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Multímetro Escola 10   1006810 

 

Instruções de operação 
11/14 SD/UD 
 

 

 
1 Dispositivo de medição com 

escala espelhada  

2 Parafuso de fenda com 
correção de ponto zero  

3 Ajuste ponto zero mediano 

4 Ajuste da faixa de medição 

5 Comutador de modo de 
operação 

6 Conector de medição de 
tensão 

7 Conector para corrente 
elétrica até a faixa 3 A 

8 Conector para corrente 
elétrica até a faixa 10 A  

9 Conector massa de segu-
rança 

 

 

1. Instruções de segurança e operação segura 

O multímetro Escola 10 é projetado para a indi-
cação de valores de medição elétricos nos âmbi-
tos de valores e faixas de medições indicados 
nos dados técnicos. 

Ele corresponde às determinações de segurança 
para aparelhos elétricos de medição, controle, 
regulagem e laboratório conforme norma DIN EN 
61010-1, classificação de proteção 2 e categoria 
de sobretensão CAT I até 600 V. Ele é destinado 
a medições em montagens experimentais e de 
laboratório. Seu uso para medições na dis-
tribuição de baixa tensão como tomadas, disjun-
tores, etc. não é permitido! 

CAT I: plano de sinais, telecomunicação, apa-
relhos eletrônicos com sobretensões transientes 
reduzidas 

CAT II: aparelhos domésticos, tomadas elétri-
cas, instrumentos portáveis, etc. 

CAT III: alimentação por cabo subterrâneo, in-
terruptor firmemente instalado, autômatos de 
segurança, tomadas ou protetores 

CAT IV: aparelhos e instalações que são ali-
mentadas, por exemplo, por linhas aéreas e, 
portanto, expostas a maior influência de raios. 
Engloba, por exemplo, disjuntores principais na 
entrada de eletricidade, protetores contra sobre-
tensão, contadores de consumo de eletricidade 
e receptores de telecomandos. 

Para o uso conforme as determinações, a opera-
ção segura do multímetro é garantida. A segu-
rança não é garantida, entretanto, se o multí-
metro for operado de forma indevida ou descui-
dada. Para evitar ferimentos graves por descar-
gas disruptivas de corrente ou tensão, as in-
struções de segurança a seguir precisam ser 
sempre observadas: 

• Antes da utilização do multímetro, ler aten-
tamente o manual de instruções e seguir as 
orientações! 
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• O multímetro só pode ser operado por pes-
soas que tenham condições de reconhecer 
perigos ao toque e tomar as medidas de se-
gurança correspondentes. 

O multímetro não é um brinquedo e deve ser 
mantido fora do alcance de crianças. 

• Não montar, armazenar ou operar ao al-
cance de crianças. 

• Em caso de operação por jovens, estu-
dantes, etc. a operação segura deve ser 
monitorada por pessoa com conhecimento 
adequado. 

• Caso sejam realizadas medições com peri-
go ao toque, informar uma segunda pessoa. 

Deve-se levar em conta que podem ocorrer 
tensões imprevistas em objetos de medição (por 
exemplo, aparelhos com defeito ou capaci-
tores). 

• Antes da colocação em operação do multí-
metro, verificar a carcaça e a fiação de me-
dição por danos e não utilizar o multímetro 
em caso de problemas de funcionamento ou 
danos visíveis. Atentar especialmente à iso-
lação ao redor dos conectores de medição. 

• Cuidado especial ao medir tensões acima 
de 33 V AC (RMS) ou 70 V DC. 

• Em caso de tensões acima de 33 V AC ou 
70 V DC, somente usar fiações de medição 
de segurança correspondentes, pelo menos, 
a CAT II. 

• O âmbito permitido de medição não pode 
ser ultrapassado. Em caso de grandezas de 
medição desconhecidas, sempre alterar de 
um âmbito de medição maior para um me-
nor. 

• Em circuitos com descarga Corona (alta 
tensão!), não podem ser feitas medições 
com o aparelho. 

• Cuidado especial ao medir em circuitos de 
RF. Ali, podem surgir tensões mistas peri-
gosas. 

• Atentar, em todas as hipóteses, para que a 
tensão a ser medida não ultrapasse o valor 
de 600 V contra a terra e entre o conector 
jack e o conector de medição de tensão. 

