Manual de instruções

METRAHITIM XTRA BT (M273A/D/W) &
METRAHITIM E-DRIVE BT (M274A/B) &
METRAHITIM TECH BT (M272A/B)
Testador de isolamento, Medidor de milliohm, Multímetro
TRMS, Medidor de curto-circuito entre espiras

3-447-035-40
8/2.22

Volume de fornecimento (depende da variante do aparelho)
1
1

1
1

1

1
1
1
1

Multímetro com cobertura de proteção em borracha
Mala de capa dura HC40
(Para alojamento do multímetro com acessórios)
(Z270K preto ou Z270H cor-de-laranja)
Acumulador de mudança rápida com fonte de alimentação
USB (5 V CC, 2 A) (Z270A ou Z270G)
Sonda de teclas (com função Iniciar/Parar e Guardar/Enviar)
(Z270S) (apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE)
Conjunto de cabos KS17-2 (1 par de cabos de medição de
segurança, cada com ponta de prova de 4 mm)
(GTY362003P0002)
Par de pinças Kelvin KC4 (Z227A)
(apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM TECH BT)
Pinça Kelvin e 1 Sonda Kelvin KC&S (Z227C)
(apenas METRAHIT IM E-DRIVE BT)
Certificado de calibração DAkkS
Guia de referência rápida*
*Manuais de instruções detalhados disponíveis na Internet para
download em www.gossenmetrawatt.com
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Licença Business Starter IZYTRONIQ (cartão com código de registo
para o software)

Resumo do volume de fornecimento
Acessórios

Tipo

METRAHIT IM XTRA BT
METRAHIT IM E-DRIVE BT
METRAHIT IM TECH BT
Acumulador de polímero de lítio de mudança rápida e fonte
de alimentação USB
M27x
Fonte de alimentação de carga
por USB com 4 conectores primários intercambiáveis (para
Z270A/ Z270G)
M27x
Sonda de teclas
Z270S
Conjunto de cabos
KS17-2
1 Par de pinças Kelvin
KC4
1 Par de sondas Kelvin
KC27
1 Pinça Kelvin e
1 Sonda Kelvin
KC&S
Sondas Kelvin concêntricas
para a medição de 4 condutores
KCC
Tambor de cabo para medições de quatro condutores,
100 metros
KCV100
Mala de capa dura
preto
cor-de-laranja
HC40
Suporte magnético e
fixação por velcro
HIT-Clip
Adaptador COIL 10 μH…50 COIL TEST
mH
ADAPTER
Adaptador COIL 10 μH…5 H
COIL ADAPTER
XTRA
Conjunto de pontas de prova
com
pinças tipo crocodilo para
Adaptador COIL XTRA
KSC-3L
Cabo de adaptador de 4 mm
macho
para 6 mm fêmea
AK-4M/6F
Expansão de funções para 16 Funções de sesequências de teste, cada
quência
com até 63 passos de teste
funktionen
Expert
IZYTRONIQ Licença Business
Starter
S101S & Z956A

Ref.ª d/
artigo
M273D
M274B
M272B
Z270A/
Z270G

Z270 L
Z270S
GTY3620
03P0002
Z227A
Z227B
Z227C

M273S M274S M272S
X
X
X

X

X

X

O
X

O
X

O
—

X
X
O

X
O
O

X
X
O

O

X

O

Z227O

O

O

O

Z227E

O

O

O

Z270K
Z270H

X

Z117A

O

O

O

Z270F

O

O

—

Z270M

O

O

—

Z110C

O

O

—

Z110L
Z270P

O

O

O

O

O

O

X

X

X

S101S &
Z956A

X
X

X = Padrão
O = Opção
— = impossível, não previsto

Vista geral Volume de serviços
Função

METRAHIT IM METRAHIT
XTRA BT
IM TECH BT
E-DRIVE BT

VCC (Ri  9 M)
VCA / Hz TRMS (Ri  9 M)





1 kHz Filtro

1 kHz Filtro

VCA+CC TRMS (Ri  9 M) 1)

1 kHz Filtro

1 kHz Filtro

VCA+CC+ TRMS (Ri  1 M)
Intervalo RISO (tensão externa)
Hz (VCA)

... 300 kHz

Largura de intervalo VCA, CA+CC

100 kHz

100 kHz

A CA, CA, CA+CC / Hz TRMS

10 nA ... 1 A

10 nA ... 1 A

Fusível F1 Função de medição de corrente

1 A/1000 V 30 kA 4)

1 A/1000 V 30 kA 4)

1 mV : 1 • 10 •
100 • 1000 mA

1 mV : 1 • 10 •
100 • 1000 mA

Sensor de corrente Fator de transmissão



... 30 kHz
Hz (A CA)
Resistência de isolamento RISO: Tensões de
50 • 100 • 250 •
500 • 1000 V
teste
Medição de curto-circuito entre espiras (1 kV) com
Opção
adaptador COIL

Medição do ciclo de trabalho %

Medição de rotações RPM
Resistência Rlo com 200 mA conforme EN

61557
Milliohm com técnica de quatro condutores m

com 200 mA
Milliohm com técnica de quatro condutores m

com impulso 1 A
Fusível F2 Função de medição Rlo
315 mA/1000 V –
30 kA 4)

Resistência 

Continuidade

Díodo ... 4,5 V

Temperatura ° C/° F TC Tipo K e Pt100/1000 2)

Capacitância

MIN/MAX/Guardar dados
Sequência de teste
1
(com 10 passos)
Funções de sequência Expert
Opção

Memória 64 MBit 3)
Interface Bluetooth
Visor gráfico a cores 3,5“ TFT
Sonda de teclas Iniciar/Parar e Enviar/Guardar
Acumulador de mudança rápida com carga por
USB
Grau de proteção
Categoria de medição

... 300 kHz

... 30 kHz











Opção


















IP52

IP52

1000 V CAT III,
600 V CAT IV

1000 V CAT III,
600 V CAT IV,

1) Devido ao sistema, o componente CC indicada no mais pequeno intervalo de medição

(300 mV) tem um offset. Para uma medição precisa da componente CC, selecione a
função de medição VDC.
2) Com sensores de temperatura opcionais
3)
para 300.000 valores de medição, taxa de registo ajustável entre 0,1 s e 9 h
4) 30 kA = Capacidade de corte mínima

Acessórios (sensores, insertos de conectores, adaptadores, consumíveis)
Os acessórios disponíveis para seu aparelho de medição são
regularmente verificados quanto à conformidade com as normas
de segurança atuais em vigor e, se necessário, alargados para
novas finalidades de utilização. Encontrará os acessórios atuais
adequados para o seu aparelho de medição com imagem,
número de encomenda, descrição, bem como volume dos acessórios com ficha de dados e o manual de instruções na Internet,
na nossa página web www.gossenmetrawatt.de

Legenda
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Regulamentos de segurança

Observe a presente documentação e especialmente as informações de segurança para proteger a si próprio e terceiros contra
lesões, bem como o aparelho contra danos.
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

Leia e observe cuidadosa e completamente o presente manual
de instruções e a guia de referência rápida do aparelho.
Pode encontrar estes documentos em http://www.gossenmetrawatt.com. Guarde os documentos para consulta futura.
Os testes/as medições devem ser efetuados exclusivamente
por um profissional de eletrotecnia ou sob a direção e supervisão de um profissional de eletrotecnia. O utilizador tem de
ter sido instruído por um profissional de eletrotecnia quanto à
execução e avaliação do teste/da medição.
O multímetro deve ser operado exclusivamente por pessoas
capazes de reconhecer perigos devido ao contacto direto e
de tomar as precauções de segurança. Um perigo devido ao
contacto direto conforme a norma existe sempre onde
podem ocorrer tensões perigosas. Ao executar medições
onde existem perigos devido ao contacto direto, evite trabalhar sozinho. Consulte uma segunda pessoa.
Observe e siga todos regulamentos de segurança necessários para o seu ambiente de trabalho.
Durante todos os trabalhos com o aparelho, utilize equipamentos de proteção individuais adequados e adaptados
(EPI).
Utilize exclusivamente os acessórios indicados (no volume de
fornecimento ou listados como opcionais) no aparelho.
Leia e siga cuidadosa e completamente a documentação de
produto dos acessórios opcionais. Guarde os documentos
para consulta futura.
Utilize o aparelho exclusivamente no seu estado irrepreensível.
Verifique o aparelho antes da sua utilização. Neste contexto,
observe especialmente quanto à existência de danos, falhas
de isolamento ou cabos dobrados.
Quaisquer componentes danificados têm de ser substituídos
imediatamente.
Os acessórios e todos os cabos devem ser utilizados exclusivamente no seu estado irrepreensível.
Verifique os acessórios e todos os cabos antes da utilização.
Neste contexto, observe especialmente quanto à existência
de danos, falhas de isolamento ou cabos dobrados.
Se o aparelho ou seus acessórios não funcionam perfeitamente, coloque o aparelho/os acessórios fora do serviço de
forma permanente e proteja-los contra uma nova ligação
inadvertida.
Se ocorrerem danos do aparelho/dos acessórios durante a
utilização, por exemplo, devido a uma queda, coloque o aparelho/os acessórios fora do serviço de forma permanente e
proteja-los contra uma nova ligação inadvertida
Não utilize o aparelho e os acessórios após um armazenamento prolongado sob condições adversas (p. ex., humidade, pó, temperatura).
Não utilize o aparelho e os acessórios após cargas pesadas
devido ao transporte.
Utilize o aparelho/os acessórios exclusivamente dentro dos
dados técnicos e condições especificados (ambiente, código
de proteção IP, categoria de medição, etc.).
Não utilize o aparelho em zonas com risco de explosão.
O aparelho nunca deve ser exposto à radiação solar direta.
O aparelho e os acessórios devem ser utilizados exclusivamente para os testes/as medições descritas na documentação do aparelho.
A tensão máxima admissível entre as ligações de medição de
tensão ou entre todas as ligações à terra é de 1000 V, na
categoria de medição II, ou de 600 V, na categoria de medição IV.
Opere o multímetro exclusivamente com o módulo de bateria
ou de alimentação de rede inserido. Caso contrário, correntes
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•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

ou tensões perigosas não serão sinalizados! Além disto, o
aparelho pode ficar danificado.
Acumulador fraco (de carga baixa): Não execute medições
com relevância para a segurança se a indicação de controlo
do acumulador indica o símbolo para “Acumulador fraco”.
Além disto, no caso de um acumulador fraco já não está
garantida a observância dos dados especificados.
Tenha em atenção que, em objetos de medição (por exemplo,
em aparelhos defeituosos) podem ocorrer tensões imprevistas. Por exemplo, condensadores podem ter cargas perigosas.
Não efetue medições em circuitos de corrente com descarga
de corona (alta tensão).
Tensões mistas perigosas em circuitos de alta frequência!
Cuidado ao medir neste âmbito.
Não utilize o aparelho com a tampa de segurança removida.
Caso contrário, pode ocorrer o contacto direto com tensões
perigosas.
O aparelho está equipado com fusíveis. Utilize o aparelho
exclusivamente com fusíveis irrepreensíveis. Um fusível defeituoso tem de ser substituído.
O encaixe de todos os cabos tem de ser possível de forma
fácil.
Nunca toque nas pontas condutoras (por exemplo, pontas de
prova).
Desenrole todos os cabos de medição completamente, antes
de iniciar o teste/a medição. Nunca execute um teste/uma
medição com o cabo de medição enrolado.
Observe o adequado contacto das pinças tipo crocodilo,
pontas de prova ou sonda Kelvin.
O aparelho está equipado com um módulo Bluetooth®.
Informe-se se a utilização da banda de frequência utilizado de
2,402 GHz a 2,480 GHz é permitida no seu país.
Crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados de
medição.

Módulo de acumulador
O aparelho é alimentado por um módulo de acumulador. Observe
os pontos seguintes:
•

•
•

•

•

•

•

Leia e observe cuidadosa e completamente a “Folha adicional
Informações de segurança” para o módulo de acumulador
Z270A ou Z270G (3-349-997-15 ou 3-447-030-51).
Em anexo à folha adicional está a Ficha de dados de segurança do fabricante para o módulo de acumulador. Leia e
observe também esta folha adicional.
O módulo de acumulador nunca deve ser exposto à radiação
solar direta (seja inserido no aparelho, nem fora do mesmo).
Efetue a carga do módulo de acumulador exclusivamente no
intervalo de temperaturas de
10 …45 °C.
Armazene o módulo de acumulador exclusivamente no intervalo de temperaturas de
-20 …50 °C.
Opere o módulo de acumulador exclusivamente no intervalo
de temperaturas de
-10 …50 °C.
Perigo de descarga profunda: Em determinadas circunstâncias, um módulo de acumulador em descarga profunda não
poderá ser carregado de novo (falha imediata) e tem de ser
substituído. Também pode ocorrer uma redução da vida útil.
Para evitar uma descarga profunda, carregue o módulo de
acumulador na rede, no mínimo, uma vez por ano, melhor
ainda, em intervalos regulares.
Transporte do módulo de acumulador:
Observe a “Folha adicional Informações de segurança” para o
módulo de acumulador Z270A ou Z270G (3-349-997-15 ou
3-447-030-51)!
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2

Utilização

Leia estas informações importantes!

2.1

Finalidade de utilização/Uso devido

O METRAHIT IM XTRA BT é um multímetro e medidor de
milliohm, medidor de isolamento, analisador de enrolamento e
data logger. O METRAHIT IM E-DRIVE BT é um multímetro e
medidor de milliohm, medidor de isolamento, analisador de enrolamento e data logger para acionamentos híbridos e elétricos. O
METRAHIT IM TECH BT é um multímetro e medidor de milliohm e
data logger.
São aparelhos portáteis que podem ser segurados na mão
durante as medições. Com ele pode efetuar as medições descritas no presente manual de instruções e na guia de referência
rápida.
Descrição dos serviços dos vários modelos: Siehe “Vista geral
Volume de serviços” auf Seite 2.
Para sua segurança e para a proteção do seu multímetro, o
mesmo está equipado com um bloqueio automático da tomada.
O bloqueio está acoplado a um seletor e liberta apenas as tomadas necessárias para a respetiva função. Além disto, com os
cabos de medição conectados, ele bloqueia a comutação de
funções não permitidas.
Exclusivamente com o uso devido está garantida a segurança do
utilizador e do aparelho.
Exclusivamente com o uso devido está garantida a segurança do
utilizador e do aparelho.

2.2

Uso indevido

Todas as utilizações do aparelho não descritas na guia de referência rápida ou no presente manual de instruções são consideradas uso indevido.

2.3

Responsabilidade civil e garantia legal

A Gossen Metrawatt GmbH não assume a responsabilidade civil
no caso de danos materiais, pessoais ou secundários provocados pela utilização indevida ou incorreta do produto, especialmente devido à não observação da documentação de produto.
Além disto, neste caso caducam todos os direitos de reclamação
de garantia.
A Gossen Metrawatt GmbH também não assume a responsabilidade civil por perda de dados.

2.4

Abertura/reparações

A abertura do aparelho é permitida exclusivamente a profissionais
especializados autorizados para que fique salvaguardada a operação perfeita e segura e mantidas a garantia. Também as peças
sobressalentes de origem podem ser montadas exclusivamente
por profissionais especializados autorizados.
Na abertura do aparelho pode ser acessíveis peças condutoras
de tensão. Antes de uma reparação ou uma substituição de
peças, o aparelho tem de ser desconectado do circuito de medição. Se depois for inevitável uma reparação no aparelho aberto
sob tensão, a mesma deve ser efetuada exclusivamente por um
profissional especializado familiarizado com os perigos inerentes.
Modificações construtivas do aparelho não autorizadas são proibidas.
Se for detetado que o aparelho tiver sido aberto por pessoal não
autorizado, por parte do fabricante não são assumidos quaisquer
direitos de reclamação de garantia relativamente à segurança
pessoal, exatidão de medição, conformidade com as medidas de
proteção em vigor ou a quaisquer danos secundários.
Devido à danificação ou à remoção de selos de garantia existentes caducam quaisquer direitos de garantia.

6

2.5

Garantia do fabricante

O prazo de garantia legal para todos os multímetros digitais e
aparelhos de calibração da série METRAHIT é de 3 anos após
fornecimento. A garantia do fabricante abrange defeitos de produção e de material, exceto de danos devido ao uso indevido ou
erros de operação, bem como todos os custos secundários.
O certificado de calibração confirma que os dados técnicos
especificados do produto foram cumpridos no momento da calibração. Garantimos a observância dos dados técnicos especificados dentro das tolerâncias admissíveis durante 12 meses após
fornecimento.
No caso do registo gratuito no portal myGMC, a garantia legal é
expandida para cinco anos.
https://www.gmc-instruments.de/services/mygmc/

3

Documentação

3.1

Variantes do produto

A presente documentação descreve várias variantes do aparelho.
Eventualmente são descritas funções que não são incluídas no
seu aparelho. Observe a respetiva identificação da variante.
As figuras podem ser diferentes do seu aparelho.

3.2

Versão do firmware

O presente manual de instruções descreve um aparelho baseado
na versão do firmware 1.005.001.
Todas as informações sobre a versão do firmware do seu aparelho e para a atualização encontrará em cap. 6.2.

3.3

Símbolos

Na presente documentação são utilizados os símbolos seguintes
com o significado seguinte.

Símbolos de perigo

!

Aviso de um ponto de perigo
(Atenção, observar a documentação!)
Aviso de tensão perigosa na entrada de medição:
U > 15 V CA ou U > 25 V CC

Avisos acústicos
Aviso de alta tensão: > 1000 V (sinal acústico de intervalo)
Aviso de corrente muito alta: > 1 A (sinal acústico contínuo)

Símbolos da guia de utilizador nos capítulos seguintes
 ... 
 ... 



Folhear no menu principal
Folhear no submenu (fazer scroll)
Selecionar o ponto decimal,
aumentar/diminuir o intervalo de medição
Aumentar/diminuir o valor
(tensão de teste na medição da resistência de isolamento ou limiar no teste de continuidade)

Gossen Metrawatt GmbH
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Vista geral de operação

4.1

Ligações, teclas, seletor, símbolos (dependente da variante do aparelho)
METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT
1 1 cap. 5.1

15

cap. 6.5 

cap. 3.3 

12

13
14

15

2 cap. 4.2

3

3
cap. 3.3 

13

4 cap. 7.6

12

5

10

11

2 cap. 4.2

14

14
4 cap. 7.6
5

13
12

6 cap. 4.3

6 cap. 4.3

7 cap. 4.4

7 cap. 4.4

8

8

11
9

9

9
10

1 cap. 5.1

15
cap. 6.5 

11

1
2
3
4
5
6
7
8

METRAHIT IM TECH BT

máx. 1000 V !

máx. 1000 V !

