
27

3B SCIENTIFIC3B SCIENTIFIC3B SCIENTIFIC3B SCIENTIFIC3B SCIENTIFIC® PHYSICSPHYSICSPHYSICSPHYSICSPHYSICS

U17450 Multímetro análogo de ponto zero meio/esquerda

1 Comutador rotativo para a
escolha da faixa de medição

2 Botão rotativo para o ajuste
a zero elétrico no meio da
escala

3 Tomadas de conexão de
segurança

4 Comutador deslizante para a
escolha do tipo de operação

5 Parafuso de ajuste para a
regulagem mecânica do
ponto zero

6 Botão de fechamento da
armação
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Manual de instruções
10/04 MC/ALF

Aparelho de mão para a medição da
corrente e da tensão.

 1. Indicações de segurança
• Antes de utilizar o multímetro aná-

logo, deve-se ler o manual de ins-
truções com cuidado e integral-
mente, seguindo as indicações em
todos os pontos.

• A segurança do multímetro e do
utilizador está garantida em caso
de utilização conforme às normas.
Não manipule o aparelho de for-
ma inadequada ou descuidada.

• O aparelho só pode ser utilizado
por pessoas que sejam conscien-
tes dos riscos ao tocar o aparelho
(com tensões com valor efetivo de
até mais de 30 V) e que possam
tomar as precauções de seguran-
ça correspondentes. Entre outros,

estão incluídas descargas inespe-
radas de tensão, como por exem-
plo com aparelhos defeituosos ou
condensadores carregados.

• Durante as medições de tensão e
de corrente, a tensão nominal en-
tre a fase e o condutor neutro não
deve superar 300 V, conforme CAT
II (em circuitos que se encontram
diretamente conectados com a
rede elétrica) e CAT III (na instala-
ção do prédio).

• O multímetro análogo não deve
ser utilizado para medições em
circuitos com descarga por efeito
Corona (alta-tensão).

• Tomar particularmente cuidado ao
efetuar medições em circuitos HF,
já que perigosas tensões mistas
podem estar presentes.

• A faixa permitida de medição não
deve ser ultrapassada. Passar de
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uma faixa superior de medição a
uma inferior.

• Antes de utilizar o aparelho, deve-
se verificar a integridade da arma-
ção e das conexões de medição.

• Não realizar qualquer medição em
ambiente úmido. O local de tra-
balho, o calçado e o chão devem
estar secos.

• Antes de abrir a armação, deve-se
desconectar os cabos de medição
do aparelho.

2. Descrição, dados técnicos
Multímetro análogo com um comu-
tador deslizante para o tipo de ope-
ração e um comutador rotativo para
a seleção da faixa de medição, as-
sim como uma escala sobre espelho
para uma medição sem paralaxe e
ponto zero da escala meio / esquer-
da ajustável. Graças ao ajuste do
ponto zero elétrico no meio da es-
cala, podem ser realizadas medições
bipolares de tensão e corrente con-
tínua sem levar em conta a polari-
dade. O aparelho é altamente resis-
tente e dispõe de uma proteção con-
tra sobrecarga excelente através de
dois diodos antiparalelos, assim
como um dispositivo de medição do
pulso rotativo, insensível a campos
alheios. As tomadas de conexão de
segurança garantem a proteção em
caso de um contato ocasional. Após
aproximadamente 45 minutos ocor-
re o desligamento automático da pi-
lha. O restabelecimento da alimen-
tação elétrica ocorre ligando e des-
ligando o comutador deslizante de
tipo de operação. A armação robus-
ta de material plástico e os elemen-
tos de rolamento com suspensão do
dispositivo de medição de pulso ro-

tativo garantem a proteção contra
danos e esforço mecânico.
Faixa de medição:
Medição da tensão:

DC
Faixa de med. Resistência int.

100 mV 10 MΩ
300 mV 10 MΩ

1 V 10 MΩ
3 V 10 MΩ
10 V 10 MΩ

100 V 10 MΩ
300 V 10 MΩ

AC
Faixa de med. Resistência int.