• Para a verificação da operacionalidade, 
deve ser selecionada a função de teste de 
baterias. Em seguida, a fonte de tensão po-
de ser verificada por ausência de tensão. 

• A utilização do multímetro só pode ocorrer 
em ambiente seco, limpo e sem perigo de 
explosão. 

• Em caso de medições de correntes, obriga-
toriamente desligar a tensão do circuito an-
tes de ligar o multímetro ao circuito. 

• Em caso de medições, sempre conectar 
primeiro a linha de medição de massa, de-
pois a linha de medição de sinal. Ao retirar 
as linhas de medição, retirar primeiro a linha 
de medição de sinal.  

• Desligar o multímetro antes de abrir sua 
carcaça, retirar a tensão do circuito e sepa-
rar as linhas de medição do multímetro. 

 
 

2. Significado dos símbolos 

 Perigo, ler manual de instruções 

V Tensão 

A Corrente 

 Dispositivo de medição de pulso de 
rotação 

 Aparelho com amplificador eletrônico 

 Grandezas contínuas classe 2 

 Grandezas alternadas classe 3 

 Posição de operação horizontal 

 Posição de operação vertical 

 Grandezas contínuas 

 Grandezas alternadas 

 Posição de ponteiro no ponto zero me-
diano 

 Posição do comutador “desligado“ 
CAT Categoria de medição IEC EN 61010-1 

 carcaça duplamente isolada 
CE Sinal de conformidade com as normas da 

UE 

 Símbolo do aterramento 

┴ Símbolo da massa 

 Símbolo da bateria 
 
 

3. Dados técnicos 

Dimensões: aprox. 98 x 148 x 49 mm3 
Peso: aprox. 300 g 

Comprimento  
da escala: 80 mm 

Deslocamento  
do ponteiro: 0…90° 
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Posição de uso: na vertical / horizontal 

Tensão de alimentação: 1x 1,5 V, AA IEC LR6  
Conectores: conectores de segu-

rança de 4 mm 

Faixas de tensão: 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30, 
100, 300, 600 V AC/DC 

Faixas de corrente: 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 
100; 300 mA; 1; 3; 10 A 
AC/DC 

Impedância de entrada: 1 MΩ AC/DC 

Queda de tensão na 
medição de corrente: aprox. 100 mV AC/DC 

Precisão: DC classe 2; AC classe 3 

Deslocamento elétrico 
do ponto zero: em todas as faixas DC 

Precisão com 
deslocamento  
do ponto zero: classe 5 

Faixas de frequência: 
1 V – 600 V: 20 Hz…50 Hz…20 kHz 
0,3 V: 20 Hz…50 Hz…9 kHz 
Faixas A: 20 Hz…50 Hz…43 kHz 

Forma do sinal: seno (1% desvio máximo) 

Fator de crista: 2  
Proteção contra sobrecarga: 

Faixas de tensão: 600 V carga constante 
em todas asfaixas de 
tensão 

Faixas de corrente: 

Integral de carga total: 450 A²s 
Valor limite de pico  
de corrente/FMS: 300 A 

Limite de corrente  
constante/FAV: 20 A 

Temperatura ambiente: 5°C...23°C…40°C 
Temperatura de  
armazenagem: -20...70°C 

Umidade relativa do ar: < 85% sem condensa-
ção 

Teste de choque: máx. 147 m/s² 

Segurança elétrica: 
Determinações  
de segurança: EN 61010-1 

Categoria de  
sobretensão: CAT I: 600 V 

Grau de poluição: 2 

Tipo de proteção: IP20 
Compatibilidade eletromagnética: 

Emissão de ruído: EN 55011:2009 

Resistência a  
interferência: EN 61326-1:2013 

4. Descrição 

O aparelho multímetro Escola 10 permite re-
alizar medições de maior qualidade no âmbito 
da técnica de medição analógica em cursos de 
formação, no aprendizado e em aplicações 
práticas: como medição de corrente e de tensão 
para correntes contínuas e alternadas, assim 
como para medições com posição centralizada 
do indicador para grandezas continuas. Re-
sistências (R) e valores de condutância (G) 
respectivamente, impedâncias (Z) e admitâncias 
(Y) podem ser obtidas através da formação de 
quocientes. 

Todas as faixas de medição são ajustadas com 
a chave de âmbito de medição. Duas escalas 
linearizadas na relação 1:3 e espelhadas ga-
rantem uma boa legibilidade dos valores medi-
dos. 