LED Estado de carga (veja cap. 5.1)
Indicação (TFT), para o significado dos símbolos, veja cap. 4.2
Softkeys (teclas em função do menu para funções de comutação, seleção de parâmetros, iniciar/terminar a medição)
STORE: Tecla Guardar ou função PUSH/PRINT para IZYTRONIQ
OK: Tecla Confirmação ou religação do aparelho a partir do modo Standby, premindo mais tempo
Seletor para funções de medição, para o significado dos símbolos, veja página 8
Marca de calibração DAkkS
Tomadas de ligação para a medição de corrente com bloqueio automático
 Entrada de terra
A Entrada de medição de corrente
S+/S–: Ligações sense para medições de 4 condutores (m /4)
Ligação expandida para a sonda de teclas Z270S
(Manual de instruções 3-349-996-15) (não METRAHIT IM TECH BT)
Tomadas de ligação para a medição de tensão com bloqueio automático
 Entrada de terra
V; ; Temp;
;
;
Entrada de medição COIL (não METRAHIT IM TECH BT)
ESC: Menu Modo de operação:
Pressão breve da tecla: Sair do nível de menu – Salto para um nível superior, sair da introdução de parâmetros sem guardar
Pressão longa da tecla: o aparelho é desligado para o modo standby. Religação mediante pressão longa da tecla OK.
MENU: Teclas para acesso dos cinco menus principais.
Teclas de cursor:
 Aumentar valores de parâmetros
Menu Modo de operação: Seleção de opções de menu individuais
 Diminuir valores
Menu Modo de operação: Seleção de opções de menu individuais
 Aumentar o intervalo de medição ou deslocar o ponto decimal para à direita (função Man)
 Diminuir o intervalo de medição ou deslocar o ponto decimal para à esquerda (função Man)
Sensor de brilho

Gossen Metrawatt GmbH
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4.2

Símbolos da indicação digital
1

2

3

1 Função de medição atual
2 Símbolo de guardar
3
Nota importante, aqui: Uext (Tensão externa) aplicada ou
Aviso de tensão perigosa: U > 15 V CA ou U > 25 V CC
4 Estado de carga do módulo de acumulador (veja página 10)
5 Func: comutar entre as funções de uma posição do seletor
6 Data MinMax: Comutar entre “Data = Congelar o valor de medição”,
“MIN-MAX storage” e desligamento de ambas as funções
7 Man Auto: Comutar entre a comutação do intervalo de medição manual
ou automática
8 Indicação do intervalo de medição selecionado no caso da comutação do
intervalo de medição manual
selecionar o intervalo de medição menor
 selecionar o intervalo de medição maior
9 Tensão de teste selecionada
10 Selecionar a tensão de teste:
selecionar a tensão de teste maior
selecionar a tensão de teste menor
11 Indicação digital com indicação de vírgula e polaridade
Ultrapassagem do intervalo de medição: Visualização de OL (Overload)
12 Escala para indicação analógica
13 Seleção da polaridade
14 Zero: Ajuste de ponto zero ativo
15 Start/Stop: No caso de medições que não se iniciam automaticamente
16 Ip: Corrente de teste

4

REC

3
9

10

8
11

12

1%

4.3

7

6

5

Símbolos das posições do seletor (dependente da variante do aparelho)

Seletor

FUNC Indicação

RISO1)

0/4

Função de medição

Função adicional Sensor de corrente de pinça Clip = 1:1/10/100/
1000 (através do menu “Setup for present measurement”)

RISO M

Medição da resistência de isolamento

Uext

Tensão mista, efetiva real CC + CA, 15 Hz ... 500 Hz
apenas para deteção de tensão externa! (antes do início da
medição)

Unom

Tensão de teste selecionável 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V

UISO

tensão de teste aplicada/medida durante a medição

Coil1)

1

Coil U-V, U-W, V-W [μs] Medição de curto-circuito entre espiras com adaptador COIL
opcional (COIL TEST ADAPTER ou COIL ADAPTER XTRA)

Coil1)

2

DAR [k/s]

Taxa de absorção dielétrica

Coil1)

3

PI [k/s]

Índice de polarização

V~

0/5

VAC

Tensão alternada, efetiva real CA, plena largura de banda

Pinça CA (V): Sensor de corrente de pinça

Hz

1

Hz

Frequência de tensão, plena largura de banda

Pinça Hz (V): Sensor de corrente de pinça

1)

Hz

2

Duty AC %

Medição do ciclo de trabalho

Hz

3

RPM AC1)

Medição de rotações

V~

4

V AC Fil

Tensão alternada, efetiva real CA, com passo baixo (1 kHz)

V

0/3

VDC 2)

V

1

V (AC+DC)

Tensão contínua
2)

Pinça CC (V): Sensor de corrente de pinça

Tensão mista, efetiva real

V ACDC =

Pinça CA + CC (V): Sensor de corrente de pinça
2
 V AC

+

2
V DC 

V

2

V (AC+DC) Fil 2)

Tensão alternada, efetiva real CA, CC, com passo baixo (1 kHz)



0/4



Resistência (de corrente contínua)

1

F

Temp RTD

2

C Pt 100/1000

Temperatura com termómetro de resistência Pt 100/Pt 1000

Temp TC

3

C Typ-K

Temperatura Termopar de tipo K

, nF, F

Capacitância

0/2



Teste de continuidade com sinal acústico

1

V

Tensão de díodo com I = constante

Rlo1)

0

RLO/2L 

Medição de milliohm de 2 condutores com IP = /+/– 200 mA

m/4

0

RLO/4L 

Medição de milliohm de 4 condutores com IP = 200 mA ou 1 A

A

0/4

ADC

Intensidade da corrente contínua

A

1

A (AC+DC)

Intensidade da corrente mista, efetiva real CA CC

A

2

AAC

Intensidade da corrente alternada, efetiva real CA

A

3

Hz

Frequência de corrente

1)
2)

8

apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT
Clip = Desligado
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4.4

!

Símbolos no aparelho
Aviso de um ponto de perigo
(Atenção, observar a documentação!)

Terra
CAT III / IV Aparelho da categoria de medição III (1000 V) ou IV (600 V)
Isolamento duplo ou reforçado contínuo

Marca de conformidade europeia
Fusível, veja cap. 11.2
Não se deve eliminar o aparelho nos resíduos sólidos
domésticos. Para mais informações sobre a marca
WEEE encontrará na Internet, em www.gossenmetrawatt.com, sob o termo de pesquisa WEEE, veja
também cap. 13.
Marca de calibração (selo azul):
XY123

D-K15080-01-01

2019-09

Número de contagem
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH – Laboratório de calibração
Número de registo
Data da calibração (ano - mês)

veja também "Recalibração" na página 65

Gossen Metrawatt GmbH
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Colocação em funcionamento

Inserção do módulo de acumulador

Primeiro tem de estabelecer a alimentação de corrente. O aparelho é alimentado através do módulo de acumulador contido no
volume de fornecimento.
O módulo de acumulador dispõe de uma tomada modular protegida contra o contacto direto patenteada, graças à qual se torna
possível uma mudança sem interrupção do circuito de medição.

5.1

Módulo de acumulador

No volume de fornecimento do aparelho estão contidos um acumulador de mudança rápida de polímero de lítio (Z270A/Z270G) e
a fonte de alimentação USB correspondente, bem como um
cabo (Micro-USB / tipo B).

!

Atenção!
Observeã as! informações de segurança para o módulo de
A
acumulador, veja cap. 1 na página 5!

Para a colocação em funcionamento, primeiro carregue o módulo
de acumulador e insira-lo no aparelho a seguir.
O módulo de acumulador tem uma autodescarga de aproximadamente 25% por ano.
Nota
Remoção do módulo de acumulador em pausas de operação
Mesmo com o aparelho desligado, o relógio de quartzo
integrado necessita de energia auxiliar e descarrega o
módulo de acumulador. Antes de pausas de operação
prolongadas (p ex., férias) se recomenda a remoção do
módulo de acumulador. Assim se evita a descarga profunda que pode provocar, sob circunstâncias desvantajosas, danos dos acumuladores de polímero de lítio.

Carregar o módulo de acumulador

!

Atenção!
Para a carga,
A
ã ! o módulo de acumulador tem de encontrar-se fora do aparelho, veja "Remoção do módulo de
acumulador" na página 10.

➭ Ligue o cabo
USB à ligação
USB tipo B da 270A
fonte de alimentação USB.
➭ Ligue o cabo
USB à ligação
Micro-USB do
módulo de acumulador.

Após carregado, terá de inserir de novo o módulo de acumulador.
➭ Meta o módulo de
acumulador no alojamento do acumulador, até sentir uma
resistência palpável,
no lado traseiro do
aparelho (a).
➭ Prima simultaneamente ambas as teclas de bloqueio à
esquerda e à direita
do lado do aparelho
(b) e meta o módulo
até a posição final.
➭ Solte as teclas de
bloqueio. O módulo
de acumulador encaixa.

Z27
0A/G

a

5

b
b

Remoção do módulo de
acumulador
No caso da remoção do módulo de acumulador, os dados de
medição guardados não perder-se-ão. Os parâmetros de operação ajustados ficam guardados. No entanto, as horas e a data
têm de ser definidas de novo.

!

Atenção!
Desligue
A
ã o!aparelho e desconecte-lo do circuito de medição, antes de remover o módulo de acumulador.

➭ Prima as duas teclas
de bloqueio simultaneamente e mantenha-as premidas (a).

Z27
0

➭ Empurre o módulo
de acumulador para
cima, em direção do
lado superior do aparelho (b).

A/G

b

a
Micro-USB

a

5 V CC 2 A

➭ Insira a fonte de
Z270A
alimentação
/G
USB em uma
Cabo USB/
tomada de
Fonte de
rede.
alimentação
aprox. 2 h
Durante o processo de carga, o
LED de carga fica
aceso a amarelo.
No fim do processo de carga e no momento em que o LED fica verde, o cabo
de carga pode ser removido.
A duração de carga é de aproximadamente duas horas.

Indicação do acumulador (estado de carga)
O estado de carga atual é indicado no visor, em cima à direita,
veja "Ligações, teclas, seletor, símbolos (dependente da variante
do aparelho)" na página 7
O estado de carga exato em % pode ser consultado no menu
General Setup, submenu Info.
➭ Para o efeito, prima a tecla MENU.
➭ De seguida, prima a tecla de softkey General Setup.
Através das teclas de cursor, selecione  o parâmetro Info.

Nota
Através da fonte de alimentação de carga opcional M27x
(Z270L) terá os conectores primários para a Europa Central, América Central, RU, América do Norte e Ásia.
10
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Símbolos Estado de carga:
Acumulador cheio
Acumulador OK
Acumulador fraco
Carregue o módulo de acumulador quanto antes.

!

Atenção!
Não execute
A
ã ! medições com relevância para
a segurança se a indicação de controlo do
acumulador indica o símbolo para “Acumulador fraco”.
Além disto, no caso de um acumulador fraco
já não está garantida a observância dos
dados especificados.

Acumulador (quase) vazio, U < 3,3 V

!
5.2

Atenção!
O aparelho
A
ã ! se desliga automaticamente.

Ligação

➭ Selecionando uma posição do seletor, exceto OFF, o aparelho
é ligado automaticamente.

Nota
Descargas elétricas e interferências de alta frequência
podem provocar indicações erradas e bloquear o processo de medição.
Desconecte o aparelho do circuito de medição Desligue o
aparelho e ligue-o de novo, agora o aparelho está reinicializado. Se a tentativa tiver sido sem sucesso, remova o
módulo de acumulador curtamente (veja cap. 5.1 ou cap.
5.2).

Gossen Metrawatt GmbH
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6

Ajustes do sistema

Após a colocação em funcionamento, terá de efetuar ajustes do
sistema básicos, por exemplo, da data e hora. Poderá os ajustes
do sistema em qualquer altura.
Encontrará os ajustes do sistema no menu General Setup.

pode apagar o último ou os últimos caracteres introduzidos. Através das teclas de softkey < ou > pode navegar o cursor a piscar
no campo de introdução para a posição necessário dentro das
palavras, para inserir um caracter ou para apagar um caracter,
através da tecla de softkey BackSp. Através da tecla de softkey
Shift, se pode comutar entre maiúsculas e minúsculas, bem
como entre cifras e caracteres especiais. A introdução completa
é depois aceite através da tecla de softkey Enter.

6.2

Firmware

Visualizar a versão do firmware atual do aparelho
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o parâmetro Info, através do cursor .
➭ O parâmetro Version indica o estado atual do software
(Firmware).
Nota
Se efetuar ajustes divergentes do ajuste de fábrica,
como, por exemplo “Bluetooth = Lig” ou “Brightness=
Auto”, isto pode reduzir a duração de operação indicada
nos dados técnicos.

6.1

➭ Premindo a tecla ESC duas vezes, voltará para o modo de medição.
MENU

> General Setup >  Info > Version

Efetuar a atualização do firmaware

Teclado digital

Introduções de texto no aparelho são efetuadas através do
teclado visualizado:
Solicitação de introdução

Campo de introdução

Campo de teclas

No portal myGMC encontrará todas as informações sobre software e firmware atuais e para atualizações e opções de aparelhos. Faça o seu registo gratuito, de seguida terá acesso aos
downloads e receberá sempre todas as informações atuais sobre
o seu aparelho.
https://www.gmc-instruments.de/services/mygmc/
Para a atualização do firmware, descarregue o ficheiro de firmware zipado e desempacote-lo.

!

Atenção!
Leia e observe
A
ã ! o ficheiro README.
Ele contém todas as informações sobre os aparelhos
suportados, requisitos do sistema, instalação e as alterações da versão.

Observe as instruções do ficheiro README para a instalação da
atualização do firmware.

6.3
Shift

<

>

BackSp

Enter

Campo de
teclas:
Comutação entre
maiúsculas e
minúsculas e símbolos

Campo de
introdução:
Cursor
para à
esquerda

Campo de
introdução:
Cursor
para à
direita

Campo de
introdução:
Eliminar
caracteres à
direita

Campo de
introdução:
Aceitar a
palavra-passe do
campo de
introdução

Seleção de caracteres
no campo de teclas

Idioma ajustar

Para o idioma da guia do utilizador pode selecionar entre Alemão
e Inglês.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o parâmetro Language, através do cursor .
➭ Aceda o menu de ajuste através do cursor .
➭ Selecione o idioma pretendido, através do cursor .
➭ Confirme com a tecla OK. O cursor de introdução salta de
volta para a lista dos parâmetros.
➭ Premindo a tecla ESC ou a tecla MENU, voltará para o menu
principal.
➭ Premindo de novo a tecla ESC, voltará para o modo de medição.

Aceitar caracteres do
campo de teclas no
campo de introdução

MENU

> General Setup>  Language  German/English


Selecionará os caracteres individuais do campo do teclado através das teclas de cursor fixas. A posição do cursor está marcada
pela respetiva tecla com o fundo a verde. Confirme o caracter
selecionado, premindo a tecla OK e o caracter é aceite no campo
de introdução. Através da tecla de softkey BackSp (Backspace),
12

6.4

OK

ESC

2x

Ajustar a hora e data

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
Gossen Metrawatt GmbH

➭ Selecione o parâmetro System, através do cursor .

6.7

➭ Aceda o submenu através do cursor .

No estado de entrega ou após a reposição para os ajustes de
fábrica, não está definida uma palavra-passe.
Se necessário, pode definir uma palavra-passe. Neste caso, os
parâmetros seguintes são protegidos por palavra-passe.

➭ Selecione o parâmetro Time ou Date, através do cursor .
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK. No menu
de ajuste, o cursor de introdução salta para uma qualquer posição de introdução.
➭ Com as teclas de cursor  , selecione a posição de introdução desejada e altere aqui o respetivo valor com as teclas de
cursor .
➭ Confirme a alteração com a tecla OK. O cursor de introdução
marca de novo a linha completa do parâmetro.
➭ Premindo duas vezes a tecla ESC ou uma vez a tecla MENU,
voltará para o menu principal.
➭ Premindo de novo a tecla ESC, voltará para o modo de medição.
MENU

> General Setup  System   Time
OK

MENU

6.5

09:50:20   

OK

3x

ESC

13:06:2017  

ESC

3x

•

RISO: Alteração da tensão de teste
(A tensão de teste alterada fica ajustada de forma permanente.)
• M/4: Alteração da corrente de teste
(Por predefinição estão ajustados 200 mA. Depois de desligar
o aparelho, a corrente de teste volta para este valor.)
Enquanto o aparelho ficar ligado, terá de introduzir a palavra-passe apenas uma única vez. Após de desligado, torna-se
necessária uma nova introdução.
Pode selecionar a palavra-passe livremente, observando as condições seguintes:
Comprimento máximo:
31 caracteres
Composição:
Quaisquer caracteres alfanuméricos
A introdução é efetuada através do teclado digital, veja cap. 6.1
na página 12.

6.7.1 Definir ou alterar a palavra-passe

> General Setup  System   Date
OK

Configurar proteção por palavra-passe

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.

OK

➭ Selecione o parâmetro System, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Selecione o parâmetro Change Password, através do cursor
.

Ajustar indicação digital

Para o visor pode definir o brilho e o perfil do visor (modo claro ou
escuro).

➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK. Na linha
do cabeçalho é visualizado Old Password e o teclado digital é
indicado.

6.5.1 Brilho

➭ öSe uma palavra-passe ainda não tiver sido configurada:
Prima a tecla de softkey Enter.
Se uma palavra-passe já tiver sido configurada: Introduza a
palavra-passe através do teclado digital.

O brilho da indicação digital pode ser ajustado entre 1 (brilho
mínimo) e 9 (brilho máximo).
Além disto, é possível o ajuste para Auto. Neste caso, o brilho da
indicação digital é regulado em função da intensidade luminosa
que incide sobre o sensor de brilho.
MENU

➭ Introduza a palavra-passe nova.

> General Setup  System   Brilho:
OK

1 ... 9, Auto 

OK

ESC

3x

➭ Prima a tecla de softkey Enter.
Na linha do cabeçalho é visualizado Acknowledge Password e o
teclado digital é indicado.
➭ Introduza de novo a palavra-passe.

6.5.2 Perfil do visor
Aqui pode selecionar dois tipos de representação, texto preto
sobre fundo claro (modo claro) ou vice-versa (modo escuro).
> General Setup  System   Display Profiles:

MENU

➭ Prima a tecla de softkey Enter.
Na linha do cabeçalho é visualizado New Password e o teclado
digital é indicado.

OK

Invertido ou normal 

ESC

3x

➭ Prima a tecla de softkey Enter.
A palavra-passe está definida ou foi alterada.
➭ Premindo três vezes ESC, sairá do modo de menu e acederá
de novo a função de medição.
MENU

OK

> General Setup  System  
Changing the password

6.7.2 Remover a proteção por palavra-passe
Ajuste predefinido: Texto preto sobre fundo escuro

Pode remover uma palavra-passe definida. Com isto também é
desativada a proteção por palavra-passe.

6.6

➭ Prima a tecla MENU.

Ajustar a indicação de zeros à frente

Através do parâmetro Display Zeros pode-se ajustar, se os zeros à
frente são visualizados ou ocultados na indicação de valores de
medição.

➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o parâmetro System, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .

MENU

> General Setup  System   Indicação de zeros:
OK

000.0 / 0.0 
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OK

ESC

3x

➭ Selecione o parâmetro Change Password, através do cursor
.
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK. Na linha
do cabeçalho é visualizado Old Password e o teclado digital é
indicado.
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➭ Introduza a palavra-passe através do teclado digital.
➭ Prima a tecla de softkey Enter.
Na linha do cabeçalho é visualizado New Password e o teclado
digital é indicado.
➭ Prima a tecla de softkey Enter, sem qualquer introdução.
Na linha do cabeçalho é visualizado Acknowledge Password e o
teclado digital é indicado.
➭ Prima de novo a tecla de softkey Enter, sem qualquer introdução.
A palavra-passe é removida. Premindo três vezes ESC, sairá
do modo de menu e acederá de novo a função de medição.

➭ Prima a tecla de softkey Activate.
É indicado Password na linha do cabeçalho para solicitar a introdução do código do Feature Key recebido.
➭ Introduza o código do Feature Key através do teclado digital.
A respetiva descrição pode encontrar em cap. 6.1 „Teclado
digital“, na página 13.
➭ Confirme a introdução com a tecla de softkey Enter.
➭ A libertação bem sucedida é confirmada por uma mensagem.
Agora, a função adicional libertada é indicada na lista por um
visto verde.
MENU

MENU

> General Setup  System   Feature activation

> General Setup  System  
Changing the password

6.10
Nota
Se tiver esquecido a sua palavra-passe, dirija-se ao
nosso suporte de produto, veja cap. 15.1.

Desligar

Pode desligar o aparelho manualmente. Além disto, o aparelho
desliga-se automaticamente (Auto-OFF).

6.10.1 Desligar o aparelho manualmente
6.8

Consultar o nome do aparelho

Para que vários aparelhos possam ser diferenciados, cada aparelho tem um nome individual. O nome está composto por
“MetraHit IM” e pelos dois últimos elementos do endereço de
hardware do aparelho.
Para poder identificar o aparelho atual, por exemplo, se estiver
ligado a um PC, tem de conhecer o nome do aparelho.
O nome não pode ser alterado.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o parâmetro Interface, através do cursor .
➭ O parâmetro Name indica o nome do aparelho.
➭ Premindo a tecla ESC duas vezes, voltará para o modo de medição.
MENU

6.9

6.10.2 Desligamento automático (Auto-OFF)
O tempo após o qual o aparelho se desliga automaticamente,
independentemente se o aparelho se encontra em uma vista de
medição ou menu, pode ser ajustado para 10 minutos a 59 minutos. Como alternativa, o desligamento automático pode ser desativado para a operação contínua.
O seu aparelho se desliga automaticamente, se o valor de medição for constante durante um período prolongado (variação do
valor de medição máxima aprox. 0,8% do intervalo de medição,
por cada minuto ou 1 C ou 1 °F por minuto) e se, durante um
tempo predefinido em minutos, não tiverem sido acionados nem
uma tecla nem o seletor.
Nota
Exceções:
Modo de transmissão ou memória, operação contínua
ou se estiver aplicada à entrada uma tensão perigosa (U
> 15 V CA ou U > 25 V CC).

> General Setup  Interface   Name

Instalar a expansão de funções

Pode adquirir funções expandidas. Para as expansões de funções
disponíveis, consulte o volume de serviços e fornecimento em
página 2 ou a ficha de dados, que contém também as informações para encomenda.
Após a aquisição receberá um Feature Key (palavra-passe) para
libertação da função adicional. Terá de introduzir o código do Feature Key no aparelho.

!

➭ Selecionando uma posição do seletor, exceto OFF, o aparelho
é desligado automaticamente. O visor apaga-se.

