão rotativo de ajuste 
Offset 

8 Comutador seleção faixa 
de medição 

9 Corrente, entrada de carga, 
BNC 

10 Entrada de tensão, BNC 

11 Conector massa 

12 Botão "descarregar" 

 

1. Indicações de segurança 

O amplificador de medição é conforme às 
regulamentações de segurança segundo DIN EN 
61010 Parte 1 e é construído conforme à classe de 
segurança I. Está previsto para ser operado em 
ambiente seco e é apropriado para meios de 
operação elétricos. 

Caso utilizado conforme às indicações 
operacionais de segurança, está garantida a 
operação segura do aparelho. Esta segurança não 
estará garantida caso o aparelho seja operado de 
modo incorreto ou sem os necessários cuidados.  

Caso seja determinado que um funcionamento sem 
perigo não é mais possível (por exemplo, em caso 
de danificação do aparelho), deve-se 
imediatamente deixar de utilizar o mesmo.  

Em escolas ou centros de formação a operação do 
aparelho deve ocorrer sob a responsabilidade de 
pessoas preparadas para a operação do aparelho. 

 Antes da primeira utilização deve-se verificar 
se a tensão de rede impressa na parte posteri-
or do aparelho coincide com a tensão de rede 
e condições de fornecimento locais. 

 Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, 
controlar se este e a conexão à rede estão liv-
res de danos ou defeitos funcionais, e caso se-
jam observados disfunções ou danos visíveis, 
desligar mediatamente o aparelho e garantir 
que não seja operado por acidente.  

 Só conectar o aparelho em tomada com condu-
tor de proteção aterrado. 

 Controlar se as conexões experimentais estão 
livres de danos na isolação ou se há cabos nus 
antes de ligar o aparelho.  

 Deixar livres as fendas de ventilação na 
armação do aparelho de modo a garantir a cir-
culação do ar necessária para o esfriamento 
dos componentes internos.  

 Só permitir a abertura do aparelho por pessoal 
especializado em eletricidade. 
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2. Descrição 

Com o amplificador de medição podem ser 
medidas tensões, correntes e cargas 
extremamente pequenas.  

O amplificador é construído como um amplificador 
de tensão contínua conforme o princípio de 
modulação com diodos de capacidade de silício. 
Com isto, aplica-se a tensão de medição e uma 
tensão AF de grandeza constante numa ponte de 
diodos de capacidade. Na saída do modulador 
aparece um sinal AF (HF-Signal) que é 
proporcional à tensão de medição. Num 
amplificador AF, esse sinal é amplificado. A 
desmodulação ocorre num retificador que é 
controlado em fase a partir do gerador de 
modulação. Por meio de outros amplificadores o 
sinal chega nos conectores para o instrumento de 
visualização. O sinal de saída e o sinal de entrada 
têm fases idênticas por causa da dupla inversão. 

A entrada direta do amplificador (conector "I, Q") é 
resistente a tensões de 300 V em operação 
contínua, de modo que em operação normal não 
há risco de danos por sobrecarga. Cuidado! 
Tensões acima de 300 V só devem ser aplicadas 
no conector "U" (10) numa faixa de medição de  
100 V / 1 V, porém, jamais conectar com o 
conector "I, Q". 

Durante a mudança de faixa a contra acoplagem é 
alterada em passos decádicos. Por isso, o fator de 
amplificação (junto com a faixa de medição) se 
altera a cada vez de uma década. 

O sinal de entrada pode ser positivo ou negativo. A 
tensão de saída apresenta fase idêntica a da 
tensão de medição. Com o comutador para 
inversão de polaridade (6) pode-se inverter a 
polaridade da tensão de saída. No caso de tensão 
de entrada positiva: levar o comutador para a 
direita; em caso de tensão de entrada negativa: 
levar o comutador para a esquerda.  
Qualquer aparelho de medição de tensão contínua 
pode ser utilizado como instrumento de 
visualização. 1 V de tensão de visualização na 
saída do amplificador corresponde o valor dado no 
Comutador seleção faixa de medição. Geralmente 
utilizam-se instrumentos com faixa de medição de 
10 V ou 3 V. A descarga total corresponde a 10 
vezes ou, conforme o caso, a 3 vezes os valores 
indicados na placa frontal. Instrumentos de 
visualização com faixa de medição de 1 V ou 
menos só devem ser utilizados quando a máxima 
sensibilidade for requerida. (por exemplo 100 
10-11 A). Através da utilização de instrumentos com 
10 V e 3 V obtém-se um escalonamento mais finos 
das faixas (1: 0,3). Uma adaptação do instrumento 
de visualização não é necessária. 

A tensão de visualização e de no máximo 12 V. 
Instrumentos com 10 V e 3 V não correm risco de 
sobretensão. Sobrecarga e curto-circuito na saída 
não danificam o amplificador. 

Nas áreas de medição sensíveis o ponto zero pode 
desviar. A correção é efetuada com o botão rotativo 
"Offset" (7). Para tal, o conector „U“ (10) deve ter 
uma conexão condutora para o conector massa 
(através de um cabo de conexão ou por meio de um 
gerador sem tensão conectado). 

Com a tecla "descarregar" (12) pode-se curto-
circuitar o amplificador. 