Com a chave de tipo de operação, o aparelho é 
ligado e o tipo de medição AC, DC ou ponto 
zero central é selecionado. 

O comutador do ponto zero mediano permite 
no caso de deslocação elétrica do ponto zero, 
o ajuste preciso da posição zero. 

Conectores separados para corrente e tensão 
permitem realizar as medições, uma após a 
outra, girando simplesmente o comutador de 
faixa sem ser necessário trocar as conexões 
dos cabos. 

A utilização de um robusto instrumento de me-
dição de ímã nuclear e uma armação resistente 
aos choques permite a operação também em 
condições mais exigentes. 

O Escola 10 é protegido de tal maneira, que no 
caso de sobrecarga das faixas de correntes 
comutáveis, ocorre uma limitação automática da 
capacidade. 

 

5. Operação 

• Ligar o aparelho multímetro com o comutador 
de modo de operação através da seleção do 

modo de operação desejado ,  
ou . 

• Para desligar o multímetro após finalização 
das medições, levar o comutador de modo 

de operação para a posição . 
• Para verificação da bateria, retirar todas as 

linhas de medição do multímetro, colocar a 
chave de tipo de operação em  e a cha-

ve de âmbito de medição em . O pon-
teiro precisa deslocar-se para o âmbito mar-

cado com  na indicação. Se este não 
for o caso, a bateria precisa ser trocada 
imediatamente. 
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5.1 Medição de correntes  

 A tensão nominal da fonte de tensão 
não pode ultrapassar 600 V! Não reali-
zar medições no âmbito da baixa ten-
são. 

O multímetro deve ser conectado em série com 
o consumidor no local em que a tensão contra a 
terra for a menor! 
• Antes de qualquer medição de corrente 

posicionar o comutador de modo de opera-

ção em  ou . 
• Conectar o potencial de medição mais baixo 

no conector massa. 

• Medir correntes inferiores a 3 A com o co-
nector de medição "A". 

• Medir correntes superiores a 3 A com o conector 
massa e o conector de medição "10A". 

• Ajustar a faixa de medição desejada com o 
comutador de modo de operação na faixa 
A. No caso de corrente desconhecida colo-
car a faixa de medição máxima e depois 
mudar para uma menor. 

Uma comutação sem interrupção de operação, 
assim como uma proteção contra sobrecarga 
sem resistência fusível, permite também a con-
exão de transdutores. 

VA10A

 
Fig. 1 Medição de correntes 
 
5.2 Medição de tensões  

 A tensão nominal da fonte de tensão 
não pode ultrapassar 600 V! Não reali-
zar medições no âmbito da baixa ten-
são. 

• Antes de qualquer medição de tensão posi-
cionar o comutador de modo de operação 

em  ou . 

• Para medições de tensão utilizar o conector 
de medição "V", à direita. 

• Ajustar a faixa de medição desejada com o 
comutador de modo de operação na faixa 
V. No caso de tensão desconhecida colocar 
a faixa de medição máxima e depois mudar 
para uma menor. A faixa de medição de 
tensão de 100 mV encontra-se na faixa de 
medição de corrente de 0,1 mA. 

VA10A

 
Fig. 2 Medição de tensões 
 
5.3 Medição de corrente e tensão sem al-

teração dos conectores 

As tomadas separadas de corrente e tensão 
permitem medições sucessivas, tanto de cor-
rentes como de tensões, sem necessidade de 
transpor as conexões de medição. Com isto, os 
valores contínuos e alternados, resistências, 
valores de referência, impedância ou admitância 
são deduzíveis por formação de quocientes. 

Com isto, os valores contínuos e alternados, re-
sistências, valores de referência, impedâncias ou 
admitâncias são dedutíveis por formação de quo-
cientes. 

VA10A

 
Fig. 3 Medição conjunta de corrente e tensão 
 
5.4 Resistência e valor de condutância  

Segundo a equação de definições de uma re-
sistência linear R = U/I respectivamente, de um 
valor de condutância G = I/U com o Escola 10 
no circuito em acordo à Fig. 3 podem-se deter-
minar através de medições sucessivas da cor-
rente e da tensão e valores de condutância em 
faixas de poucos mΩ até acima de alguns MΩ. 