Atenção!
No casoã de
A
! aquisição, indique o número de série do
aparelho para o qual pretende a expansão de funções. O
Feature Key pode ser utilizado exclusivamente neste
aparelho.

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o parâmetro System, através do cursor .

O desligamento é confirmado por um sinal acústico curto.
MENU

6.11

> General Setup  System   Auto-OFF:
OK

10 ... 59min/Desligado 

ESC

3x

OK

Ajustes de fábrica (reposição do aparelho)

Aqui pode repor todos os ajustes individuais adaptados por si
para os ajustes de fábrica.
Nota
Também a proteção por palavra-passe é reposta, ou
seja, é removida.

➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Feature activation.
➭ Confirme com a tecla OK.
É indicada uma lista com as possíveis funções expandidas.
As funções adicionais não libertadas são indicadas na lista
com um cadeado vermelho.
➭ Selecione a expansão de funções anteriormente adquirida
mediante as teclas de cursor .

Nota
Sequências de teste (veja cap. 8.16 na página 53) são
mantidas.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o parâmetro System, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .

14

Gossen Metrawatt GmbH

➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Default settings.
➭ Confirme com a tecla OK.
➭ É indicado o aviso seguinte “Reset?” Apenas se confirmar o
mesmo com o cursor  Yes e OK, serão repostos todos os
ajustes. Colocando o cursor  em No e OK é cancelado o processo.
MENU

> General Setup  System   Default Settings:
OK

Consulta de segurança Yes/No  

OK
ESC

3x

Gossen Metrawatt GmbH
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7

Funções de comando

7.1

Ajuda

Pode representar as informações de posições de seletor ou funções básicas através da sua seleção mediante o seletor de funções:
•
•
•
•

Explicação sobre a medição
Intervalos de medição
Esquema de circuitos de ligação
Hiperligação de código QR para acesso do manual de instruções
ESC

➭ Para o efeito, prima a tecla MENU.
➭ De seguida, prima a tecla de softkey “Help for present measurement”. São visualizadas explicações sobre a medição.
➭ Premindo a tecla de softkey 1/4 são visualizados os intervalos
de medição e as tensões de teste (2/4).
➭ Premindo a tecla de softkey 2/4 é visualizado o esquema de
circuitos de ligação (3/4).
➭ Premindo a tecla de softkey 3/4 é visualizado o código QR (4/
4).
➭ Pode voltar para o texto de ajuda (1/4), premindo a tecla de
softkey 4/4.

1/4

➭ Premindo a tecla ESC uma única vez, voltará para o menu.
➭ Premindo a tecla ESC duas vezes, voltará para a medição.

2/4

3/4

4/4
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7.2

Selecionar as funções de medição e intervalos de medição

7.2.1 Seleção do intervalo de medição automática
O multímetro tem um sistema automático de intervalos de medição para todas as funções de medição, exceto a medição de
temperatura, teste de díodo e teste de continuidade. O sistema
automático está ativo após a ligação do aparelho. De acordo
com a grandeza de medição aplicada, o aparelho seleciona automaticamente o intervalo de medição que permite a melhor resolução. No caso da comutação para Medição de frequência, o intervalo de medição de tensão anteriormente ajustado manter-se-á.

Em ambas as funções fica ajustado o intervalo de medição fixado
para as medições de série seguintes.

7.3

Indicação
Desvio do ponto zero
– no caso de pontas dos cabo de medição em curto-circuito
para V, , A
– no caso de entrada aberta para capacitâncias Unidade F
0 ... 200 dígitos

Função AUTO-Range
O multímetro comuta automaticamente para o próximo intervalo
superior, com (3099 D + 1 D  0310 D), e para o próximo intervalo inferior, com (280 D – 1 D  2799 D).
No caso de uma resolução alta (disponível em função de medição) o multímetro comuta automaticamente para o próximo intervalo superior, com (30999 D + 1 D  03100 D), e para o próximo intervalo inferior, com (2800 D – 1 D  27999 D).

7.2.2 Seleção do intervalo de medição manual
Pode desligar o sistema automático de intervalos de medição e
selecionar e fixar os intervalos de acordo com a tabela seguinte,
premindo a tecla Man / Auto.
De seguida poderá ajustar o intervalo de medição necessário
através da tecla de cursor  ou .
Voltará para a seleção de intervalo automática, premindo a tecla
Man / Auto, se acionar o seletor ou se desligar e ligar o aparelho de
novo.

Resumo do sistema automático de intervalos e seleção de intervalo manual
Função

Indicação

Man /
Auto

Modo de operação manual ligado:
o intervalo de medição utilizado é fixado

Man

 ou 

Sequência de comutação no caso de:
V: 300 mV* 3 V 30 V 300 V 1000 V
Hz: 300 Hz 3 kHz 30 kHz 300 kHz (Hz(U))
: 300 3 k 30 k300 k 3 M 30 M
A: 300A 3 mA 30 mA 300 mA 1 A
A : 0,3 A  3 A « 30 A 300 A
F: 30 nF 300 nF 3F 30F 300F
RISO: 300 k 3 M 30 M 300 M 3000 M

Man

Voltar para a seleção do intervalo de medição automática

Auto

Man /
Auto

O multímetro é mantido dentro do intervalo de medição ajustado.
Ao ultrapassar o limite de intervalo, é indicado “OL” (“Overload”).
De seguida, deve comutar mediante a tecla  no próximo intervalo de medição superior.

7.2.3 Medições rápidas
Caso se deve medir com maior rapidez do que o possível na seleção do intervalo de medição automática, tem de ser fixado o intervalo de medição adequado. A medição rápida é assegurada
pelas duas funções seguintes:
• através da seleção do intervalo de medição manual, ou seja, através da seleção do intervalo de medição com a melhor resolução, veja cap. 7.2.2.
ou
• através da DATA Function, veja cap. 7.5. Aqui, após a primeira
medição, é fixado automaticamente o intervalo de medição
adequado, de modo a que seja medido mais rapidamente
após o segundo valor de medição.

ZERO

O valor de referência ou correção correspondente é deduzido
individualmente para a respetiva função de medição, sob forma
de offset, de todas as medições futuras e fica guardado até ser
de novo apagado ou até o multímetro ser desligado.
O ajuste do ponto zero ou do valor de referência é possível na
seleção do intervalo de medição automática e no respetivo intervalo de medição selecionado manualmente.
Nota:
A correção do ponto zero não está disponível para as funções de
medição ou posições de seletor seguintes: RISO, Coil, DAR, PI,
Hz, Duty AC, RPM AC, , Temp RTD (como alternativa é apresentada aqui a função RLeads), Temp TC, Continuidade, Díodo,
RLO/2L (após premida a tecla START, está ativado também
ZERO!) e RLO/4L (como alternativa é apresentada aqui a função
Compensação térmica).

Ajuste do ponto zero
➭ Ligue os cabos de medição ao aparelho e ligue as pontas livres; exceto no caso da medição da capacitância e medição
de corrente, neste caso, as pontas dos cabos ficam abertas.
➭ Prima brevemente a tecla de softkey Zero.
O valor medido no momento de premir serve como valor de
referência. O aparelho confirma o ajuste de ponto zero com
um sinal acústico, na indicação são visualizados “Zero” e o
valor de referência. A tecla de softkey Zero está com o fundo a
verde.
➭ Pode apagar o ajuste de ponto zero, premindo a tecla de
softkey Zero de novo.
Nota
Devido à medição de valor efetivo TRMS, o multímetro
indica com cabos de medição em curto-circuito no ponto
zero da medição V CA/I CA ou V(CA+CC)/I (CA+CC) um
valor residual de 1...10/35 dígitos (unilinearidade do conversor TRMS). Este não influência nenhuma sobre a exatidão especificada acima de 1% do intervalo de medição
(ou de 3% nos intervalos mV, V(CA+CC)).

* exclusivamente através da seleção de intervalo manual para V CA

Definir o valor de referência
➭ Ligue os cabos de medição ao aparelho e meça um valor de
referência (no máximo, 50% do intervalo de medição).
➭ Prima brevemente a tecla de softkey Zero.
O aparelho confirma o armazenamento do valor de referência
com um sinal acústico, no visor é indicado o símbolo “ZERO”.
O valor medido no momento de premir serve como valor de
referência.
➭ Pode apagar o valor de referência, premindo a tecla de softkey Zero de novo.

Notas sobre a medição relativa
•

•

Gossen Metrawatt GmbH

Correção do ponto zero/medições relativas

Conforme o desvio do ponto zero, pode ser guardado um ajuste
de ponto zero ou um valor de referência para medições relativas.

A medição relativa refere-se exclusivamente à indicação digital. A indicação analógica continua indicando o valor de medição original.
No caso de medições relativas podem resultar valores negativos, também com as grandezas de medição -/F ou CA.
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7.4

Indicação (TFT)

7.4.1 Indicação digital
Valor de medição, unidade de medição, tipo de corrente, polaridade
A indicação digital indica o valor de medição com a vírgula e o
sinal corretos. Para o efeito são visualizados o tipo de corrente e
a unidade de medição selecionados. No caso da medição de
valores contínuos, é indicado um sinal de menos à esquerda do
valor, se o polo positivo da grandeza de medição estiver aplicado
à entrada ““.
Através do parâmetro Display Zeros pode-se ajustar se os zeros à
frente são visualizados ou ocultados na indicação do valor de
medição, veja cap. 6.6.

Ultrapassagem do intervalo de medição
Ao ultrapassar o valor final do intervalo de medição, ou seja, a
partir de 3 1000 dígitos, é indicado “OL” (OverLoad).
Exceções: no caso da medição de tensão no intervalo de 1000 V,
a indicação “OL” é efetuada a partir de 1030,0 V, no caso da
medição de díodo, a partir de 4,500 V, no intervalo 1 A, a partir
de 1,100 A,

7.4.2 Indicação analógica
Valor de medição, polaridade
A indicação analógica tem o comportamento dinâmico de um
mecanismo de bobina móvel. A indicação analógica é especialmente vantajosa na observação de flutuações do valor de medição e no processo de ajuste.
Representação como barra horizontal (verde) que marca o valor
de medição atual em tempo real.
No caso da medição de valores contínuos de valores de medição
positivos, a escala analógica visualiza à esquerda um pequeno
intervalo negativo, de modo a que se pode observar com exatidão as flutuações do valor de medição à volta de “zero”. Se o
valor de medição ultrapassa um determinado intervalo negativo, é
comutada a polaridade da indicação analógica.
No caso de medições de valores contínuos de valores de medição negativos, a escala analógica visualiza à esquerda um
pequeno intervalo positivo, de modo a que se pode observar aqui
com exatidão as flutuações do valor de medição à volta de “zero”.
O escalonamento da escala analógica é efetuado automaticamente. Isto é muito útil para a seleção do intervalo de medição
manual.

7.5

Armazenamento de valores de medição – Função Data
(Auto-Hold/Compare)

Geral
Com a função DATA (Auto-Hold) pode “segurar” um valor de
medição individual de forma automática.

Utilização
Esta função é especialmente útil, por exemplo, quando o apalpe
do ponto de medição com as pontas de prova requer toda a sua
atenção. Após estabelecido o sinal de medição e após a estabilização do valor de medição conforme a “Condição” constante na
tabela seguinte, o aparelho fixa o valor de medição na indicação
digital e emite um sinal acústico. Agora, pode retirar as pontas de
prova do ponto de medição e ler o valor de medição na indicação
digital Se o sinal de medição ficar inferior ao valor-limite indicado
na tabela, a função é reativada para guardar o próximo valor.
A função Data pode ser ativada em todas as funções de medição.
Nas funções seguintes isto é possível sempre após iniciar a medição: RISO, RLO/2L e RLO/4L.

Procedimento
Aplique a grandeza de medição ao aparelho e fixe o intervalo de
medição através da tecla de softkey Man / Auto, antes de ativar a
função Data através da tecla Data / MinMax. Man é indicado com o
fundo a verde. Após a ativação de Data através da respetiva tecla
de softkey, Man ficará acinzentado e não pode ser alterado até
que Data / MinMax seja premido três vezes para a desativação.
Data é indicado com o fundo a verde. Se, antes da ativação de
Data, tiver sido ativado a seleção do intervalo de medição automática, esta também não pode ser alterada durante a atividade
de MinMax.
Data e o valor correspondente são visualizados entre a indicação
digital e analógica.
Comparação do valor de medição (DATA Compare)
Se o valor atual congelado desviar do primeiro valor guardado em
menos do que 100 dígitos, o sinal soa duas vezes. Se o desvio
for superior a 100 dígitos, ouve-se apenas um sinal curto.
Nota
Data não influencia a indicação analógica. Pode continuar
a ler nesta indicação o valor de medição atual. No
entanto, observe que, com a indicação digital “congelada”, também não se altera mais o ponto decimal (intervalo de medição fixado, Man está com o fundo verde-cinzento).
Enquanto a função Data estiver ativa, não poderá alterar
os intervalos de medição manualmente.

Ultrapassagem do intervalo de medição
A ultrapassagem do intervalo de medição é sinalizada exclusivamente para a indicação digital.

Atualização da indicação
A indicação analógica é atualizada 40 vezes por segundo.

A função Data é desligada, quando se prima a tecla de softkey
Data / MinMax três vezes com brevidade, quando se comuta para
a função MinMax, se mudar a função de medição ou se desliga o
aparelho e o liga de novo.
V, A, Hz
100%

F, %

do intervalo de medição

3000 dígitos

10%
ativado
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7.5.1 Guardar valores minimais e maximais “MinMax”
Função
Data
Ativar

Tecla
Data /
MinMax

2)

Sinal de
medição

V, A, F, Hz,
%

> 10%
d/ IdM


V, A, F, Hz,
%

Reativar 1)

1)

Função de
medição

curto

Guardar
(valor de medição estabilizado)

Mudar para
MinMax

Condição


curto

Reação no aparelho
Indicação
Data + VdM

Sinal
acústico

é visualizado

1x

é visualizado

1x
2 x 2)

0L
< 10%
d/ IdM

VdM guardado

= 0L
é ocultado

1x

Reativação através de ficar inferior aos limites de valor de medição especificados
No caso de guardar o primeiro valor de medição como valor de referência, 2 vezes sinal acústico.
Na “congelação” seguinte apenas 2 vezes se o valor atual congelado desviar do primeiro valor
guardado em menos do que 100 dígitos.

Legenda: VdM = valor de medição, d/IdM = do intervalo de medição

Exemplo
O intervalo de medição de tensão está ajustado manualmente
para 30 V.
O primeiro valor de medição é de 5 V e é guardado, visto que
está em 10 % superior ao intervalo de medição (= 3 V), encontrando-se assim seguramente acima do nível de ruído de fundo.
No momento em que o valor de medição ficar inferior a 10 % do
intervalo de medição, ou seja, estiver inferior a 3 V, o que corresponde à remoção das pontas de prova do ponto de medição, o
aparelho está pronto para guardar o próximo valor.

Geral
Com a função MinMax pode “congelar” o valor de medição
mínimo e máximo, que ocorreu na entrada do aparelho de medição durante o período após a ativação de MinMax.

Utilização
A utilização mais importante é a determinação do valor mínimo e
do valor máximo na observação a longo prazo de grandezas de
medição. A função MinMax pode ser ativada em todas as funções
de medição. Nas funções seguintes isto é possível sempre após
iniciar a medição: RISO, RLO/2L e RLO/4L.
MinMax não influencia a indicação analógica; pode continuar a ler
nesta indicação o valor de medição atual.

Procedimento
Aplique a grandeza de medição ao aparelho e fixe o intervalo de
medição através da tecla de softkey Man / Auto, antes de ativar a
função MinMax através da tecla de softkey Data / MinMax. Man é
indicado com o fundo a verde. Após a ativação de MinMax através
da respetiva tecla de softkey, Man ficará acinzentado e não pode
ser alterado até que seja de novo premido MinMax três vezes para
a desativação. MinMax é indicado com o fundo a verde. Se, antes
da ativação de MinMax, tiver sido ativado a seleção do intervalo
de medição automática, esta também não pode ser alterada
durante a atividade de MinMax.
Min e Max, bem como os valores correspondentes são visualizados entre a indicação digital e a analógica, juntamente com a
hora da sua ocorrência.
A função MinMax é desligada, quando se prima a tecla de softkey
Data / MinMax com brevidade, quando se muda a função de medição ou se desliga o aparelho e o liga de novo.
Nota
Contrário à função Data a função MinMax pode ser utilizada também na medição de temperatura.
A indicação MinMax é reposta, premindo a tecla ESC.
Premindo de novo Data / MinMax, o valor mínimo e máximo são
indicados, juntamente com o valor médio “Avg.”. A indicação Min
Avg Max é feita sem carimbo de tempo.
Reação no aparelho
Tecla

Função
MinMax

Data /
MinMax

Valores de medição
Min e Max

Ativar e
guardar

curto

são guardados
Armazenamento continua em
segundo plano,
são indicados os novos valores Min e Max

Guardar e
indicar
Parar
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curto

são eliminados

Indicação
Min + VdM
Max + VdM

Sinal
acústico

Valor de medição
atual

1x

Valor Min guard.

1x

Valor Max guard.

1x

é ocultado

1x
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7.6

Armazenamento de valores de medição – Função STORE

Existem as seguintes opções para guardar valores de medição:
•
•

•

Guardar no aparelho, premindo a tecla STORE do aparelho
Guardar no aparelho, premindo a tecla STORE da sonda de
teclas (apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT)
Guardar no PC, acionando a função PUSH/PRINT dentro do
programa de geração de relatórios IZYTRONIQ

7.6.1 Ativação remota e guardar através da sonda de teclas
Z270S (apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT)
A ponta de prova com a unidade de comando integrada permite
uma ativação remota em pontos de acesso difícil e onde é requerida sua atenção toda. A sonda de teclas pode ser utilizada em
todas as funções de medição, exceto na medição de corrente. O
cabo de ligação está blindado contra interferências.
Capa de segurança

START
STORE

Ponta de prova

Z270
S

Colar de segurança

S–

V
Temp COIL
S+

m/4
A

REC

KS17-2

➭ Ligue o conector duplo da sonda de teclas através da tomada
de tensão (V).
➭ Ligue o cabo de medição de segurança Tipo KS17-2 à tomada Ground.
➭ Efetue o contacto com o ponto de medição.
➭ Inicie a respetiva função de medição através da tecla START da
sonda de teclas.
➭ Logo que um valor de medição se tenha estabilizado, pode
guardá-lo através da tecla STORE da sonda de teclas.
Como alternativa, também pode guardá-lo através da tecla
STORE do aparelho.
O processo de memória é sinalizado na linha do cabeçalho através da visualização breve do símbolo de guardar REC.

Segurança elétrica
Tensão de medição máxima

300 V

600 V

600 V

Categoria de medição

CAT IV

CAT III

CAT II

Corrente de medição máxima

1A

1A

16 A

com capa de segurança colocada





—

sem capa de segurança colocada

—

—



Conforme DIN EN 61010-031, pode medir em ambientes conforme a categoria de medição III ou IV exclusivamente com a
capa de segurança colocada na ponta de prova.
Para efetuar o contacto em tomadas de 4 mm, tem de remover a capa
de segurança, inserindo um objeto pontiagudo (por exemplo,
uma segunda ponta de prova) no fecho de encaixe da capa de
segurança.

7.6.2 Ativação remota e guardar através da função de PC PUSH/
PRINT
O procedimento para guardar através da função PUSH/PRINT pode
encontrar na ajuda Online para o programa de geração de relatórios IZYTRONIQ.
20
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7.7

Registo de dados de medição

De seguida, pode iniciar em qualquer altura a operação de
memória e a função de medição a seguir.
Aqui se descreve primeiro o procedimento geral, os subcapítulos
seguintes descrevem detalhadamente os respetivos parâmetros
e sua configuração.
➭ Ative o registo recorrente:
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Selecione o parâmetro Record Type, através do cursor .

O multímetro oferece a possibilidade de guardar os dados de
medição uma única vez, premindo uma tecla, ou de forma recorrente, ao longo de períodos mais longos, na forma de séries de
medição.
Os dados são armazenados em uma memória tampão de bateria
e são mantidos mesmo após o desligamento do multímetro.
Neste processo, o sistema regista os valores de medição em
relação ao tempo real.
Nota
No momento em que a memória interna estiver cheia, o
registo de dados de medição termina automaticamente.
Os dados de medição não são substituídos. Terá de
esvaziar a memória para registar dados de medição adicionais (veja página 23).
Os dados de medição guardados podem ser saídos através de
Bluetooth . Veja também a operação de interface cap. 9 na
página 56.
Para guardar os dados atuais no software IZYTRONIQ, veja cap.
7.6 na página 20.