3 V 1 MΩ
10 V 1 MΩ
30 V 1 MΩ

100 V 1 MΩ
300 V 1 MΩ

Medição de corrente AC/DC:

Faixa de med. Tensão residual
0,1 mA 55 mV
1 mA 55 mV
10 mA 55 mV

100 mA 55 mV
1 A 53 mV
3 A 51 mV

Precisão: DC classe 2; AC classe 3
Grandezas de influência e áreas de
utilização nominais:
Temperatura 0 – 40° C: ± 2% / K
Freqüência para todas as
faixas de medição: ± 2,5% de 30 Hz

até 1,5 kHz
± 5% de 1,5  kHz
até 3 kHz

Condições de referência:
Temperatura ambiente: + 23° C ± 2 K
Freqüência: 50 a 60 Hz
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Forma da curva: Seno
Proteção sobrecarga: fusível F3, 15
H/250 V conforme DIN VDE 0820
parte 22/EN 60 127-2 como prote-
ção de circuito contra sobrecarga;
dispositivo de medição protegido
por dois diodos conectados de modo
antiparalelo
Classe de proteção: IEC 1010-1/EN
61010-1/VDE 0411-1
Categoria de sobretensão: CAT III
Tensão nominal: 300 V
Grau de poluição: 2
Tensão de teste: 3,7 kV~
EMV: aceitação eletromagnética
Distorção emitida: EN 50081-1:1992
Resistência à distorção:
EN 50082-1:1992
Alimentação elétrica: 1 x 9 V pilhas
chatas, IEC 6F22
Dimensões: 98x138x35 mm
Massa: aprox. 0,3 kg.

3. Utilização
3.1 Entrada em operação
• Colocar as pilhas no compartimen-

to para pilhas. Para tal, retirar o
compartimento empurrando o
botão de fechamento (6) para den-
tro com, por exemplo, uma chave
de fenda. Logo, colocar as pilhas e
conectá-las com o clip de conexão.
Colocar de volta o compartimento
para pilhas encaixando-o.

• Controlar o ponto zero mecânico.
Ao fazê-lo, o aparelho de medição
não deve estar conectado. Levar o
comutador deslizante (4) à posição
“0". O indicador deve encontrar-
se na posição “  OFF”com o
multímetro em posição horizontal.
Caso for necessário, ajustar confor-
me for preciso com o parafuso de
ajuste (5).

• Controlar o ponto zero elétrico.
Levar o comutador deslizante (4)
à posição  “ ”. Selecionar a faixa
de medição, o indicador deve en-
contrar-se no ponto zero no meio
da escala, caso contrário, corrigir
com o botão rotativo (2).

• Controle das pilhas. Para tal, levar
o comutador deslizante (4) à posi-
ção  “ ”, por o comutador ro-
tativo (1) na posição “ ”. Se o
indicador não se deslocar para a
área de teste de pilhas designada
com “ ”, então devem ser subs-
tituídas as pilhas.

3.2 Recomendações gerais
• Durante as medições, manter sem-

pre o comutador rotativo (1) na
faixa de medição mas alta. Depois,
reduzir para faixas mais baixas até
o indicador atingir a posição ide-
al.

• Em caso de interrupção da alimen-
tação elétrica pelo desligamento
automático da pilha (após 45 mi-
nutos), desligar e ligar novamen-
te o comutador deslizante (4).

• Quando o multímetro não estiver
sendo utilizado, retirar todas as co-
nexões de medição do aparelho,
posicionar o comutador rotativo (1)
novamente na faixa mais alta, co-
locar o comutador deslizante (4) na
posição “0", se for o caso, retirar
as pilhas.

3.3 Medição de tensão contínua

_+
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3.3.1 Modo de operação: ponto zero
elétrico à esquerda
• Levar o comutador deslizante (4)

à posição “ ”.
• Selecionar a faixa de medição “V...”

correspondente com o comutador
rotativo (1).

• Conectar o multímetro e ler o va-
lor na escala superior.

3.3.2 Modo de operação: ponto zero
elétrico no meio
• Levar o comutador deslizante (4)

à posição “ ”.
• Selecionar a faixa de medição

“V ...” correspondente com o co-
mutador rotativo (1).

• O indicador deve estar no meio da
escala.

