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1 Entrada medição corrente 

2 Entrada medição tensão 

3 Saída de medição 

4 Entrada de tensão de 
operação, 12 V AC 

5 Calibragem ponto zero  

6 Comutador seleção faixa de 
medição 

 

 

 

1. Descrição 

O amplificador de medição para exercícios 
escolares serve para a medição de tensões ou 
correntes muito pequenas em associação com 
um medidor simples de tensão. 

O aparelho contém um amplificador operacional 
e um amplificador prévio especial pelo qual 
pode-se atingir um fator de amplificação maior 
(106), uma tensão Offset menor e uma 
estabilidade a longo prazo maior. O amplificador 
pode ser utilizado com tensões ou correntes 
contínuas ou alternadas. Como instrumento de 
exibição é necessário um medidor de tensão 
comum (faixa de medição 1 V DC ou 3 V AC); 
não é necessário adaptar o aparelho. 

 

2. Dados técnicos 

Tensão de operação 12 V AC 

Resistência de entrada 10 k 

Fator de amplificação 106 

Conectores de entrada: dois conectores BNC  

Conectores de saída: dois conectores de 
segurança de 4 mm 

Fusível primário:  veja parte traseira do 
aparelho 

Dimensões:  175 × 85 × 65 mm 

Massa:  aprox. 250 g 
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3. Utilização 

3.1 Amplificador de medição de tensão  

 Conectar a tensão de operação (12 V AC). 

 Selecionar a maior faixa de medição 

(100 A, 1 V), para evitar sobrecarga. 

 Conectar o medidor de tensão (1 V DC ou 
3 V AC). 

 Conectar o objeto da medição com a 
entrada de medição. 

 Selecionar a faixa de medição apropriada. 

 

3.2 Amplificador de medição de corrente 

 Conectar a tensão de operação (12 V AC). 

 Selecionar a maior faixa de medição 

(100 A, 1 V), para evitar sobrecarga. 

 Conectar o medidor de tensão (1 V DC ou 
3 V AC). 

 Conectar o objeto da medição com a 
entrada de medição. 

 Selecionar a faixa de medição apropriada. 

 

 

4. 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 
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. 
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