7.7.1 Guardar dados uma única vez (manualmente)
Guardar um valor de dados uma única vez é efetuado através da
tecla STORE. O tipo de registo tem de ser ajustado para “Data
Value”.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Selecione o parâmetro Record Type, através do cursor .
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Data Value.
➭ Confirme a alteração com a tecla OK. O cursor de introdução
marca de novo a linha completa do parâmetro.
MENU

> General Setup  Memory   Record Type
Data Value

➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Periodic.
➭ Confirme a alteração com a tecla OK. O cursor de introdução marca de novo a linha completa do parâmetro.
➭ Ajuste a taxa de registo (Sampling Rate) para a operação de
memória (veja página 22).
➭ Ajuste o tempo de registo (veja página 22).
➭ Para uma utilização da memória eficiente, ajuste uma histerese (veja página 22).
➭ Se necessário, ajuste uma função de trigger (veja página 22).
➭ Se necessário, crie um grupo, para guardar os valores de medição de forma ordenada (veja página 23).
➭ Verifique a ocupação da memória atual (vejapágina 23).
➭ Antes de registos de valores de medição prolongados, verifique o estado de carga do módulo de acumulador, veja cap.
5.1.
➭ Inicie o registo
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Recording Start.
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
O ajuste “Start” muda para “Stop”.
É indicada a mensagem seguinte: “Recording has started”
e é visualizado o símbolo de registo “REC” à esquerda, ao
lado da indicação do acumulador.
➭ Premindo ESC três vezes, voltará para a função de medição.
➭ Selecione a função de medição necessária e um intervalo de
medição adequado.
➭ Efetue a medição.
➭ Termine o registo:
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .

OK
ESC

➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.

➭ Aceda o submenu através do cursor .
3x

7.7.2 Série de medição (armazenamento automático)
Para séries de dados de medição, primeiro tem de ajustar o tipo
de registo em “Periodic” e ajustar vários parâmetros básicos
como, por exemplo, a tipo de registo (Sampling Rate).

➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Recording Stop .
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
É indicada a mensagem seguinte: “Recording has
stopped.” O símbolo de registo “REC” apaga-se.
➭ Premindo ESC três vezes, voltará para a função de medição.
➭ Como alternativa, a operação de memória é terminada,
desligando o multímetro.

Nota
Relativamente aos ajustes, considere o espaço de
memória disponível! Veja página 23.
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Ajustar a taxa de registo
Durante a operação de memória, este parâmetro não pode ser
ajustado.

Durante a operação de memória, este parâmetro não pode ser
ajustado.
➭ Prima a tecla MENU.

➭ Prima a tecla MENU.

➭ Prima a tecla de softkey General Setup.

➭ Prima a tecla de softkey General Setup.

➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .

➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .

➭ Aceda o submenu através do cursor .

➭ Aceda o submenu através do cursor .

➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Hysteresis.

➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Rate.

➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.

➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.

➭ Se o parâmetro estiver em desligado, ative a histerese, acionando a tecla de cursor .

➭ Altere o respetivo valor através das teclas de cursor
[h:mm:ss] ou [mm:ss:s/10].
➭ Confirme a alteração com a tecla OK. O cursor de introdução
marca de novo a linha completa do parâmetro.
MENU

> General Setup  Memory   Rate [h:mm:ss] /
Valor

➭ De seguida, selecione com as teclas de cursor   a posição
desejada dentro do parâmetro e altere aqui o respetivo valor
(00000 dígitos) com as teclas de cursor .
➭ Confirme a alteração com a tecla OK. O cursor de introdução
marca de novo a linha completa do parâmetro.
MENU

> General Setup  Memory  Hysteresis

OK
OK

Ajuste do tempo de registo
Pode ajustar o tempo de registo para Unlimited ou para um valor
entre 0:00:00 e 90:00:00.
Durante a operação de memória, este parâmetro não pode ser
ajustado.

➭ A histerese é de novo desligada, selecionando o primeiro dígito ou o zero anterior à vírgula do valor de histerese indicado,
acionando o cursor  e confirmando com OK.

➭ Prima a tecla MENU.

Modo de operação trigger

➭ Prima a tecla de softkey General Setup.

Com os ajustes Off, Outside Limits ou Inside Limits
se pode definir como é que um registo de valores de medição é
iniciado ou terminado.
• Trigger = Off: O armazenamento é iniciado com Recording > Start
e terminado com Recording > Stop.
• Trigger = Outside Limits: O armazenamento é iniciado apenas se
ocorre um valor de medição fora dos limites de medição ajustados e é terminado, no momento em que os limites de medição são de novo observados, ou se o tempo de registo é
ultrapassado.
• Trigger = Inside Limits: O armazenamento é iniciado no momento em que ocorre um valor de medição dentro de uma
banda definida e é terminado, após a banda ter sido abandonada, ou após o tempo de registo máximo.
A banda é definida pelo limite inferior Trigger Low Limit (Valor-limite
inferior) e pelo limite superior Trigger High Limit (Valor-limite superior).
Os limites da banda são introduzidos em dígitos e definidos pelo
valor final do intervalo de medição. Para CC, estes são, por
exemplo, 30.000 (–30.000 até +30.000).
Em funções de medição com uma largura de intervalo de medição mais baixo, por exemplo RLO ou m/4 com 3.000 dígitos,
ajustes do limiar de trigger acima deste limite do intervalo de medição não são sensatos. Por isso, se recomenda uma medição
com intervalo de medição ajustado de forma fixa.
A própria medição é efetuada sempre com a taxa de registo definida.

➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Record Time.
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
➭ Altere o respetivo valor através das teclas de cursor
[h:mm:ss].
➭ Confirme a alteração com a tecla OK. O cursor de introdução
marca de novo a linha completa do parâmetro.
MENU

> General Setup  Memory  Record Time
[h:mm:ss]
OK

Ajustar a histerese
O ajuste da histerese permite uma utilização da memória eficiente. Na operação de memória, novos dados de medição serão
guardados apenas se os mesmos divergem do valor guardado
anteriormente em mais do que a histerese ajustada.
A histerese é definida em quaisquer passos de 1 até 10 000 dígitos. A relação destes dígitos com o intervalo de medição é o
seguinte: a posição do dígito colocado no valor predefinido da
histerese corresponde à mesma posição no intervalo de medição, no entanto, contado a partir da esquerda.
Exemplo: Uma histerese de 00100 predefinida para o intervalo de
medição 300,00 V significa que são guardados apenas valores
de medição que divergem em mais do que 001,00 V do valor de
medição anterior.
Nota
Visto que é indicado o valor em dígitos (posição do valor
mais alto, completamente á esquerda) e isto em função
do intervalo de medição, se recomenda a utilização
desta função apenas com o intervalo de medição ajustado fixo.
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Nota
Medições perto do nível de trigger podem provocar indicações incorretas. Neste caso, selecione um intervalo de
medição de tensão mais pequeno. No caso de valores
de medição muito superiores ao resultado a esperar, o
sinal de entrada pode estar distorcido. Neste caso, meça
com um filtro de passo baixo de 1 kHz.
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Ativar o trigger

Selecionar um grupo

Durante a operação de memória, a função de trigger não pode
ser ajustada.

Antes de iniciar a respetiva medição, selecione da lista por si
criada um grupo adequado onde são guardados os valores de
medição.

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Trigger.

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .

➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.

➭ Com o cursor, selecione o parâmetro Groups.

➭ Selecione a respetiva função (Inside Limits, Outside Limits ou
Off) através do cursor .

➭ Selecione o grupo pretendido, através do cursor .

➭ Confirme a alteração com a tecla OK. O cursor de introdução
marca de novo a linha completa do parâmetro.

➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
➭ Confirme a alteração com a tecla de softkey Select.
MENU

MENU

> General Setup  Memory   Trigger

> General Setup  Memory   Groups
 Select

OK

7.7.3 Memória
Ajustar os limiares de trigger
Durante a operação de memória, estes parâmetros não podem
ser ajustados.

O espaço de memória do aparelho está limitado para 300.000
valores de medição. Pode verificar a ocupação da memória e,
caso necessário, esvaziar a memória.

➭ Prima a tecla MENU.

Ocupação da memória pesquisar

➭ Prima a tecla de softkey General Setup.

Dentro do menu “Info”, pode aceder a ocupação da memória
antes de iniciar o processo de guardar como também durante o
processo de guardar.
Intervalo da ocupação da memória: 000.1 % ... 099.9 %.

➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Trigger Low Limit
(Valor-limite inferior) ou Trigger High Limit (Valor-limite superior).
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
➭ Selecione com o cursor   a posição desejada dentro do
parâmetro e altere aqui o respetivo valor com as teclas de
cursor.
➭ Confirme a alteração com a tecla OK. O cursor de introdução
marca de novo a linha completa do parâmetro.
MENU

> General Setup  Memory   Trigger Low Limit
+00000 digits / Trigger High Limit +00000 digits
OK

Administrar grupos
Pode criar um grupo para poder guardar valores de medição de
forma ordenada. Pode adminstrar estes grupos.

MENU

> General Setup  Info > Memory Occupancy x.x %

Esvaziar memória (Apagar valores de medição)
Esta função apaga todos os valores de medição guardados!
Durante a operação de memória, esta função não pode ser executada.
MENU

> General Setup  Memory   Clear Memory

Antes de apagar a memória, é visualizada a consulta de segurança seguinte “Clear memory?”, que deve ser confirmada com
“Yes” na tecla de função (não com OK).
No fim do processo é visualizada uma mensagem de confirmação: “Memory has been cleared.”

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o menu Memory, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor, selecione o parâmetro Groups.
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
➭ Administre os grupos através das teclas de softkey New, Edit e
Delete.
A introdução é efetuada através de um teclado visualizado,
veja cap. 6.1.
MENU

> General Setup  Memory   Groups
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8

Medições

8.1

Libertação de alterações de parâmetros

8.2

Se tiver configurada a proteção por palavra-passe (veja cap. 6.7),
para as seguintes medições terá de introduzir a palavra-passe
para alterações de parâmetros:
•
•

Medição da resistência de isolamento – Função RISO
(apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT)
Atenção Alta tensão!
Nunca toque nas pontas condutoras das pontas de prova, se o
aparelho estiver ligado para a medição de resistências de isolamento.
Uma corrente de 2,5 mA (limitada no aparelho de medição)
pode fluir através do seu corpo, que não atinge níveis de
risco de vida, mas o choque elétrico é percetível.
Se medir em um objeto de medição capacitativo, por
exemplo, em um cabo, o mesmo pode carregar-se até
aprox. 1200 V, conforme a tensão de teste ajustada. Neste
caso, o contacto direto com o objeto de medição após a medição
tem perigo de vida!

RISO: Alteração da tensão de teste
m/4: Alteração da corrente de teste

No momento em que se tenta alterar os parâmetros a cima indicados, através das teclas de cursor , é visualizado o menu
Password. Introduza a palavra-passe atual, conforme o descrito
em cap. 6.7 na página 13.

!

Atenção!
As resistências
A
ã ! de isolamento devem ser medidas exclusivamente em objetos livres de tensão!
É efetuada uma medição de tensão externa, antes e durante a medição. Se a mesma detetar uma tensão externa Uext de aprox.  15 V CA ou > 25 V CC, ocorre um
aviso ótico e acústico. Além disto, no caso da verificação antes da medição, a medição é bloqueada. Se for
detetada uma tensão externa durante a medição, é comutado automaticamente para a medição de tensão e a
tensão atual medida é indicada como tensão externa.

!

Atenção!
No casoã da
A
! medição de resistências de isolamento de
Ohm elevados, os cabos de medição nunca se devem
tocar!
Nota
A posição do seletor “RISO ou COIL” deve ser usada
exclusivamente para a medição da resistência de isolamento e para a medição do curto-circuito entre espiras.

8.2.1 Preparação da medição


Curto-circuitar os cabos de medição

00.00


Temp
S–

V
Temp COIL
S+

m/4
A

!

Uext
aprox.
> 15 VAC
> 25 VDC

0 V!

STOP!

Rx

➭ Verifique os cabos de medição:
Antes da medição de isolamento, verifique na posição do seletor
, através de curto-circuitar os cabos de medição nas pontas de
prova, se o aparelho indica quase zero . Assim, se pode evitar
uma ligação errada ou detetar uma interrupção nos cabos de
medição.
➭ Ligue os cabos de medição nas tomadas libertadas M e 
e utilize para a ligação à tomada M, desde que possível, a
sonda de teclas fornecida.
24
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➭ Posicione o seletor em “RISO” ou “COIL”.
➭ Com o seletor nesta posição, é efetuada uma medição de
tensão externa V AC+DC TRMS.

RISO
RISO

!

Atenção!
Se existir
A
ã uma
! tensão externa de aprox. Uext < 15 V CA
ou< 25 V CC, ocorre um aviso ótico e acústico. Além
disto, a medição é bloqueada.

Deteção de tensão externa

RISO

COIL

Zero:

Símbolo fica intermitente: se a tensão de
teste for ligada

Coil

Func

DAR

Func

PI

Func

COIL

➭ Selecione a tensão de teste desejada Unom de 50…1000 V
através das teclas de cursor .
Para a alteração da tensão de teste pode ser necessária a introdução de uma palavra-passe, veja cap. 8.1.
Durante a medição é visualizado no visor a tensão de teste
selecionada.

Func
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8.2.2 Execução da medição de isolamento

➭ Espere com a leitura do resultado de medição até que a indicação fique estabilizada. O símbolo de alta tensão ao lado da
indicação de carga do acumulador fica intermitente durante a
medição.
No caso da medição da resistência de isolamento está ativa o
sistema automático de intervalos de medição.
Para manter automaticamente valores de medição válidos, pode
ser ativada uma função DATA, especialmente adaptada à medição de isolamento, veja cap. 7.2.1.

Ajuste específico para a medição: Premir e manter premida a
tecla Start

!

Atenção!
No casoã da
A
! indicação “Error”, existe provavelmente uma
carga capacitativa elevada do cabo (do objeto de medição). Resolução: Curto-circuitar o cabo (o objeto de medição). De seguida, repita a medição.

8.2.3 Terminar a medição e Descarga
➭ Para concluir a medição, prima a tecla de softkey Stop. Se
tiver ativado o ajuste Hold the Start Button, solte a tecla Start
(veja página 26).
Durante o processo de descarga é visualizado
Discharge
uma nota de aviso que é ocultado apenas se a
tensão aplicada estiver
Uext = 0000 V.
0V!
A resistência interna de 1 M do aparelho elimina rapidamente as cargas. O contacto com o
objeto tem de continuar. Desconecte a ligação apenas, se a tensão estiver < 25 V e a nota de aviso estiver ocultada!
+

Pode ajustar que a medição é ativada através de premir e manter
premida a tecla de softkey Start, sendo terminada ao soltar a
tecla.
Pode premir e manter premida tanto a tecla de softkey Start do
aparelho como também a tecla Start da sonda de teclas Z270S
(apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT).

Não se pode comutar manualmente para a medição de isolamento enquanto estiver aplicada tensão às pinças de medição.
Se já não estiver aplicada a tensão externa, pode-se iniciar a medição de isolamento, premindo de novo a tecla de softkey Start.

!

Atenção!
O armazenamento
de valores de medição através da
A
ã !
tecla da sonda Store não é possível, se a tecla da sonda
Start estiver premida!
Se mantiver premida a tecla da sonda Start, premir a
tecla da sonda Store provoca o cancelamento da medição sem armazenamento de valores de medição.
Utilize a tecla Store do aparelho para guardar o valor de
medição.
Para informações adicionais sobre o armazenamento de
valores de medição e a sonda de teclas Z270S, veja
cap. 7.6 na página 20.

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey Setup for present measurement.
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Hold Start Button.
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
➭ Com o cursor , selecione Sim ou Não.
➭ Confirme a alteração com a tecla OK. O cursor de introdução
marca de novo a linha completa do parâmetro.
➭ Premindo ESC três vezes, voltará para a função de medição.
MENU

> Setup for Present Measurement  Hold Start
Button   Yes/ No
OK
ESC

3x

Deteção automática de tensão externa durante a medição de isolamento
Se o aparelho deteta durante a medição de isolamento uma tensão externa de aprox. > 15 V CA ou > 25 V CC (Condição: Uext  UISO,
p. ex.: Riq < 100 k @ 100 V, veja página 62 nota 1), é comutado
automaticamente para a medição de tensão e a tensão atual medida é indicada como Uext.

–

➭ Se o objeto de medição estiver livre de tensão, ativa a medição, premindo ou mantendo premida a tecla de softkey Start
no aparelho ou na sonda de teclas. Para mais informações,
veja em baixo.

80% e 120% da tensão de teste ajustada. (Problema
físico: no caso de uma tensão externa que corresponde
na sua grandeza à tensão de medição, as duas tensões
neutralizam-se mutuamente.)

Nota
A medição de tensão com a posição do seletor RISO ou
COIL serve primariamente para a deteção de tensão
externa anterior à própria medição.
Para medições de tensão exatas, efetue as mesmas na
posição do seletor V , V
V .

8.3

Medição de curto-circuito entre espiras – Função COIL
(apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE)

Os adaptadores COIL COIL TEST ADAPTER (COIL ADAPTER
50mH) e COIL ADAPTER XTRA permitem, em conjunto com os multímetros METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT, a
medição de curto-circuito entre espiras. Os adaptadores são adequados para muitas máquinas elétricas das mais diversas classes
de desempenho.
Nota
No caso da medição de curto-circuito entre espiras com
um adaptador, não se pode utilizar a sonda de teclas
Z720S.

8.3.1 Medição de curto-circuito entre espiras com COIL TEST
ADAPTER
Em conjunto com o COIL TEST ADAPTER opcional, são possíveis medições de curto-circuito entre espiras com uma tensão de
teste de 1000 V, no intervalo de indutância de 10 μH a 50 mH
(100 Hz). Este intervalo corresponde a motores da norma DIN
com potências de aprox. 15 kVA até aprox. 80 MVA.
Nesta medição é determinada através de tensão alta um valor
temporal em função da indutância do respetivo enrolamento,
para cada enrolamento do motor ou combinação entre enrolamentos, uma após a outra. Através da comparação dos valores
de tempo, pode ser verificada a simetria dos enrolamentos de
motor, podendo ser eventualmente detetado um curto-circuito
entre espiras.

Nota
No caso da deteção de tensão externa automática
durante a medição de isolamento, uma zona morta provoca medições erradas. A zona morta situa-se entre
26
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Seleção do tipo de medição

8.3.1.1 Preparação da medição

MENU

RISO
Ligar o COIL TEST ADAPTER
e os cabos de medição

COIL

U

!
0 V!

São possíveis
correntes
de impulso
até 600 A!

S–

A

M

COIL
USurge max
1200 V!

W

Exemplo
Ligação em estrela

m/4

OK

 Coil / 1-Ph. Motor / 3-Ph. Motor

ESC

3 x > vista de medição

OK

1-Ph. Motor:
Motor CA (L1)
3-Ph. Motor:
Motor trifásico (U-V, U-W, V-W)
Coil
Motor with up to 15 coils (L1 - L15)
➭ Ajuste a polaridade: unipolar ou bipolar, veja em baixo.

V

V
Temp COIL
S+

> Momentary Measurement Setup > Parameter
Measurement Type

Seleção da polaridade
MENU

> Momentary Measurement Setup > Parameter  
Polarity

U
L1

L2

OK

 Bipolar / Unipolar

ESC

3 x > vista de medição

OK

TEST ADAPTER
COIL

V

L3

W

Exemplo
Ligação em triângulo

Nota
As medições de curto-circuito entre espiras devem ser
efetuadas exclusivamente em enrolamentos livres de tensão.

RISO

COIL

RISO
Zero:

➭ Posicione o seletor em “RISO” ou “COIL”.
➭ Prima tantas vezes a tecla de softkey Func até que seja visualizada na indicação a vista de medição para COIL.
➭ Em “Setup for present measurement”, selecione os tipos de
motor ou de enrolamento, sob o parâmetro Measurement
Type, veja em baixo.

Coil

Func

DAR

Func

PI

Func

Símbolo fica intermitente: se a tensão de
teste for ligada

Func
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Tensão de teste (Unom = 1000 V)
A tensão de teste da medição de curto-circuito entre espiras está
ajustada de forma permanente para 1000 V e não pode ser alterada.

Ligação e contactos
➭ Certifique-se de que o objeto de medição esteja livre de tensão.
Nota
Em conjunto com o COIL TEST ADAPTER (COIL ADAPTER 50mH), não é possível detetar tensões externas.