• Conectar o multímetro e ler o va-
lor na escala inferior.

3.4 Medição de tensão alternada,
direto até 300 V

~

• Levar o comutador deslizante (4)
à posição “ ”.

• Selecionar a faixa de medição “V~”
correspondente com o comutador
rotativo (1).

• Conectar o multímetro e ler o va-
lor na escala superior.

• Para reduzir a influência da fre-
qüência, a tomada de conexão “⊥⊥⊥⊥⊥ ”
é conectada diretamente com o
potencial de terra ou com o ponto

mais baixo em relação ao poten-
cial de terra.

3.5 Medição da tensão alternada
com tensão contínua
sobreposta

~

• Com a ajuda de um condensador
(recomendado: 4,7 µF/630 V)
pode-se separar os componentes
de tensão contínua que podem
ocorrer, por exemplo, no caso de
nível máximo de amplificação. A
margem de erro que assim resul-
ta é de menos de 0,2% a uma fre-
qüência de medição de 50 Hz.

• A medição é efetuada como des-
crito em 3.4.

• A medição dos componentes de
tensão contínua ocorre como des-
crito em  3.3.

• Para se evitar sobrecarga, a faixa
de medição ajustada deve ser
maior do que os componentes de
tensão contínua que foram medi-
dos anteriormente.

• Atenção: antes de se efetuar a pas-
sagem à uma faixa inferior, ambos
componentes de tensão devem ser
verificados.

3.6 Medição de corrente
• Em todas as medições, conectar o

multímetro em seqüência com o
consumidor pela conexão que tem
o menor potencial contra terra.
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3.6.1 Medição de corrente contí-
nua, diretamente

_+

3.6.1.1 Modo de operação: ponto
zero elétrico à esquerda
• Levar o comutador deslizante (4)

à posição “ ”.
• Selecionar a faixa de medição

“A ...”  correspondente com o co-
mutador rotativo (1).

• Conectar o multímetro e ler o va-
lor na escala superior.

3.6.1.2 Modo de operação: ponto
zero elétrico no meio
• Levar o comutador deslizante (4)

à posição “ ”.
• Selecionar a faixa de medição

“A ...” correspondente com o co-
mutador rotativo (1).

• O indicador deve estar no meio da
escala.

• Conectar o multímetro e ler o va-
lor na escala inferior.

3.6.2 Medição de corrente contí-
nua por meio de resistores shunts

_+

3.6.2.1 Modo de operação: ponto
zero à esquerda
• Levar o comutador deslizante (4)

à posição “ ”.
• Colocar o comutador rotativo (1)

na posição “V ... 100 mV”.
• Conectar o multímetro e ler o va-

lor na escala superior.

3.6.2.2 Modo de operação: ponto
zero no meio
• Levar o comutador deslizante (4)

à posição “ ”.
• Colocar o comutador rotativo (1) na

posição “V ... 100 mV”.
• O indicador deve estar no meio da

escala.
• Conectar o multímetro e ler o va-

lor na escala inferior.

3.6.3 Medição de corrente alter-
nada

~

• Levar o comutador deslizante (4)
à posição “ ”.

• Selecionar a faixa de medição “A~”
correspondente com o comutador
rotativo (1).

• Conectar o multímetro e ler o va-
lor na escala superior.

4 Manutenção
4.1 Limpeza
• Limpar o multímetro só com um

pincel ou com um pano suave.
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Caso ocorra uma carga estática da
janela de visualização, esta pode
ser eliminada com um pano úmi-
do ou um produto anti-estático.

4.2 Troca da pilha
• Se durante o controle da pilha o

indicador não apontar para o cam-
po de teste de pilha marcado com

3B Scientific GmbH•Rudorffweg 8•21031 Hamburg•Alemanha  • www.3bscientific.com • Sob reserva de modificações técnicas

“ ”, então deve-se trocar a pi-
lha (ver 3.1).

4.3 Troca do fusível
• O multímetro está equipado de

um fusível de derretimento do tipo
F3,15/250. O suporte do fusível
encontra-se sobre a placa. Para
trocar o fusível, abrir o aparelho
como indicado em 3.1.