A tensão de operação do amplificador é de +15 V e 
-15 V. Ela é fornecida por um adaptador de 
corrente estabilizado integrado. No par de 
conectores „-15 V“ e „+15 V“, as tensões 
operacionais podem ser utilizadas para conexões 
externas (por ex. pontes de medição). O seu ponto 
zero comum está na massa. A capacidade de 
carga limitada através de resistências (10 kOhm) 
(sem risco de curto-circuito). 

O aparelho 1001021 está equipado para trabalhar 
com uma tensão de rede de 115 V (±10 %) 
1001022 para 230 V (±10 %). 

 

 

3. Dados técnicos 

Faixas de medição (relativa a tensão de saída de 1 V): 

Tensão: 0,1 mV – 100 V (7 faixas) 

Corrente: 10-11 – 10-5 A (7 faixas) 

Carga: 10-11 – 10-7 As (5 faixas) 

Resistência de entrada: 

Tensão: 10 M 

Corrente/carga: 0 , resistente à tensão até 
300 V 

Precisão da medição: 3 % 

Saída de medição: 0 – 10 V 
 Ponto zero ajustável  
 Polaridade invertível 

Tensão de saída : ±15 V ou 30 V, máx. 50 mA 

Tensão operacional: Ver parte traseira do 
aparelho 

Dimensões 235 × 230 × 180 mm3 

Massa:  aprox. 2,8 kg 

 

 

4. Utilização 

4.1 Medição de tensão 

Observação: 

Tensões acima de 300 V só devem ser aplicadas 
no conector „U“ (10) em faixa de medição de 100 V 
/ 1 V. 

 Conectar o voltímetro no par de conectores (5). 

 Caso necessário, ajustar o ponto zero do 
voltímetro com o "Offset" (7) (só é necessário 
nas faixas sensíveis). 
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 Aplicar a tensão de medição com um cabo 
BNC através do conector „U“ (10) e no conec-
tor massa (11).  

 Levar o comutador de seleção de faixa (6) em 
caso de tensão de medição positiva para a di-
reita, em caso de tensão de medição negativa, 
leva-lo para a esquerda. 

 

Faixas 
de 
medição 

Amplifica
ção 

Descarga total no instrumento 
de visualização correspondente 
a  

  10 V 3 V 1 V 

100 V 0,01 1000 V 300 V 100 V 

10 V 0,1 100 V 30 V 10 V 

1 V 1 10 V 3 V 1 V 

100 mV 10 1 V 300 mV 100 mV 

10 mV 100 100 mV 30 mV 10 mV 

1 mV 1000 10 mV 3 mV 1 mV 

100 V 10000 1 mV 300 V 100 V 

 

4.2 Medição de corrente  

 Conectar o voltímetro no par de conectores (5). 

 Caso necessário, ajustar o ponto zero do 
voltímetro com o botão "Offset" (7) (só em re-
querido para as faixas sensíveis). 

 Aplicar a corrente de medição através dos 
conectores  „I, Q“ (9) e o conector massa (11) 
por meio de um cabo BNC . 

1 V de tensão de visualização corresponde ao valor 
de corrente medido no comutador de faixa de 
medição. 

Corrente de medição = Valor de corrente (placa 
frontal) x descarga (voltímetro). 

 

4.3 Medição de carga 

 Conectar o voltímetro no par de conectores (5). 

 Premer o botão "Descarregar" (12) para elimi-
nar as cargas presentes.  

 O resultado das medições é falseado por 
causa dos cabos de medição (capacidade dos 
cabos, campos). Por isso é útil inserir um pino 
de conexão próprio para o conector (9) e logo 
executar o carregamento diretamente.  

A tensão indicada no voltímetro corresponde ao 
valor da carga. Também aqui, 1 V de tensão de 
visualização corresponde ao valor de carga 
indicado no comutador de seleção de faixa de 
medição. 

Sendo que o valor de visualização durante as 
medições de carga fica mantido (visualização 
estática), a carga pode ser aplicada repetidamente. 

O valor indicado é então equivalente à soma de 
cada uma das cargas. Uma carga aplicada ao 
amplificador pode ser subtraída a uma outra carga 
com polaridade inversa. 

 

4.4 O amplificador de medição como aparelho 
de alimentação DC  

Para a aplicação de uma tensão constante de 15 V: 

 Conectar o pólo positivo do consumidor a escol-
ha no conector "L+" ou "L-" (2 ou 4). Conectar o 
pólo negativo com o conector "0" (3). 

Para a aplicação de uma tensão constante de 30 V: 

 Conectar o pólo positivo do consumidor no 
conector "L+" (2) e o pólo negativo no conector 
"L-" (4).  

 

 

5. Armazenagem, limpeza, descarte 

 Armazenar o aparelho em local limpo, seco e 
livre de pó. 

 Antes da limpeza separar o aparelho da fonte 
de alimentação. 

 Não utilize produtos de limpeza agressivos ou 
solventes para limpar o aparelho. 

 Para a limpeza utilizar um pano suave e úmido. 

 A embalagem deve ser eliminada nas de-
pendências 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. 

 

 

 

http://www.3bscientific.com/


 