Lista
Também pode comutar em qualquer altura para a vista de lista:
Tecla de softkey List. Para os respetivos valores de tempo são
aqui listados os desvios dos valores de tempo anteriores, bem
como a data e a hora da medição. A comparação final de todas
as medições consta na linha do cabeçalho da tabela como desvio percentual.
➭ Pode apagar qualquer medição para repetir a mesma, selecionado com o cursor  ou s a linha da tabela necessária do
enrolamento U-V, U-W ou V-W e premindo a tecla de softkey
Delete.

➭ Ligue o COIL TEST ADAPTER através dos conectores protegidos contra contacto direto dos seus cabos de ligação às
duas tomadas libertadas do multímetro: o cabo vermelho à
tomada COIL e o cabo preto à tomada .
➭ Ligue os dois cabos de medição em ambas as tomadas do
COIL TEST ADAPTERs (identificado com símbolo de motor).
➭ Contacte o objeto de medição indutivo, desde que possível,
com pinças (tipo crocodilo) opcionais, encaixadas nas pontas
de prova. No caso de motores trifásicos, contacte, por exemplo, as ligações de enrolamento U–V, V–W e U–W ou L1, L2 e
L3.

Atenção Alta tensão!
Nunca toque nas pontas condutoras das pontas de prova,
enquanto a medição estiver ativa e a tecla de softkey Stop
estiver visualizada.
Está aplicada uma tensão de até 1200 Volt às duas tomadas
de saída do multímetro, bem como, sob forma de tensão pulsada, às duas tensões do COIL TEST ADAPTERs (identificado
com símbolo de motor).
Multímetro: Uma corrente de 2,5 mA (limitada no aparelho
de medição) pode fluir através do seu corpo, que não
atinge níveis de risco de vida, mas o choque elétrico é percetível.
COIL TEST ADAPTER: Nas tomadas de saída podem fluir
correntes de impulso de até 600 A.
O objeto de medição pode ficar carregado: Após cada medição
aguarde até que a tensão se tenha dissipado no objeto de
medição (ou seja, a mensagem: „Discharging ...“ apaga-se).
Caso contrário, o contacto direto com o objeto de medição
pode representar perigo de vida.

Atenção Alta tensão!
No caso de medições de curto-circuito entre espiras em
transformadores podem ocorrer tensões muito altas e perigosas, dependentes da relação de multiplicação no lado de
saída.

Representação gráfica

Vista de lista

8.3.1.2 Execução da medição de curto-circuito entre espiras
➭ Contacte o enrolamento necessário (por exemplo: U–V) para
verificação quanto ao estado livre de tensão.

!

Atenção!
Efetue aãmedição
com contactos auto retidos, por
A
!
exemplo, com pinças tipo crocodilo. Um mau contacto
pode provocar faíscas, se o objeto de medição cai,
existe perigo de vida!

➭ Ativar a medição de curto-circuito entre espiras:
Ative a medição, premindo a tecla de softkey Start. O símbolo
de alta tensão ao lado da indicação de carga do acumulador
fica intermitente durante a medição.
➭ A medição está estável no momento em que for visualizado
para o respetivo enrolamento L uma barra e, à direita, o respetivo valor de tempo (indicação em μs), bem como o desvio
em porcento relativamente à respetiva medição anterior.
➭ A medição termina automaticamente. Pode cancelar a medição mediante a tecla de softkey Stop.*
➭ Antes de remover os contactos, deixe dissipar a carga do enrolamento através do multímetro, veja cap. 8.3.1.3.
➭ Medição no caso de motores com 3 ou mais enrolamentos:
Ligue o próximo enrolamento (p. ex., V–W) e repita o processo
de medição acima descrito. O respetivo enrolamento seguinte
é incrementado ou ativado automaticamente na indicação da
medição.

Avaliação automática dos resultados de medição
Representação dos valores de medição
Gráfico
Como vista de medição é indicado, por predefinição, a representação gráfica. Caso se encontre na vista de lista, pode comutar
para a representação gráfica: Tecla de softkey Graphic.
Eixo horizontal.
Enrolamento U-V, U-W, ou V-W
Eixo vertical.
Valor de tempo em μs
À direita do campo de indicação de barras é visualizado o respetivo valor de tempo atual medido em μs do enrolamento atualmente selecionado através da tecla de cursor. A partir da
segunda medição é visualizado adicionalmente em % o desvio
entre o mais pequeno valor de tempo medido e o valor de tempo
maior medido.
➭ Pode apagar qualquer medição para repetir a mesma, selecionado com o cursor  ou  a posição de eixo necessária
do enrolamento U-V, U-W ou V-W e premindo a tecla de softkey Delete.
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Iniciando a segunda medição começa a avaliação automática
dos resultados de medição. A respetiva vista de medição (gráfico
ou vista de lista) mostra o desvio máximo em porcento relativo à
respetiva medição anterior. Isto permite uma comparação direta
entre a primeira e a medição seguinte. Visto que a terceira medição é colocada em relação com o resultado das duas medições
anteriores, recebe automaticamente uma comparação final das
medições.
A vista de lista permite uma comparação final de todos os enrolamentos de motor medidos (ligação em estrela ou em triângulo).
A assimetria admissível depende do tipo de motor:
Um motor com gaiola de esquilo não apresentará uma assimetria
grande (típ. 1%). No caso de um desvio > 10 % existe de qualquer forma um erro (p. ex. curto-circuito entre espiras) do objeto
de medição.
*

A partir da versão de firmware 1.003.00; no caso de versões de firmware mais
antigas, termine a medição com a tecla de softkey Stop.
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Se o valor de tempo for igual a 0, existe um curto-circuito. Se não
ocorre a descarga, o enrolamento medido está aberto. (indicação: OL).
Para iniciar uma nova série de medição, poderá
–

–
–

apagar a respetiva medição registada para cada enrolamento,
conforme o descrito na representação dos valores de medição, ou
selecionar de novo a função de medição COIL, através da tecla
de softkey Func (também através do seletor).
iniciar uma nova série de medição, através da tecla de softkey
Restart.*

Para os motores de campo permanente, a medição de curto-circuito entre espiras depende da posição do rotor. O mesmo se
aplica aos motores gaiola de esquilo com indutâncias maiores e
com a remanência assim criada mais fortemente. Neste caso,
tem de selecionar-se o ajuste Bipolar para a medição de curto-circuito entre espiras. Primeiro, se deve efetuar a medição em
cada enrolamento com uma polaridade positiva. De seguida, se
deve efetuar no mesmo enrolamento uma segunda medição com
polaridade invertida. Para o efeito, se deve trocar as pinças de ligação do adaptador COIL no enrolamento do motor. O aparelho
forma a partir dos dois resultados de medição um valor médio,
quase por completo independente da posição do rotor.
8.3.1.3 Terminar a medição e Descarga
➭ A medição termina automaticamente. Pode cancelar a medição mediante a tecla de softkey Stop. **

*
**

–

+

Após conclusão da medição é indicada a tensão
Discharge
residual (Uext) eventualmente ainda existente
(Mensagem: “Discharging ... ”), eventualmente
existente devido às capacitâncias dos cabos. A
resistência interna de 1 M do aparelho elimina
0V!
rapidamente as cargas.
Para o efeito tem de permanecer ainda o contacto aos
enrolamentos do motor.
Desconecte a ligação apenas, se a tensão estiver < 25 V, ou seja, se a
mensagem “Processo de descarga ...” se apaga.

A partir do firmware 1.003.000.
A partir da versão de firmware 1.003.00; no caso de versões de firmware mais
antigas, termine a medição com a tecla de softkey Stop.

Gossen Metrawatt GmbH

29

8.3.2 Medição de curto-circuito entre espiras com COIL ADAPTER XTRA*
Em conjunto com o COIL ADAPTER XTRA opcional, são possíveis medições de curto-circuito entre espiras com uma tensão de
teste de 1000 V, no intervalo de indutância de 10 μH a 5 H
(100 Hz).
Posição de seletor
High:
5 mH até 5 H
Low: 10 μH até 50 mH
Este intervalo corresponde a motores da norma DIN com potências de aprox. 0,16 kVA até aprox. 80 MVA.
Posição de seletor
High: de aprox. 0,16 kVA até 160 kVA
Low: de aprox. 15 kVA até 80 MVA
Nesta medição é determinada através de tensão alta um valor
temporal em função da indutância do respetivo enrolamento,
para cada enrolamento do motor ou combinação entre enrolamentos, uma após a outra. Através da comparação dos valores
de tempo, pode ser testada a simetria dos enrolamentos de
motor, podendo ser eventualmente detetado um curto-circuito
entre espiras.

Após a ligação, o ajuste é efetuado automaticamente
para a medição de motor trifásico, bem como para o
modo de polaridade “Bipolar”.
➭ Em “Setup for present measurement”, pode visualizar o tipo
de medição e polaridade ajustados automaticamente.

8.3.2.1 Preparação da medição
Ligar o COIL TEST ADAPTER e
os cabos de medição

RISO

Exemplo
Ligação em estrela

COIL

U
São possíveis
correntes
de impulso
até 600 A!

!
0 V!

U
S–

V
Temp COIL
S+

V

W

V

W

m/4
A

U
USurge max
1200 V!

V-W 0 V-U
U-W
W-U
U-V
W-V

L1
V

High Low

L2
L3

W

Exemplo
Ligação em triângulo

COIL ADAPTER XTRA

COIL /

Nota
As medições de curto-circuito entre espiras devem ser
efetuadas exclusivamente em enrolamentos livres de tensão.
➭ Posicione o seletor em “RISO” ou “COIL”..
➭ Prima tantas vezes a tecla de softkey Func até que seja visualizada na indicação a vista de medição para COIL.
Nota
Após ligação do COIL ADAPTER XTRA ao multímetro, o
ajuste manual do tipo de medição e da polaridade não é
necessário (veja "Ligação e contactos" na página 31).

*

A partir do firmware 1.003.000.

30

Gossen Metrawatt GmbH

Visualizar o tipo de medição e o modo de polaridade ajustados
automaticamente.
MENU

> Setup for present measurement > Parameter

Tipo de medição:
Modo de polaridade:
ESC

3-Phase Motor (motor trifásico (U, V, W))
Bipolar

RISO

Nota
Em conjunto com o COIL ADAPTER XTRA, as tensões
externas podem ser detetadas apenas de forma limitada.

➭ Ligue os três cabos de medição às tomadas identificadas
com U, V e W do COIL ADAPTER XTRA. Neste contexto, observe na ligação também a identificação a cores dos cabos
de medição e das tomadas.

RISO

➭ Contacte o objeto de medição indutivo, desde que possível,
com pinças (tipo crocodilo) opcionais, encaixadas nas pontas
de prova. Contacte simultaneamente as ligações de enrolamento U, V e W ou L1, L2 e L3.

Zero:

Coil

Func

DAR

Func

PI

Func

Símbolo fica intermitente: se a tensão de
teste for ligada

Func

Tensão de teste (Unom = 1000 V)
A tensão de teste da medição de curto-circuito entre espiras está
ajustada de forma permanente para 1000 V e não pode ser alterada.
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➭ Certifique-se de que o objeto de medição esteja livre de tensão.

➭ Ligue COIL ADAPTER XTRA, através do conector protegido
contra contacto direto, às tomadas libertadas S+ e do multímetro.

2x > Vista de medição

COIL

Ligação e contactos

Atenção Alta tensão!
Nunca toque nas pontas condutoras das pontas de prova,
enquanto a medição estiver ativa e a tecla de softkey Stop
estiver visualizada.
Está aplicada uma tensão de até 1200 Volt às duas tomadas
de saída do multímetro, bem como, sob forma de tensão pulsada, às duas tomadas de saída do COIL ADAPTER XTRA
(Identificadas por U, V, W).
Multímetro: Uma corrente de 2,5 mA (limitada no aparelho
de medição) pode fluir através do seu corpo, que não
atinge níveis de risco de vida, mas o choque elétrico é percetível.
COIL ADAPTER XTRA: Nas tomadas de saída podem fluir
correntes de impulso de até 600 A.
O objeto de medição pode ficar carregado: Após cada medição
aguarde até que a tensão se tenha dissipado no objeto de
medição. Apenas se, após indicada a mensagem “Discharging – please wait”, for indicada a próxima mensagem
“Select next switch position at COIL Adapter”, pode-se
acionar o seletor, iniciando assim a próxima medição. Caso
contrário, o contacto direto com o objeto de medição pode
representar perigo de vida.

Atenção Alta tensão!
No caso de medições de curto-circuito entre espiras em
transformadores podem ocorrer tensões muito altas e perigosas, dependentes da relação de multiplicação no lado de
saída.

Atenção Alta tensão!
Por razões de segurança, no caso de medições em máquinas trifásicas têm de estar ligadas ao adaptador sempre
todas as três ligações do motor. Em ligações de motor não
ocupadas podem existir tensões perigosas.

Seleção do intervalo de indutância
Nota
Com o interruptor basculante do COIL ADAPTER XTRA é
selecionado o intervalo de indutânciaHigh/Low:
High: 5 mH até 5 H
(0,16 kVA até 160 kVA)
Low: 10 μH até 50 mH (15 kVA até 80 MVA)
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Representação dos valores de medição
Gráfico
Como vista de medição é indicado, por predefinição, a representação gráfica. Caso se encontre na vista de lista, pode comutar
para a representação gráfica: Tecla de softkey Graphic.
Eixo horizontal.
Enrolamento U-V, U-W, V-W
Eixo vertical.
Valor de tempo em μs
À direita do campo de indicação de barras é visualizado o respetivo valor de tempo atual medido em μs do enrolamento (posição
do seletor) atualmente selecionado no multímetro. A partir da
segunda medição é visualizado adicionalmente em % o desvio
entre o mais pequeno valor de tempo medido e o valor de tempo
maior medido.
➭ No gráfico pode apagar cada medição individual (barra) para
repeti-la, selecionando primeiro com o seletor do adaptador o
enrolamento necessário U-V, U-W, V-W, V-U, etc., e premindo
a tecla de softkey Delete a seguir.
Lista
Pode comutar em qualquer altura para a vista de lista: Tecla de
softkey List. Para os respetivos valores de tempo são aqui listados os desvios dos valores de tempo anteriores, bem como a
data e a hora da medição. A comparação final de todas as medições consta na linha do cabeçalho da tabela.
A primeira linha (n.º 1) mostra o valor de tempo para o enrolamento U-V/V-U, a segunda linha (n.º 2), para o enrolamento U-W/
W-U, e a terceira linha (n.º 3) para o enrolamento V-W/W-V.
➭ Na lista, pode apagar o respetivo par de valores de medição
(para a polaridade neg. e pos.), para repetir a medição, selecionando primeiro com o seletor do adaptador o enrolamento
correspondente U-V ou V-W, U-W ou W-U ou
V-W ou W-V e premindo a tecla de softkey Delete a seguir.

➭ Ativar a medição de curto-circuito entre espiras:
Ative a medição, premindo a tecla de softkey Start. O símbolo
de alta tensão ao lado da indicação de carga do acumulador
fica intermitente durante a medição.
➭ A medição está estável no momento em que for visualizado
para o respetivo enrolamento.
Na representação gráfica uma barra e, à direita, o respetivo
valor de tempo (indicação em μs), bem como o desvio em
porcento relativamente à respetiva medição anterior, ou, na
vista de lista, forem indicados, na respetiva linha, o valor de
tempo bem como desvio em porcento relativamente às medições anteriores:
U-V, U-W, V-W: na vista de gráfico, barra verde
na vista de lista, valor de tempo em +COIL
V-U, W-U, W-V: na vista de gráfico, barra cor-de-laranja
na vista de lista, valor de tempo em -COIL
➭ Após cada medição aguarde até que a tensão se tenha dissipado no objeto de medição. Apenas se, após indicada a
mensagem “Discharging – please wait”, for indicada a próxima mensagem “Select next switch position at COIL Adapter”, pode-se iniciar a próxima medição.

!

Atenção!
A ativação
A
ã !do seletor ou do interruptor basculante durante uma medição a decorrer pode danificar ou destruir
o COIL ADAPTER XTRA.

➭ Repita o processo de medição em cima indicado, posicionando o seletor para a respetiva posição.
➭ O multímetro deteta a posição selecionada e efetua a medição automaticamente. No caso de uma medição estável, é indicado o próximo resultado de medição.
➭ Completa a medição, executando as medições, uma após a
outra, em todos os enrolamentos ou posições do seletor conforme à descrição acima.

Avaliação automática dos resultados de medição

Representação gráfica

Vista de lista

8.3.2.2 Execução da medição de curto-circuito entre espiras
➭ Com o interruptor basculante do adaptador, selecione o intervalo de indutância necessário (High ou Low) (veja "Seleção do
intervalo de indutância" na página 31).
➭ Posicione o seletor do adaptador no enrolamento necessário.
Por exemplo, começa com a primeira posição do seletor U-V.
➭ Contacte as ligações de enrolamento U, V e W ou L1, L2 e
L3.

!
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Atenção!
Efetue aãmedição
com contactos auto retidos, por
A
!
exemplo, com pinças tipo crocodilo. Um mau contacto
pode provocar faíscas, se o objeto de medição cai,
existe perigo de vida!

Iniciando a segunda medição começa a avaliação automática
dos resultados de medição. A respetiva vista de medição (representação gráfica ou vista de lista) mostra o desvio máximo em
porcento relativo à respetiva medição anterior. Isto permite uma
comparação direta entre a primeira e a medição seguinte. Visto
que a terceira medição é colocada em relação com o resultado
das duas medições anteriores, recebe automaticamente uma
comparação final das três medições.
A vista de lista permite uma comparação final de todos os enrolamentos de motor medidos (ligação em estrela ou em triângulo).
A assimetria admissível depende do tipo de motor:
Um motor com gaiola de esquilo não apresentará uma assimetria
grande (típ. 1%). No caso de um desvio > 10 % existe de qualquer forma um erro (p. ex. curto-circuito entre espiras) do objeto
de medição.
Se o valor de tempo for igual a 0, existe um curto-circuito. Se não
ocorre a descarga, o enrolamento medido está aberto. (indicação: OL).
Para os motores de campo permanente, a medição de curto-circuito entre espiras depende da posição do rotor. O mesmo se
aplica aos motores gaiola de esquilo com indutâncias maiores e
com a remanência assim criada mais fortemente. Primeiro, se
deve efetuar a medição em cada enrolamento com uma polaridade positiva (U-V, U-W, V-W). De seguida, se deve efetuar no
mesmo enrolamento uma segunda medição com polaridade invertida (V-U, W-U, W-V). Para o efeito, se deve colocar o seletor
no COIL ADAPTER XTRA para a respetiva posição. Assim, mudar
as pinças de ligação do adaptador COIL no enrolamento do
motor não é necessário. O aparelho forma a partir dos dois resultados de medição um valor médio, quase por completo independente da posição do rotor.
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8.3.2.3 Iniciar uma nova série de medição/rotina de medição
Para iniciar uma nova série de medição, poderá
–

–
–

apagar a respetiva medição registada para cada enrolamento,
conforme o descrito na representação dos valores de medição, ou
selecionar de novo a função de medição COIL, através da tecla
de softkey Func (também através do seletor).
iniciar uma nova série de medição, através da tecla de softkey
Restart.

8.3.2.4 Parar/Terminar a medição e Descarga
Pode terminar uma medição ativa (de um enrolamento) em qualquer altura, enquanto o resultado de medição ainda não for indicado.
➭ Prima a tecla de softkey Stop.

–

+

Após conclusão da medição é indicada a tensão
Discharge
residual (Uext) eventualmente ainda existente
(Mensagem: “Discharging – please wait”), eventualmente existente devido às capacitâncias dos
cabos. A resistência interna de 1 M do apare0V!
lho elimina rapidamente as cargas.
Para o efeito tem de permanecer ainda o contacto aos
enrolamentos do motor.
Desconecte a ligação apenas, se a tensão estiver < 25 V, ou seja, se a
mensagem “Discharging – please wait” tiver sido apagada..
➭ Para iniciar de novo a medição, prima a tecla de softkey Start.
8.3.2.5 Interromper a série de medição/rotina de medição:
➭ Pode interromper a série de medição, colocando o seletor
para a posição “0”.
➭ Para continuar a série de medição, posicione o seletor no enrolamento necessário (p. ex., V-W) e prima de novo a tecla de
softkey Start.
8.3.2.6 Guardar a série de medição
Os valores da série de medição podem ser guardados na memória do aparelho, através da tecla STORE, após conclusão de uma
série de medição.
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8.4

Medição do índice de absorção – DAR (apenas METRAHIT
IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT)

Na prática, o teste do índice de absorção é uma tarefa parcial do
teste do índice de polarização PI. Neste caso, as medições da
resistência de isolamento já são relacionadas após 30 s e após
60 s.
Utilização: versão mais rápida do teste do índice de polarização.

RISO

COIL

➭ Posicione o seletor em “RISO”.