Recíproco à resistência isto quer dizer, que os 
valores de condutância abaixo de 1 µS até 30 S 
são medíveis. 

Uma vantagem muito particular do Escola 10 
consiste em que o aparelho de medição se-
gundo a Fig. 3 pode ser transposto ininterrup-
tamente desde as faixas de corrente para as de 
tensão. 
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5.5 Impedâncias e admitâncias   

Se no circuito segundo a Fig. 3 se utiliza em 
lugar de uma fonte de corrente continua, uma 
fonte sinusóide de corrente alternada, pode-se 
determinar também, segundo as definições da 
impedância Z = U/I e Y = I/U para as admitân-
cias, grandezas variáveis numa multiplicidade 
de faixas de medição, análogo para 5.4. 
Isto é também especialmente interessante no 
Escola 10, porque estas medições não somente 
são possíveis em 50 Hz, si não em toda a faixa 
NF. 

 
5.6 Medições com posição de indicador no 

ponto zero mediano 

Este tipo de medição só é eficaz nas faixas de 
corrente e tensão contínuas. 

• Em medições com posição de indicador no 
ponto zero mediano, posicionar o comutador 
de modo de operação em .  

• Antes de determinar o valor de medição 
extremo com o ajustador, ajustar a posição 
zero mediana  na escala. 

As faixas de medição permanecem estáveis na 
diferença, por isso, o comutador de faixas não 
está legendado. 

A partir de uma faixa de medição entre 0 V ... 10 V 
uma faixa de medição de por exemplo -5 V ... 0 V ... 
+5 V torna-se absoluta, portanto 0 V ... ±5 V. Os 
valores positivos nos conectores V ou A ampliam a 
indicação para a direita, valores negativos levam o 
indicador mais à esquerda. As escalas estão de-
signadas conformemente (pequenos números 
auxiliares). 

 
5.7 Controle do ponto zero 

• Ligar o multímetro, ajustar para o âmbito 
máximo de medição de tensão de 600 V e 
ligar o conector de massa ao conector de 
tensão por meio de uma linha curta. 

• Posicionar o multímetro horizontalmente e 
corrigir o ponto zero do ponteiro com auxílio 
do parafuso de fenda. 

 
5.8 Desligar 

• Após o término da medição, sempre colocar 

a chave de tipo de operação em , para 
evitar uso desnecessário da bateria. 

 
 
 
 

6. Manutenção 

6.1 Trocar a pilha  

 Antes de abrir a carcaça, é absoluta-
mente necessário retirar todas as lin-
has de medição do multímetro! 

• Controlar o estado da pilha de vez em 
quando (vide 5. operação). 

 Retirar do multímetro as pilhas que 
estejam descarregadas ou que estejam 
danificadas. 

 Em caso de armazenamento prolon-
gado também retirar a pilha do 
multímetro. 

• Desparafusar as costas da armação. 

• Trocar a pilha gasta por uma bateria alcalina 
nova de 1,5 V tipo AA IEC LR6. 

• Colocar a pilha com o lado negativo do lado 
da mola de pressão.  

A polaridade está adicionalmente indicada na 
placa com símbolos de mais e de menos, uma 
peça mecânica no lado positivo, impede além, 
disso um contato da pilha em caso de coloca-
ção de polaridade falsa. 

• Fechar a armação.  

 
Fig. 4 Troca de bateria 

 
• Não descartar as ba-

terias descarregadas 
no lixo caseiro. De-
vem ser observados 
os regulamentos le-
gais do local (D: 
BattG; EU: 
2006/66/EG). 
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6.2 Limpeza 

• Utilizar um pano ou pincel suave levemente 
embebido de álcool para a limpeza. 

• Para eliminar eventuais cargas eletrostáti-
cas da janela de indicação, que podem in-
fluenciar levemente as medições, fazer co-
mo indicado antes. 

Sujeira nas tomadas de medição pode resultar 
em medições falseadas. 

• Com uma sacudida leve retirar as sujeiras 
de dentro das tomadas de medição. 

• Limpar as tomadas de medição com um 
cotonete ligeiramente umedecido com ál-
cool. 

 
 

7. Descarte 

• A embalagem deve ser descartada 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 descartar as baterias descarregadas no 
lixo caseiro. Devem ser observados os 
regulamentos legais do local (D: BattG; EU: 
2006/66/EG). 

 
 