RISO
Zero:

➭ Prima tantas vezes a tecla de softkey Func até que seja visualizada na indicação a vista de medição para DAR.
➭ Contacte o objeto de medição mediante as pinças (tipo crocodilo) encaixadas nas pontas de prova.
➭ Com o seletor nesta posição, é efetuada uma medição de
tensão externa V AC+DC TRMS.
➭ Se o objeto de medição estiver livre de tensão
(Uext = 0000 V), poderá iniciar a medição.

Coil

Func

DAR

Func

PI

Func

➭ Ative a medição, premindo a tecla de softkey Start. O símbolo
de alta tensão ao lado da indicação de carga do acumulador
fica intermitente durante a medição.
➭ Pode cancelar a medição em qualquer altura, premindo a tecla
de softkey Stop.
A medição é registada, podendo acompanhar o progresso da
medição na curva por cima do eixo temporal.
Após atingir a marca de 30 s, o resultado para R30 é indicado.
Após atingir a marca de 60 s, a medição é parada automaticamente e o resultado para R60 e DAR é indicado.
Além da representação gráfica, os valores de medição seguintes
são indicados de forma digital:
DAR
Índice de absorção após 60 s
Riso
Valor de medição atual em M/G
Uext
Tensão de medição atual (valor real)
Unom
Tensão de teste (valor nominal)
tact
Tempo medido desde o início da medição
R30
Valor de medição após 30 s em M/G
R60
Valor de medição após 60 s em M/G
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+

Discharge
–

Após terminada a medição, é indicada uma tensão residual Uext eventualmente existente, que
pode originar das capacitâncias de cabos e de
um objeto de medição capacitativo. A resistência
interna de 1 M do aparelho elimina rapidamente
as cargas.
Para o efeito tem de permanecer ainda o contacto à
resistência de isolamento.

Símbolo fica intermitente: se a tensão de
teste for ligada

Func

0V!
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No caso de máquinas elétricas se recomenda um teste do índice
de polarização. Neste caso, se trata de um teste alargado da
resistência de isolamento RISO. Durante um período de 10 minutos, é aplicada a tensão CC de medição do multímetro ao isolamento. RISO é lido após um minuto e após dez minutos.. Se o
isolamento estiver em ordem, o valor após de dez minutos é
maior do que o valor após um minuto. A relação entre ambos os
valores de medição representa o índice de polarização. Devido ao
efeito mais longo da tensão CC de medição, os portadores de
carga são alinhados no isolamento, criando assim uma polarização. O índice de polarização indica se os portadores de carga
ainda estão móveis no isolamento, ou seja, se pode sequer ocorrer uma polarização. E isto, por sua vez, é uma medida para o
estado do isolamento.

Após terminada a medição, é indicada uma tensão residual Uext eventualmente existente, que
pode originar das capacitâncias de cabos e de
um objeto de medição capacitativo. A resistência
interna de 1 M do aparelho elimina rapidamente
as cargas.
Para o efeito tem de permanecer ainda o contacto à
resistência de isolamento.

Valores PI > 4

0V!

RISO

COIL

Por princípio, se pode definir:
Valores PI < 1 :
PI-Werte = 1  2
PI-Werte = 2  4

Discharge
+

Medição do índice de polarização – PI (apenas METRAHIT
IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT)

–

8.5

RISO
Zero:

Pesquisa de erros necessária
Manutenção recomendada
Objeto de medição em ordem,
sem necessidade de ações imediatas.
Uma manutenção preventiva pode ser
planeada em função da carga de trabalhos.
Objeto de medição perfeito

Coil

Func

DAR

Func

PI

Func

Utilização: Determinação do grau de humidade ou do grau de
sujidade

No caso de acionamentos elétricos é válido para seu isolamento:
Isolamento intato
PI  2
Isolamento muito bom
PI > 4
➭ Posicione o seletor em “RISO”.
➭ Prima tantas vezes a tecla de softkey Func até que seja visualizada na indicação a vista de medição para PI.
➭ Contacte o objeto de medição mediante as pinças (tipo crocodilo) encaixadas nas pontas de prova.
➭ Com o seletor nesta posição, é efetuada uma medição de
tensão externa V AC+DC TRMS.
➭ Se o objeto de medição estiver livre de tensão
(Uext = 0000 V), poderá iniciar a medição.
➭ Ative a medição, premindo a tecla de softkey Start. O símbolo
de alta tensão ao lado da indicação de carga do acumulador
fica intermitente durante a medição.
➭ Pode cancelar a medição em qualquer altura, premindo a
tecla de softkey Stop.

Símbolo fica intermitente: se a tensão de
teste for ligada

A medição é registada, podendo acompanhar o progresso da
medição na curva por cima do eixo temporal.
Após atingir a marca de 60 s, o resultado para R60 é indicado.
Após atingir a marca de 600 s, a medição é parada automaticamente e o resultado para R600 e PI é indicado.
Além da representação gráfica, os valores de medição seguintes
são indicados de forma digital:
PI
Índice de polarização após 600 s
Riso
Valor de medição atual em M/G
Uext
Tensão de medição atual (valor real)
Unom
Tensão de teste (valor nominal)
tact
Tempo medido desde o início da medição
R60
Valor de medição após 60 s em M/G
R600
Valor de medição após 600 s em M/G
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Erro “OL” (Overload)
No caso do teste do índice de polarização é medida a resistência
de isolamento RISO após um e após dez minutos, devendo o
segundo valor ser maior (veja o início do capítulo). No caso de
uma ultrapassagem do valor final do intervalo de medição é indicado “OL” (OverLoad). Com RISO, o valor final do intervalo de
medição situa-se perto de 31000 dígitos ou 3,1 G. Se este valor
for ultrapassado já no início da medição, subsequentemente não
se pode determinar um valor PI, visto que o segundo valor tem de
ser mais alto
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8.6

!

Medição de tensão
Aviso!
Observe que, no caso da medição com filtro passa-baixo são ocultados picos de tensão perigosos.
Meça primeiro a tensão sem filtro passa-baixo, para detetar eventuais tensões perigosas.
Nota
A posição do seletor “RISO” está disponível para a deteção de tensão externa durante a medição da resistência
de isolamento. Para medições de tensão exatas, efetue
as mesmas na posição do seletor V , V
ou. V .

são. Meça primeiro a tensão sem filtro passa-baixo, para
detetar eventuais tensões perigosas.
Caso necessário, pode-se ligar um filtro passa-baixo 1 kHz/-3dB,
por exemplo, em medições em cabos, para filtrar impulsos de
alta frequência acoplados > 1 kHz, ou seja, para ocultar tensões
indesejadas superiores a 1 kHz.
O filtro passa-baixo ligado é sinalizado pela visualização de Fil. O
multímetro comuta automaticamente para a seleção manual do
intervalo de medição.
Com o filtro ligado e no caso de sinais > 500 Hz, a exatidão de
medição especificada não é atingida.

8.6.1 Medição da tensão alternada e da frequência VCA e Hz
com filtro passa-baixo conectável

VAC

V~

➭ Ajuste o seletor de acordo com a tensão ou frequência a
medir para V~ ou Hx.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey “Setup for present measurement”.
➭ Verifique se o parâmetro Clip está em Off. Caso contrário,
todos os valores de medição em A são indicados e corrigidos
pela relação de multiplicação selecionada para o sensor de
corrente de pinça ligado.
➭ Premindo ESC duas vezes, voltará para a função de medição.
➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a função de medição necessária.
➭ Ligue os cabos de medição conforme o ilustrado.
Neste processo, a tomada de ligação “” deve estar situada o
mais possível perto do potencial de terra.

Hz

Intervalos de medição:
V: 300 mV/3 V/30 V
V: 300 V/1000 V
Hz: 300 Hz/3 kHz/
Hz: 30 kHz / 300 kHz

Zero

Hz

Func

VCA – Medição de tensão
Nota
No intervalo de 1000 V, um sinal acústico de intervalo
avisa se o valor de medição ultrapassa o valor final do
intervalo de medição.
Certifique-se- de que nenhum intervalo de medição de corrente (“A”)
esteja ligado, ao conectar o seu multímetro para a medição de tensão! Se os valores-limite de desligamento dos fusíveis forem ultrapassados devido a erros de operação, existe perigo para o operador
e o aparelho!
➭ Pode comutar entre a medição de tensão sem e com filtro
passa-baixo.
➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a unidade VAC ou VAC Fil na indicação.

S–

V
Temp COIL
S+

m/4

Duty AC

Func

RPM AC

Func

VAC Fil

Func

A

~
Max. 1000 V 3 kHz
Hz: 1 Hz  300 kHz
Pmax = 3 x 106 V x Hz

➭ Se necessário, execute um ajuste de ponto zero através da
tecla Zero, veja a descrição em cap. 8.6.4.

Hz – Medição de frequência
➭ Aplique a grandeza de medição tal como para a medição de
tensão.
➭ Selecione manualmente o intervalo de medição para a amplitude de tensão. No caso da comutação para Medição de frequência, o intervalo de medição de tensão anteriormente
ajustado manter-se-á.

V~ & Filtro

➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a unidade Hz na indicação. Para as mais baixas frequências medíveis e as tensões máximas admissíveis, consulte
cap. 10 „Valores característicos“.

VAC Fil – Medição de tensão com filtro passa-baixo

!
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Zero

Func

Atenção!
Observeã que,
A
! nesta medição são ocultados picos de
tensão perigosos, veja também o comparador de ten-
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Comparador de tensão para indicação de tensões perigosas

Menu de ajuste Impulsos por rotação

O sinal de entrada ou o sinal de medição é analisado por um
comparador de tensão quanto a picos perigosos, visto que os
mesmos são ocultados pela função de filtro passa-baixo
No caso de U > 15 V CA ou U > 25 V CC é visualizado um símbolo de perigo:

2-T

Nota
Para as medições descritas não se pode utilizar o submenu “Setup for present measurement”, visto que não
estão previstos mais ajustes.

8.6.2 Medição do ciclo de trabalho – Duty AC (apenas METRAHIT
IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT)

4-T

Medição de rotações em motores de dois
tempos:
1 impulso por rotação ou
Medição de rotações em motores de quatro tempos:
1 impulso por 2 rotações

Comparador de tensão para indicação de tensões perigosas
O sinal de entrada ou o sinal de medição é analisado por um
comparador de tensão quanto a picos perigosos, visto que os
mesmos são ocultados pela função de filtro passa-baixo
No caso de U > 15 V CA ou U > 25 V CC é visualizado um símbolo de perigo:

Com a medição do ciclo de trabalho pode determinar a relação
entre a duração de impulso e a duração do período no caso de
ondas retangulares periódicas.
➭ Posicione o seletor em V~.
➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a unidade Duty AC na indicação.
➭ Ligue os cabos de medição tal como para a medição de tensão.
Certifique-se- de que nenhum intervalo de medição de corrente
(“A”) esteja ligado, ao conectar o seu multímetro para a medição
de frequência ou a medição do ciclo de trabalho!
No caso de ondas retangulares periódicas é aqui indicada a relação entre a duração de impulso e a duração de período e indicada em porcento.
Duração de impulso (tE)
Ciclo de trabalho (%) =
 100
Duração de período (tP)
Nota
A frequência aplicada tem de estar constante durante a
medição do ciclo de trabalho.

8.6.3 Medição de rotações – RPM AC (apenas METRAHIT IM
XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT)
A medição de rotações em motores de combustão (motores a 2/
4 tempos) (também denominada frequência de rotação) é efetuada através do registo de impulsos. Conforme o tempo do
motor, o número dos impulsos medíveis difere em cada rotação.
A condição para isto é que o número dos impulsos por rotação seja
ajustado no menu de ajuste RPM (RPM  0FF) veja em baixo.
➭ Posicione o seletor em V~.
➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a unidade RPM AC na indicação.
➭ Selecione o motor necessário 2-T ou 4-T através das teclas de
cursor .
➭ Ligue os cabos de medição tal como para a medição de tensão. No caso de motores de combustão, como alternativa,
registo dos impulsos de ignição com um sensor de corrente.
Veja o diagrama de ligações.
➭ De seguida é indicado o valor de medição: p. ex., “244.3 r”
em rotações por minuto.
Rotacoes Impulsos 60s
RPM =  ------------------------ § ----------------------- x -------
min
Rotacao  s
Valor de medição RPM
Parâmetro RPM
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Revolutions Per Minute (Rotações
Por Minuto)
Pulses Per Revolution (Impulsos Por
Rotação)
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V~

VAC

Hz
Intervalos de medição:
Duty AC: 5,0 ... 98,0 %
Intervalos de medição Duty AC:
d/ IdM
3V
30 V

S–

Hz

tE/tP

15 Hz ... 1 kHz
1 kHz ... 4 kHz
15 Hz ... 1 kHz
1 kHz ... 4 kHz

10 ... 90 %
10 ... 90 %
5 ... 95 %
15 ... 85 %

V
Temp COIL
S+

m/4
A

Func

Hz

Duty AC

Func

RPM AC

Func

VAC Fil

Func

max. 1000 V 3 kHz
Hz: 1 Hz  300 kHz
Pmax = 3 x 106 V x Hz

U

t

tE
tP

Grandezas temporais de um
impulso
fP
tE
tP
tP – tE
tE/tP

Frequência de impulso = 1/tP
Duração de impulso
Duração de período de impulso
Pausa de impulso
Ciclo de impulso ou de trabalho

Intervalos de medição:
RPM: 30 ... 30000

S–

V
Temp COIL
S+

Func

m/4
A

I(A)
M

M
max. 1000 V 3 kHz

V

/~

Hz: 1 Hz  300 kHz
Pmax = 3 x 106 V x Hz
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8.6.4 Medição de tensão contínua e de tensão mista VCC e
V (CA+CC)
➭ Posicione o seletor em V

ou V

.

VDC

➭ Prima a tecla MENU.

V

➭ Prima a tecla de softkey “Setup for present measurement”.
➭ Verifique se o parâmetro Clip está em Off. Caso contrário,
todos os valores de medição em A são indicados e corrigidos
pela relação de multiplicação selecionada para o sensor de
corrente de pinça ligado.

V

➭ Premindo ESC duas vezes, voltará para a função de medição.
➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a função de medição necessária.
➭ Se necessário, execute um ajuste de ponto zero através da
tecla Zero, para a descrição, veja em baixo.

Zero

Intervalos de medição:
300 mV/3 V/30 V/
300 V/1000 V

➭ Ligue os cabos de medição conforme o ilustrado.
Neste processo, a tomada de ligação “” deve estar situada o
mais possível perto do potencial de terra.
➭ A medição inicia-se imediatamente.

S–

V
Temp COIL
S+

Nota
Medição V (CA+ CC): Devido ao sistema, o componente CC
indicado no mais pequeno intervalo de medição (300
mV) tem um offset. Para uma medição precisa da componente CC, selecione a função de medição VDC.

Func

V (AC+DC)

m/4
A

Zero

Func

V (AC+DC) Fil
– (+)
+ (–)

Nota
No intervalo de 1000 V, um sinal acústico de intervalo
avisa se o valor de medição ultrapassa o valor final do
intervalo de medição.
Certifique-se- de que nenhum intervalo de medição de corrente
(“A”) esteja ligado, ao conectar o seu multímetro para a medição
de tensão! Se os valores-limite de desligamento dos fusíveis
forem ultrapassados devido a erros de operação, existe perigo
para o operador e o aparelho!
No momento em que for premida a tecla Man / Auto e o valor
medido for < 280 mV, o multímetro comuta para o intervalo de
medição mV.

V(AC+ DC ) Fil – Medição com filtro passa-baixo

!

Atenção!
Observeã que,
A
! nesta medição são ocultados picos de
tensão perigosos, veja também o comparador de tensão.
Recomendamos medir primeiro a tensão sem filtro
passa-baixo, para detetar eventuais tensões perigosas.

Caso necessário, pode-se ligar um filtro passa-baixo 1 kHz/-3dB,
por exemplo, em medições em cabos, para filtrar impulsos de
alta frequência acoplados > 1 kHz, ou seja, para ocultar tensões
indesejadas superiores a 1 kHz.
O respetivo filtro passa-baixo ligado é sinalizado pela visualização
de Fil. O multímetro comuta automaticamente para a seleção
manual do intervalo de medição.
Com o filtro ligado e no caso de sinais > 500 Hz, a exatidão de
medição especificada não é atingida.
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máx. 1000 V 3 kHz

Pmax = 3 x 106 V x Hz

Zero

Func

Comparador de tensão para indicação de tensões perigosas
O sinal de entrada ou o sinal de medição é analisado por um
comparador de tensão quanto a picos perigosos, visto que os
mesmos são ocultados pela função de filtro passa-baixo
No caso de U > 15 V CA ou U > 25 V CC é visualizado um símbolo de perigo:

Otimização da exatidão através do ajuste de ponto zero – Zero
Pode subtrair a tensão atualmente medida das medições futuras,
em todos os intervalos de medição.
➭ Prima a tecla de softkey Zero.
➭ O valor determinado para Zero é guardado e visualizado acima
da indicação da medição. Ocorre uma compensação automática das medições futuras. Este valor fica guardado mesmo
com o aparelho desligado.
➭ No caso de uma mudança da função de medição, manter-se-á o valor para Zero. Premir mais uma vez Zero ou desligar o
aparelho apaga de novo o valor de correção ou offset. A visualização apaga-se.
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8.7

Medição de resistência “”

➭ Desconecte a alimentação de corrente do circuito de corrente
do aparelho a medir e descarregue todos os condensadores
de alta tensão.
➭ Certifique-se de que o objeto de medição esteja livre de tensão. Tensões externas falsificam o resultado de medição!
Teste do estado livre de tensão através da medição de tensão
contínua, veja cap. 8.6.4.





➭ Posicione o seletor em “”.
➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a função de medição “”.

Temp

➭ Se necessário, execute um ajuste de ponto zero através da
tecla Zero, para a descrição, veja em baixo.
➭ Ligue o objeto de medição conforme o ilustrado.
➭ A medição inicia-se imediatamente.

Zero

F

Func

Intervalos de medição:
300 W/3 kW/30 kW/
300 k/3 M/30 M

Nota
No caso de resistências de Ohm elevados, utilize cabos
de medição curtos ou blindados.

Otimização da exatidão através do ajuste de ponto zero – Zero

Func

Pode eliminar a resistência dos cabos de alimentação e resistências de contacto através do ajuste de ponto zero, em todos os
intervalos de medição.

Temp RTD

➭ Para o efeito, curto-circuite os cabos de medição ligados.
➭ Prima a tecla de softkey Zero.
➭ Desde que o valor para Zero se situar abaixo de um limiar admissível de 0 a 50% do intervalo de medição, a tecla de softkey Zero já não é indicada com retícula, de modo a que a
função Zero possa ser ativada, premindo a tecla Zero.
Func

TEMP TC

➭ O valor determinado para Zero é guardado e visualizado acima
da indicação da medição. Ocorre uma compensação automática da resistência dos cabos de ligação nas medições futuras.
➭ No caso de uma mudança da função de medição, manter-se-á o valor para Zero. Premir mais uma vez Zero ou desligar o
aparelho apaga de novo o valor de correção ou offset. A visualização apaga-se.
Nota
Para a medição de resistência não se pode utilizar o submenu “Setup for present measurement”, visto que não
estão previstos mais ajustes.

Func

S–

V
Temp COIL
S+

mW/4
A

!
0V!
Rx
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8.8

Medição da capacitância F

➭ Desconecte a alimentação de corrente do circuito de corrente
do aparelho a medir e descarregue todos os condensadores
de alta tensão.





➭ Certifique-se de que o objeto de medição esteja livre de tensão.
Os condensadores têm de estar sempre descarregados para
a medição.
Tensões externas falsificam o resultado de medição!
Teste do estado livre de tensão através da medição de tensão
contínua, veja cap. 8.6.4.
➭ Posicione o seletor em “” ou

Temp

.

➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indi.
cada a função de medição F
➭ Se necessário, execute um ajuste de ponto zero através da
tecla Zero, para a descrição, veja em baixo.

Func

F

Intervalos de medição:
30 nF/300 nF/
3 μF30 μF/300 μF

➭ Ligue o objeto de medição (descarregado!) às tomadas conforme o ilustrado.
➭ A medição inicia-se imediatamente.

Otimização da exatidão através do ajuste de ponto zero – Zero

Func

Zero

Pode eliminar a capacitância dos cabos de alimentação e as
capacitâncias de passagem através do ajuste de ponto zero, em
todos os intervalos de medição.

Temp RTD

➭ Para o efeito, abre os cabos de medição ligados.
➭ Prima a tecla de softkey Zero.
➭ Desde que o valor para Zero se situar abaixo de um limiar admissível de 0 a 50% do intervalo de medição, a tecla de softkey Zero já não é indicada com retícula, de modo a que a
função Zero possa ser ativada, premindo a tecla Zero.
➭ O valor determinado para Zero é guardado e visualizado acima
da indicação da medição. Ocorre uma compensação automática da capacitância dos cabos de ligação nas medições futuras. O valor fica guardado mesmo com o aparelho desligado.

Func

TEMP TC

➭ No caso de uma mudança da função de medição, manter-se-á o valor para Zero. Premir mais uma vez Zero ou desligar o
aparelho apaga de novo o valor de correção ou offset. A visualização apaga-se.
Nota
Condensadores polarizados têm de ser ligados com o
polo “–” à tomada “”.
Resistências posicionadas em paralelo ao condensador
e linhas de semicondutores falsificam os resultados de
medição!

Func

!
0V!
S–

+

+
S–
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V
Temp COIL
S+

m/4
A

–

Nota
Para a medição da capacitância não se pode utilizar o
submenu “Setup for present measurement”, visto que
não estão previstos mais ajustes.

V
Temp COIL
S+

–

m/4
A
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8.9

Medição de temperatura com termómetro de resistência –
Temp RTD

A medição de temperatura é efetuada através de um termómetro
de resistência do tipo Pt100 ou Pt1000 (acessórios, não faz parte
do volume de fornecimento) que é ligado à entrada de tensão.





➭ Posicione o seletor em “” ou “Temp”.
➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a função de medição Temp RTD.
➭ Selecione o sensor de temperatura ligado, Menu de ajuste,
veja em baixo.
➭ Determine a resistência offset através da tecla de softkey Softkey-Taste R Leads ou introduza um valor conhecido através
do submenu “Setup for present measurement”, veja em baixo.
O valor atualmente ajustado R Leads é visualizado acima da
indicação da medição.

Temp
F

Func

Temp RTD

Func

➭ Ligue a ponta-sensor às tomadas conforme o ilustrado, através dos cabos de medição.
➭ A medição inicia-se imediatamente. O aparelho indica a temperatura medida na unidade selecionada.

Seleção do sensor de temperatura
MENU

> Setup for present measurement
(Temp RTD Setup)
  Temperature Sensor

PT100 / PT1000 

OK

OK
RLeads

Seleção da unidade de temperatura
MENU

> Setup for present measurement
(Temp RTD Setup)
  Temperature U/M

Func

TEMP TC

OK

°C / °F 

S–

V
Temp COIL
S+

m/4
A

OK

RTD
(°C = valor padrão/valor de fábrica)
Func

Introdução da resistência de offset R Leads
Intervalos de medição
MENU

RTD Pt 100 –200,0  +850,0 C
RTD Pt 1000 –150,0  +850,0 C

> Setup for present measurement
(Temp RTD Setup)
  R Leads

OK

00.xx  

OK

➭ Introduza a resistência conhecida dos cabos de ligação através das teclas de cursor:
Através das teclas  selecione a década, ou seja, a posição da cifra que pretende alterar e atráves das teclas 
ajuste a respetiva cifra. O valor de fábrica é 0,43 . Os limites
de introdução situam-se entre 0 e 50 .

Determinar a resistência de cabo – R Leads
➭ Prima a tecla de softkey RLeads. É visualizada a indicação
“Short circuit cable!”.
➭ Curto-circuite os cabos de medição ligados.
➭ Guarde a resistência de offset medida através da tecla de softkey Save. O valor determinado R Leads é visualizado acima da
indicação da medição. Ocorre uma compensação automática
da resistência dos cabos de ligação nas medições futuras. O
resistência de cabo fica guardada mesmo com o aparelho
desligado.
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8.10

Medição de temperatura com termopar – Temp TC

A medição de temperatura é efetuada através do termopar do
tipo K (acessórios, não faz parte do volume de fornecimento) que
é ligado á entrada de tensão.





➭ Posicione o seletor em “” ou “Temp”.
➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a função de medição Temp TC.
A temperatura de referência é medida através de um ponto de
referência interna. Este é visualizado como TINT ou pode ser consultado através do menu “General Setup”, para a descrição, veja
em baixo.
Através de “Setup for present measurement” pode predefinir se
quer aplicar como temperatura de referência a temperatura de
dígitos de comparação ou uma temperatura predefinida “manualmente”, veja em baixo. No caso de seleção da temperatura
“manual”, é visualizado TMAN.

Temp
F

Func

Temp RTD

Func

TEMP TC

Func

➭ Ligue a ponta-sensor às tomadas conforme o ilustrado, através dos cabos de medição.
➭ A medição inicia-se imediatamente. O aparelho indica a temperatura medida na unidade selecionada.

Pesquisa da temperatura de referência medida
MENU

> General Setup > Info > Temperature xx.x °C

Nota
A temperatura de referência interna (temperatura de referência de ponto de referência interna) é medida através
de um sensor de temperatura dentro do aparelho.
Devido ao aquecimento ou devido à mudança de um
ambiente quente para um frio, ou vice-versa, esta pode
estar ligeiramente acima ou abaixo da temperatura
ambiente.

S–

V
Temp COIL
S+

mW/4
A

Seleção da unidade de temperatura
MENU

> Setup for present measurement
(Temp TC Setup)
  Temperature U/M

Func

TC

°C / °F 

OK

OK
Intervalo de medição
TC

(°C = valor padrão/valor de fábrica)

K (NiCr-Ni) –250,0  +1372,0 C

Introdução de uma temperatura de referência “manual” Tman
MENU

> Setup for present measurement
(Temp TC Setup)
  Tman

OK

+xx.x °C  

OK

Seleção entre a temperatura de referência medida ou “manual”
MENU

> Setup for present measurement
(Temp TC Setup)
  Compensation Type

OK

Man / Int 

OK
Man
Int

Temperatura de referência predefinida manualmente
Temperatura de referência medida internamente
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8.11

Teste de continuidade

8.12

Teste de díodo

com corrente constante 1 mA

➭ Desconecte a alimentação de corrente do circuito de corrente
do aparelho a medir e descarregue todos os condensadores
de alta tensão.

➭ Desconecte a alimentação de corrente do circuito de corrente
do aparelho a medir e descarregue todos os condensadores
de alta tensão.

➭ Certifique-se de que o objeto de medição esteja livre de tensão. Tensões externas falsificam o resultado de medição!

➭ Certifique-se de que o objeto de medição esteja livre de tensão. Tensões externas falsificam o resultado de medição!
Teste do estado livre de tensão através da medição de tensão
contínua, veja cap. 8.6.4.

➭ Posicione o seletor em “ ”.
É indicado um símbolo de altifalante na indicação.
➭ Selecione o limiar necessário através das teclas de cursor
, para a descrição, veja em baixo.
➭ Ligue a linha de condutor a testar conforme o ilustrado.
➭ A medição inicia-se imediatamente.

➭ Posicione o seletor em “

”.

➭ Prima a tecla Func.
É indicado um símbolo de díodo na indicação.
➭ Ligue o objeto de medição conforme o ilustrado.
➭ A medição inicia-se imediatamente.

Ajuste do limiar
Em função do limiar ajustado, o multímetro emite um sinal acústico contínuo no caso de continuidade ou curto-circuito, ou seja,
no caso de um valor inferior ao limiar.
No caso de ligações abertas é visualizado “OL”.
O limiar é ajustado através das teclas de cursor .

Direção direta ou curto-circuito
O aparelho de medição indica a tensão de passagem em Volt
(Indicação: 4 casas). Enquanto a queda de tensão não ultrapassa
o valor de indicação máx. de 4,5 V, pode testar também vários
elementos ligados em linha ou também díodos de referência com
baixa tensão de referência, bem como díodos Z e LED.

Direção inversa ou interrupção
O aparelho de medição indica sobrecarga “OL”.
Nota
Resistências posicionadas em paralelo ao díodo e linhas
de semicondutores falsificam os resultados de medição!

Func

Intervalo de medição
R
300 
(0,1  ... 310 )

!
0V!
Func
Func

S–

V
TempCOIL
S+

mW/4
A

!

Func

0V!
Rx

Rx
S–

R < 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

V
TempCOIL
S+

mW/4
A

Direção direta
Nota
Para o teste de continuidade e o teste de díodo não se
pode utilizar os submenus “Setup for present measurement”.

OL
+
Direção inversa
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Intervalo de medição:
até 4,500 V
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8.13

Medição de milliohm – Rlo (medição de 2 condutores)
(apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE)

➭ Desconecte a alimentação de corrente do circuito de corrente
do aparelho a medir e descarregue todos os condensadores
de alta tensão.

!

Atenção!
O objeto
A
ã de! medição tem de estar livre de tensão!
Se existir uma tensão externa Uext < 2 V CC, ocorre um
aviso ótico e acústico. Além disto, a medição é bloqueada.
Pode verificar o estado livre de tensão através da medição de tensão contínua, veja cap. 8.6.4.

Rlo

Intervalos de medição:
3 /30 
Corrente de teste:

/+/– 20 mA
/+/– 200 mA

+–

➭ Posicione o seletor em RIo.
➭ Selecione a corrente de teste necessária Ip nom mediante as
teclas de cursor .
➭ Selecione a polaridade necessária para a corrente de teste
Ip set:
/+/–
➭ Ligue o objeto de medição conforme o ilustrado.
Start

➭ A medição, premindo a tecla de softkey Start do aparelho ou
premindo a tecla Start da sonda de teclas fornecida.
➭ Se necessário, execute um ajuste de ponto zero através da
tecla Zero, para a descrição, veja em baixo.

S–

V
Temp COIL
S+

m/4
A

➭ Para concluir a medição, prima a tecla de softkey Stop.

Otimização da exatidão através do ajuste de ponto zero – Zero
Pode eliminar a resistência dos cabos de alimentação e resistências de contacto através do ajuste de ponto zero, em todos os
intervalos de medição.
➭ Para o efeito, curto-circuite os cabos de medição ligados.

Curto-circuitar as pontas
dos cabos de medição

Zero

➭ Ative a medição, premindo a tecla de softkey Start.
➭ Desde que o valor para Zero se situar abaixo de um limiar admissível de 0 a 50% do intervalo de medição, a tecla de softkey Zero já não é indicada com retícula, de modo a que a
função Zero possa ser ativada, premindo a tecla Zero.
➭ O valor determinado para Zero é guardado e visualizado acima
da indicação da medição. Ocorre uma compensação automática da resistência dos cabos de ligação nas medições futuras.
A resistência de cabo é apagada após concluída a medição.

Stop

➭ Premir mais uma vez Zero durante a medição ou a conclusão
da medição apaga de novo o valor de correção ou offset. A visualização apaga-se.
Nota
Para a medição de milliohm não se pode utilizar o submenu “Setup for present measurement”, visto que o
ajuste de ponto zero e a polaridade para a corrente de
teste IP podem ser selecionados diretamente na vista de
medição.

Fusível defeituoso
No caso de um fusível defeituoso, a medição não é possível e é
visualizada a indicação seguinte:

S–

Uext > 2 V
STOP!

V
Temp COIL
S+

m/4
A

!
0V!
Rx

Rx

F2
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8.14

Medição de milliohm – m/4 (medição de quatro condutores)

8.14.1 Compensação das resistências dos cabos de ligação
A resistência elétrica é um dipolo que, regra geral, pode ser
medida apenas com dois polos. Isto é efetuado, conduzindo uma
corrente de medição de grandeza definida pelo objeto de medição, medindo a queda de tensão criada; o quociente de ambos
os valores resulta no valor de resistência procurado.
Os dois pontos de potencial entre os quais é medida a tensão
são decisivos para o resultado de medição. Cada resistência
entre estes dois pontos contribui para a resistência total medida.
Contam tanto as resistências de contacto como a resistências de
contacto dos cabos de ligação. Caso se pretende medir uma
resistência Ohm de muito baixo valor, por exemplo, a resistência
de contacto de poucos milliohm de um contator de comutação,
os pontos de potencial da medição de tensão têm de ser colocados para fora do aparelho de medição até o mais perto possível
do objeto de medição. É devido a esta razão que o aparelho de
medição está equipado com ligações separadas para a alimentação de corrente e a medição de tensão. Este tipo de contacto por
quatro polos é chamado uma ligação conforme Kelvin.
As pinças Kelvin KC4 e as sondas Kelvin KC27, disponíveis como
acessórios, permitem uma ligação simples e correta.

Medição com tambor de cabo KCV100 para a medição de quatro
condutores com 200 mA
O KCV100 é um cabo de extensão de 100 metros de comprimento, de dois polos com o qual fica possível a medição de quatro condutores de 200 mA em objetos grandes. Estes são, por
exemplo, testes Bonding, verificação de proteção contra raios e
testes Wick em grandes objetos como, p. ex., as pás de aerogeradores ou torres de treliça.
Adicionalmente precisa-se de um dispositivo de medição Kelvin,
p. ex., a sonda Kelvin KC27.
Levar o aparelho de medição
A pessoa que efetua a medição leva o aparelho de medição, incluindo a parte fixada
do dispositivo de medição Kelvin. O tambor de cabo e a outra parte do dispositivo de
medição Kelvin conectada ao tambor ficam longe do local de medição.
Exemplo: Asas e fuselagem de aviões.

S–

V
Temp COIL
S+

m/4

preto

A

vermelho
vermelho
preto

Medição com sonda Kelvin KC27
S–

vermelho

preto

V
Temp COIL
S+

vermelho

1

m/4

preto
A

Medição de milliohm em barramentos
de bus, cordões de soldadura, bobinas
até aprox. 1 H, etc., com a sonda Kelvin
KC27 (ou pinça Kelvin KC4)
Pontas não sob efeito de mola têm de ser
alinhadas o mais possível para dentro do
objeto de medição, visto que as mesmas
estão conectadas através dos conectores
vermelhos ao S+ ou S-.

2
vermelho
preto
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Não levar o aparelho de medição
O tambor de cabo e o aparelho de medição conectado ao mesmo (incluindo a outra
parte do dispositivo de medição Kelvin) ficam longe do local de medição. A pessoa
que efetua a medição leva apenas a segunda parte do dispositivo de medição Kelvin,
conectado ao cabo de extensão.
Exemplo: Aerogerador.

8.14.2 Compensação da tensão térmica
Tensões térmicas, criadas no caso de diferenças de material e
temperatura das ligações, podem falsificar o resultado de medição. Por isso, o aparelho está equipado nos intervalos relevantes
com uma compensação térmica automática.

m
4
S–

V
Temp COIL
S+

m/4
A

preto

Intervalos de medição:
3 m/30 m/300 m/
3 / 30 

vermelho

vermelho

Corrente de teste:
+20 mA/+200 mA/+1 A

preto

Start

Intervalo de medição total:
1

m0,001 m ¼ 30 

!
vermelho

preto

TComp

0V!
Rx
S–

V
Temp COIL
S+

m/4
A

Adaptador
2

preto

vermelho
vermelho

Cabos de medição,
KC27 ou KC4

preto

+
Queda de tensão

Rx

–
Corrente de medição

Nota:
No caso de utilização
de KC27 ou KC4, ligar o
conector vermelho
sempre a S+ ou S–

Nota
Se a corrente de medição for interrompida durante a
medição de 4 condutores , ou se o fusível estiver defeituoso, a indicação fica intermitente, indicando “LEADS
OPEN”.
No caso de um fusível defeituoso, veja cap. 11.2.
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8.14.3 Medição de milliohm com 200 mA ou 20 mA corrente contínua [m
As pinças Kelvin KC4 e as sondas Kelvin KC27, disponíveis como
acessórios, permitem uma ligação simples e correta. Para a
medição em objetos grandes, pode utilizar os acessórios Tambor
de cabo KCV100 para a medições de quatro condutores (100 m).
Veja "Acessórios (sensores, insertos de conectores, adaptadores,
consumíveis)" na página 2.
A resistência das ligações de corrente deve ser < 5 .
Este método de medição é adequado também para resistências
com uma indutância de, no máximo, 1 H.
➭ Certifique-se de que o objeto de medição esteja livre de tensão, veja cap. 8.6.4. Tensões externas falsificam o resultado
de medição!
➭ Posicione o seletor em “m”.
➭ Selecione a corrente de teste necessária Ip set mediante as
teclas de cursor .
➭ Se necessário, selecione o intervalo de medição desejado
através da tecla Man / Auto: 30 m, 300 m, 3 (Ip set =
+200mA) ou 30  (Ip set = +20mA).
➭ Ligue o objeto de medição conforme o ilustrado. No caso da
utilização de acessórios, observe a documentação de produto dos mesmos.
➭ Ative a medição, premindo a tecla de softkey Start.
➭ Se necessário, ligue a correção da tensão térmica, para a
descrição, veja em baixo.
➭ Para concluir a medição, prima a tecla de softkey Stop.

Correção da tensão térmica no intervalo de medição 30/300 m
➭ Ligue os cabos de medição e prima a tecla de softkey TComp
para medição da tensão térmica.
Aguarde até que o valor de medição se tenha estabilizado.
Isto pode demorar alguns segundos, dependente da indutância. Se o valor de medição se tiver estabilizado, prima a tecla
de softkey Save. A tecla de softkey TComp muda sua cor de
preto para verde. Agora, os futuros resultados de medição
serão corrigidos pelo valor anteriormente medido.
A tensão térmica também pode ser medida em uma medição
a decorrer, após premida a tecla de softkey Start.
O procedimento é o atrás descrito.

8.14.4 Medição de milliohm com corrente de medição pulsada
1 A (Correção automática da tensão térmica com
3 … 300 m)
➭ Certifique-se de que o objeto de medição esteja livre de tensão, veja cap. 8.6.4. Tensões externas falsificam o resultado
de medição!
➭ Posicione o seletor em “m”.
➭ Ligue o objeto de medição conforme o ilustrado.
As pinças Kelvin KC4 e as sondas Kelvin KC27, disponíveis como
acessórios, permitem uma ligação simples e correta.
A resistência das ligações de corrente deve ser < 0,5 .
➭ Se necessário, selecione o intervalo de medição desejado
através da tecla Man / Auto: 3 m(Ip set = +1A), (30 m ou
300 (Ip set = +1A)
➭ Ligue o objeto de medição conforme o ilustrado.
A correção da tensão térmica é efetuada automaticamente.
➭ Ative a medição, premindo a tecla de softkey Start.
➭ Para concluir a medição, prima a tecla de softkey Stop.
O ajuste para a corrente de teste de 1 A pode estar protegida por
palavra-passe. Pode ser pedida a introdução da palavra-passe
válida. Veja cap. 8.1 na página 24.

Correção da tensão térmica no intervalo de medição 30/300 m
➭ Prima primeiro a tecla de softkey Start e, de seguida, a tecla
de softkey TComp para a medição da tensão térmica. A tecla
de softkey TComp muda sua cor de preto para verde. Aguarde
até que o valor de medição se tenha estabilizado. Isto pode
demorar alguns segundos, dependente da indutância. Agora,
os futuros resultados de medição serão corrigidos pelo valor
anteriormente medido.

Medição em objetos de medição indutivos
Bobinas, p. ex., de motores, reactâncias e contatores de comutação dispõem de altas indutâncias. Cada alteração da corrente
de uma indutância, ou seja, também a ligação ou desligamento
do medidor de milliohm ou uma alteração do intervalo provoca
uma alteração da tensão. Esta alteração pode apresentar uma
magnitude significante e, no caso de condições desfavoráveis,
provocar a criação de um arco elétrico. O medidor de milliohm
está protegido para o efeito pelos respetivos descarregadores de
tensão.
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8.15

!

Medição de corrente
Atenção!
Instale oã circuito
de medição mecanicamente segura e
A
!
protegê-lo contra quebras inadvertidas. Dispõe os diâmetros dos condutores e pontos de ligação de modo a
que não se aqueçam de forma inadmissível.

A
A
ADC

Nota
No caso de correntes superiores a 1,1 A, é visualizado
“OL”.

8.15.1 Medição direta de corrente contínua e de corrente mista
– A DC e A (AC+DC)
➭ Desligue primeiro a alimentação de corrente para o circuito de
medição ou para o consumidor (1) e descarregue todos os
condensadores eventualmente existentes.
➭ Posicione o seletor em A

(A

).

➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a função de medição necessária.
➭ Se necessário, execute um ajuste de ponto zero através da
tecla de softkey Zero, para a descrição, veja em baixo.
➭ Ligue o aparelho de medição de forma segura (sem resistência de contacto) em série ao consumidor, conforme o representado (2).

Intervalo de medição ADC:
A : 10 nA ... 1 A
5 intervalos:
300 A / 3 mA / 30 mA /
300 mA / 1 A
Func

Zero

A (AC+DC)

Intervalo de medição
A (AC+DC):
A : 10 nA ... 1 A
5 intervalos:
300 mA / 3 mA / 30 mA /
300 mA / 1 A

➭ Ligue de novo a alimentação de corrente do circuito (3).

Func

Zero

AAC

➭ Leia a indicação. Anote o valor de medição se não estiver no
modo de operação Memory ou Transmission.
➭ Desligue de novo a alimentação de corrente para o circuito de
medição ou para o consumidor (1) e descarregue todos os
condensadores eventualmente existentes.
➭ Retire as pontas de medição do ponto de medição e restabeleça o estado normal do circuito de medição.

Otimização da exatidão através do ajuste de ponto zero – Zero

Func

Hz

Pode subtrair a corrente atualmente medida das medições futuras, em todos os intervalos de medição.
➭ Prima a tecla de softkey Zero.
➭ O valor determinado para Zero é guardado e visualizado acima
da indicação da medição. Ocorre uma compensação automática das medições futuras.
➭ No caso de uma mudança da função de medição, manter-se-á o valor para Zero. Premir mais uma vez Zero ou desligar o
aparelho apaga de novo o valor de correção ou offset. A visualização apaga-se.

Func

S–

m/4
A

2

1

3

~

~
Rx
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V
Temp COIL
S+

Corrente
Rx
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8.15.2 Medição direta da corrente alternada e de frequência
– AAC e Hz
➭ Desligue primeiro a alimentação de corrente para o circuito de
medição ou para o consumidor (1) e descarregue todos os
condensadores eventualmente existentes.
➭ Posicione o seletor em A

(A

).

A
A

➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a função de medição necessária.

ADC

➭ Se necessário, execute um ajuste de ponto zero para AAC,
através da tecla de softkey Zero, para a descrição, veja em
baixo.
➭ Ligue o aparelho de medição de forma segura (sem resistência
de contacto) em série ao consumidor, conforme o representado.
➭ Ligue de novo a alimentação de corrente do circuito (3).

Func

➭ Leia a indicação. Anote o valor de medição se não estiver no
modo de operação Memory ou Transmission.

A (AC+DC)

➭ Desligue de novo a alimentação de corrente para o circuito de
medição ou para o consumidor (1) e descarregue todos os
condensadores eventualmente existentes.
➭ Retire as pontas de medição do ponto de medição e restabeleça o estado normal do circuito de medição.

Otimização da exatidão através do ajuste de ponto zero – Zero
Pode subtrair a corrente atualmente medida das medições futuras, em todos os intervalos de medição.
➭ Prima a tecla de softkey Zero.
➭ O valor determinado para Zero é guardado e visualizado acima
da indicação da medição. Ocorre uma compensação automática das medições futuras.
➭ No caso de uma mudança da função de medição, manter-se-á o valor para Zero. Premir mais uma vez Zero ou desligar o
aparelho apaga de novo o valor de correção ou offset. A visualização apaga-se.

Intervalo de medição AAC:
A~: 10 nA ... 1 A
5 intervalos:
300 mA / 3 mA / 30 mA /
300 mA / 1 A

Func

AAC

Intervalo de medição Hz:
Hz: 0,01 ... 300 kHz
4 intervalos:
300 Hz / 3 kHz /
30 kHz / 300 kHz

Func

Zero

Hz

Func

S–

m/4
A

2

1

!

3

~

Corrente

~
Rx

50

V
Temp COIL
S+

I>1A

Rx
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8.15.3 Medição de corrente contínua e medição de corrente
mista com sensor de corrente de pinça – ADC e A (AC+DC)

V

Saída de conversor Tensão/Corrente
No caso da ligação de um sensor de corrente de pinça ao multímetro (entrada V), todas as indicações de corrente são indicadas
com o valor correto de acordo com a relação de multiplicação
ajustada. A condição prévia para o efeito é que, o sensor de corrente tenha, no mínimo, uma das relações de multiplicação em
baixo indicadas e que o mesmo seja ajustado previamente no
menu seguinte (Clip Desligado).
➭ Posicione o seletor em V

ou V

ADC

V
Clip  Desligado
Intervalos de medição:
mA/A: veja a tabela

.

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey “Setup for present measurement”.
➭ Ajuste o parâmetro Clip para a relação de multiplicação necessária (a mesma como a ajustada no sensor de corrente de
pinça), conforme o descrito em baixo no menu de ajuste
Pinça de corrente, ou selecione a relação de multiplicação necessária através das teclas de cursor .

Zero

Func

A (AC+DC)

➭ Premindo ESC três vezes, voltará para a vista de medição.
➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a função de medição necessária.

Intervalos de medição:
mA/A: veja a tabela

➭ Ligue os cabos de medição do sensor de corrente de pinça
conforme o ilustrado.
➭ Se necessário, execute um ajuste de ponto zero através da
tecla Zero, para a descrição, veja em baixo.

Zero

Func

Menu de ajuste Pinça de corrente
MENU

> Setup for present measurement  Clip
OK

Desligado / 1:1 / 1:10 / 1:100 / 1:1000 

S–

V
Temp COIL
S+

m/4
A

Ri
OK

ESC

Ri ~ 9 M

3 x > vista de medição

Relação de multiplicação

Intervalos de medição

Tipo de pinça

~

300 mV

3V

1:1 1mV/1mA

300,0 mA

3,000 A

1:10 1mV/10mA

3,000 A

30,00 A

CP30

1:100 1mV/100mA

30,00 A

300,0 A

CP330/1100/
1800

1:1000 1 mV/1 A

300,0 A

3.000 kA

CP330/1100/
1800

Corrente
Rx

A tensão de operação máxima admissível é a tensão nominal do
conversor de corrente. Na leitura do valor de medição, considere o
erro adicional devido ao sensor de corrente de pinça.
(Valor padrão/valor de fábrica: Clip = Desligado = Indicação de tensão)

Otimização da exatidão através do ajuste de ponto zero – Zero
Pode subtrair a corrente atualmente medida das medições futuras, em todos os intervalos de medição.
➭ Prima a tecla de softkey Zero.
➭ O valor determinado para Zero é guardado e visualizado acima
da indicação da medição. Ocorre uma compensação automática das medições futuras.
➭ Premir mais uma vez Zero, mudança da função de medição ou
desligar o aparelho apaga de novo o valor de correção ou offset. A visualização apaga-se.
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8.15.4 Medição da corrente alternada com sensor de corrente de
pinça – AAC e Hz
Saída de conversor Tensão/Corrente
No caso da ligação de um sensor de corrente de pinça ao multímetro (entrada V), todas as indicações de corrente são indicadas
com o valor correto de acordo com a relação de multiplicação
ajustada. A condição prévia para o efeito é que, o sensor de corrente tenha, no mínimo, uma das relações de multiplicação em
baixo indicadas e que o mesmo seja ajustado previamente no
menu seguinte (Clip Desligado).

➭ Premir mais uma vez Zero, mudança da função de medição ou
desligar o aparelho apaga de novo o valor de correção ou offset. A visualização apaga-se.

V~

AAC

Hz

➭ Posicione o seletor em V~ ou Hz.

Clip  Desligado

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey “Setup for present measurement”.
➭ Ajuste o parâmetro Clip para a relação de multiplicação necessária (a mesma como a ajustada no sensor de corrente de
pinça), conforme o descrito em baixo no menu de ajuste
Pinça de corrente, ou selecione a relação de multiplicação necessária através das teclas de cursor .

Intervalos de medição:
mA/A: veja a tabela

Zero

➭ Premindo ESC três vezes, voltará para a vista de medição.

Func

Hz (A)

➭ Prima a tecla de softkey Func tantas vezes até que seja indicada a função de medição necessária.
➭ Ligue os cabos de medição do sensor de corrente de pinça
conforme o ilustrado.
➭ Se necessário, execute um ajuste de ponto zero através da
tecla Zero, para a descrição, veja em baixo.

IIntervalos de medição:
Hz: 300 Hz/3 kHz/
Hz: 30 kHz/300 kHz

Func

Menu de ajuste Pinça de corrente
MENU

> Setup for present measurement  Clip
OK

Desligado / 1:1 / 1:10 / 1:100 / 1:1000 
S–

V
Temp COIL
S+

m/4
A

OK
Ri
ESC
Relação
de multiplicação

3 x > vista de medição
Intervalos de medição

Ri ~ 9 M

Tipo de pinça

300 mV

3V

1:1
1mV/1mA

300,0 mA

3,000 A

METRAFLEX 300M
WZ12C,
Z3512A

1:10
1mV/10mA

3,000 A

30,00 A

CP30,
METRAFLEX 3000/300M
WZ11B, WZ12B,
Z3512A

1:100
1mV/100mA

30,00 A

300,0 A

CP330/1100/1800
METRAFLEX 3000/300M,
WZ11B, Z3512A

1:1000
1mV/1A

300,0 A

3.000 kA

CP330/1100/1800
METRAFLEX 3000,
WZ12C, Z3512A

~
Corrente
Rx

A tensão de operação máxima admissível é a tensão nominal do
conversor de corrente. Na leitura do valor de medição, considere o
erro adicional devido ao sensor de corrente de pinça.
(Valor padrão/valor de fábrica: Clip = Desligado = Indicação de tensão)

Otimização da exatidão através do ajuste de ponto zero – Zero
Pode subtrair a corrente atualmente medida das medições futuras, em todos os intervalos de medição.
➭ Prima a tecla de softkey Zero.
➭ O valor determinado para Zero é guardado e visualizado acima
da indicação da medição. Ocorre uma compensação automática das medições futuras.
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8.16

Processos de medição – Sequências de teste

Quando se pretende executar e sempre mesma sequência de
medições individuais, com a seguinte geração de relatórios, recomenda-se a utilização de processos de medição (também chamadas sequências de teste).
No METRAHIT IM XTRA e no METRAHIT IM E-DRIVE pode-se
criar uma sequência de teste com, no máximo, 10 passos de
medição. Os passos de medição podem conter funções de
medição bem como notas de medição. Com a expansão de funções Sequence Functions Expert, no METRAHIT IM XTRA e
METRAHIT IM E-DRIVE, se pode aumentar o número para 16
sequências de teste com, no máximo, 63 passos de medição
(Firmware 1.003.000).
O METRAHIT IM TECH BT não dispõe de uma função de processo de medição, mas pode ser equipado, através da expansão
de funções em cima mencionada, com 16 sequências de teste
com, no máximo, 63 passos de medição.
Para informações sobre a instalação da expansão de funções,
consulte cap. 6.9 na página 14.
As sequências de teste automáticas são executadas em todas as
posições do seletor, exceto OFF.
Nota
A gestão das sequências de teste está possível dentro
do aparelho e é descrita no presente capítulo.
No entanto, recomendamos o software de PC mais confortável Sequence Manager. Veja cap. 9.2.4 na página 58.

Nova criação de uma sequência de teste

A janela Information > Sequence design > Press Store key to adopt
function (Informação > Rascunho de sequência> Aceitar função com
tecla STORE) é visualizado periodicamente durante 1 segundo,
em cada 5 segundos.
➭ Se quiser inserir um passo de teste manual como, por exemplo, um controlo visual, prima a tecla de softkey Ins Check.
➭ Se quiser inserir uma Nota, prima a tecla de softkey Text.
➭ Pode introduzir um comentário para cada passo de medição
(função, check ou texto) que é visualizado no processo de
medição como, p. ex., medir a tensão no ponto xy. Para o
efeito, prima a tecla de softkey Comment.
Introduza aqui um texto, através do teclado visualizado, conforme o descrito na página 12.
Pode terminar a introdução mediante a tecla de softkey Enter.
Os passos da sequência são de novo visualizados.
➭ Pode remover de novo passos de medição individuais, selecionado o passo de medição necessário com o cursor, premindo a tecla de softkey Delete.

Editar a sequência de teste
➭ Selecione uma qualquer posição do seletor exceto “OFF”.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey Edit sequence. As sequências são visualizadas.
➭ Selecione a sequência de teste a editar mediante o cursor
.
➭ Confirme com OK. A sequências de teste é indicada.
➭ Através da tecla de softkey Ins Function, pode adicionar um
passo de medição com uma função de medição qualquer.
Prima a tecla Ins Function, selecione a função necessária com
o seletor de função e confirme a mesma, premindo a tecla
STORE.
A janela Information > Sequence design > Press Store key to adopt
function (Informação > Rascunho de sequência> Aceitar função com
tecla STORE) é visualizado periodicamente durante 1 segundo,
em cada 5 segundos.
➭ Se quiser inserir um passo de teste manual como, por exemplo, um controlo visual, prima a tecla de softkey Ins Check.
➭ Se quiser inserir uma Nota, prima a tecla de softkey Text.
➭ Pode introduzir um comentário para cada passo de medição
(função, check ou texto) que é visualizado no processo de
medição como, p. ex., medir a tensão no ponto xy. Para o
efeito, prima a tecla de softkey Comment.
Introduza aqui um texto, através do teclado visualizado, conforme o descrito na página 12.
Pode terminar a introdução mediante a tecla de softkey Enter.
Os passos da sequência são de novo visualizados.

➭ Selecione uma qualquer posição do seletor exceto “OFF”.
➭ Prima a tecla MENU.

➭ Pode remover de novo passos de medição individuais, selecionado o passo de medição necessário com o cursor, premindo a tecla de softkey Delete.

➭ Prima a tecla de softkey Edit sequence. As sequências são visualizadas.

Renomear uma sequência de teste

➭ Primeiro, atribua um nome para a nova sequência a criar. Para
o efeito, prima a tecla de softkey New.

➭ Prima a tecla MENU.

➭ Introduza aqui um nome, através do teclado visualizado, conforme o descrito na página 12.
➭ Termine a introdução mediante a tecla de softkey ENTER.
As sequências são de novo visualizadas.
➭ Selecione a nova frequência através do cursor  e confirme
com a tecla de softkey OK.
➭ Através da tecla de softkey Ins Function, pode adicionar um
passo de medição com uma função de medição qualquer.
Prima a tecla Ins Function, selecione a função necessária com
o seletor de função e confirme a mesma, premindo a tecla
STORE.
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➭ Selecione uma qualquer posição do seletor exceto “OFF”.
➭ Prima a tecla de softkey Edit sequence. As sequências são visualizadas.
➭ Selecione a sequência de teste a editar mediante o cursor
.
➭ Prima a tecla de softkey Rename.
➭ Altere o nome, através do teclado visualizado, conforme o
descrito na página 12.
➭ Confirme a introdução com a tecla de softkey ENTER. O nome
foi alterado.
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Apagar uma sequência de teste

Execução de uma sequência de teste

➭ Selecione uma qualquer posição do seletor exceto “OFF”.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey Edit sequence. As sequências são visualizadas.
➭ Selecione a sequência de teste a apagar mediante o cursor
.
➭ Prima a tecla de softkey Delete.
➭ Confirme a consulta de segurança.
➭ A sequência foi apagada.

Definir o armazenamento de valores de medição para sequências
O armazenamento de valores de medição na execução de uma
sequência (veja em baixo) pode ser efetuado por várias maneiras:
•

•

automaticamente:
O valor é guardado, premindo a tecla STORE e automaticamente é iniciado o próximo passo da sequência.
manualmente:
O valor é guardado, premindo a tecla STORE. O próximo passo
da sequência é iniciado apenas quando se prima a tecla OK.

➭ Selecione uma qualquer posição do seletor exceto “OFF”.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey Start sequence. Primeiro são visualizadas informações gerais sobre o processo da sequência:
STORE: Premindo a tecla STORE do multímetro ou na sonda de
teclas Z270S (apenas METRAHIT IM XTRA BTe METRAHIT
IM E-DRIVE BT) no fim de um passo de medição, são guardados um ou vários valores de medição e o próximo passo de
medição é iniciado automaticamente.

➭ Selecione uma qualquer posição do seletor exceto “OFF”.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Sequence.
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor , selecione o parâmetro Data Storage.
➭ Confirme com a tecla OK.
➭ Selecione o ajuste pretendido mediante as teclas de cursor
.
➭ Prima a tecla OK.
➭ Premindo a tecla ESC ou a tecla MENU, voltará para o menu
principal.
➭ Premindo de novo a tecla ESC, voltará para o modo de medição.

MENU

OK

ESC: Com ESC, se pode cancelar a sequência. Os valores
guardados até à data são guardados sob um nome.
➭ Prima a tecla de softkey Start com o fundo a vermelho.
➭ Primeiro é visualizada uma informação sobre o passo de medição iminente. Passo da sequência 1/x: Função de medição
xy e, caso necessário, uma nota de medição.
➭ Confirme a informação, premindo a tecla de softkey OK com o
fundo a verde.
➭ Através de um aviso, é solicitado selecionar a posição do seletor
necessária para a respetiva função de medição.

> General Setup  Sequence 
Automatic/manual 

Nota
Se for ajustado em Menu > Sequence > Data Storage >
Manual, o valor de medição é guardado, mas não se salta
automaticamente para o próximo passo de medição.
Neste caso, prima adicionalmente a tecla OK, para iniciar
o próximo passo. Veja "Definir o armazenamento de valores de medição para sequências" na página 54.

ESC

2x

➭ Na barra de estado é indicada a sequência ativa, através do
símbolo SEQ.
➭ A respetiva função de medição inicia-se automaticamente,
desde que se trate de uma medição de tensão. No caso das
outras funções de medição, tem de ser premida primeiro a
tecla de softkey Start da função de medição e, de seguida, a
tecla de softkey Stop.
➭ Para guardar o valor de medição, prima a tecla OK. O próximo
passo de medição inicia-se a seguir.
➭ Se o último passo de medição do processo de medição for
terminado com a tecla de softkey OK, ocorre a visualização
dos primeiros quatro passos de medição ou funções de medição, e desde que estão guardados, sempre com indicação
de valor, data e horas. Para visualizar passos de medição adicionais, prima a tecla de cursor .
➭ Premindo a tecla de softkey STORE é terminado o processo de
medição ou a sequência. É indicada a respetiva nota.
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Resumo do significado das teclas de softkey e teclas físicas
Tecla

Significado

Softkeys
New

Criar uma nova sequência de teste.

Rename

Alterar o nome da sequência de teste.

Ins. Text

Inserir texto acima da linha marcada*.

Ins. Function Inserir um passo de medição acima da linha marcada com a função de
medição.
Ins. Check

Inserir um passo de medição acima da linha marcada com a instrução da
medição.

Delete

Apagar um passo de medição anteriormente selecionado com o cursor
ou apagar uma sequência anteriormente selecionada com o cursor.

Comment

Introduzir um comentário sobre o passo de medição selecionado*.

Start

Iniciar o processo de medição.
Iniciar a medição.

Pause

Pausar a medição.
Pausar o processo de medição.

Terminate

Cancelar a medição.
Cancelar o processo de medição.

OK

Softkey: confirmação de notas no processo de medição.

Teclas físicas


Criação de sequência: selecionar o passo de medição (n.º 1 a 10).

STORE

Criação de sequência: transferir a função de medição para a sequência.
Processo da sequência: guardar o valor de medição do passo de medição
atual através da tecla física do multímetro ou através da sonda de teclas
Z270S (apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT).

OK

Processo da sequência: Terminar o passo de medição.

* Descrição da operação do teclado para a introduções de texto veja página 12.
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9

Operação de interface e software

Estabelecer a ligação Bluetooth®

Os multímetros estão equipados com uma interface Bluetooth®
e, através da mesma, podem ligar-se a um PC, smartfone
(Android™) ou tablet (Android).

9.1

Bluetooth®

O dispositivo recetor tem de dispor da funcionalidade Bluetooth®
ou de um adaptador Bluetooth® ligado, com os seguintes requisitos técnicos mínimos: Bluetooth 4.2 + EDR, Classe 2.
Já foram testados com sucesso os seguintes adaptadores Bluetooth® quanto a comunicação entre o METRAHIT IM XTRA BT /
METRAHIT IM E-DRIVE BT e um PC: Belkin F8T016NG, LOGI
LINK BT0007 e SITECOM CN-524 V2 001.

Des(ativar) a interface
Nota
O Bluetooth® fica (des)ativado, mesmo após desligamento do aparelho.
➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o menu Interface, através do cursor .

Estabelece a ligação ao seu PC, smartfone (Android) ou tablet
(Android) de forma normal para o seu sistema. Para o efeito, leia a
documentação do equipamento.
As instruções seguintes são um exemplo para um PC com sistema operativo Microsoft® Windows® 10.
➭ Ative o Bluetooth® no equipamento. Veja cap. 9.1 na página
56.
➭ Abra o menu Iniciar do Windows®.
➭ Clique em Settings (Definições).
Abre-se o diálogo Windows Settings (Definições do Windows).
➭ Clique no botão Devices (Dispositivos).
Abre-se o diálogo Devices (Dispositivos), com as janelas secundárias Bluetooth & other devices (Bluetooth e de outros dispositivos).
➭ No Windows®, no diálogo Add Bluetooth or other device
(Adicionar dispositivo Bluetooth & outros), clique no botão Add
Bluetooth or other device (Adicionar dispositivo Bluetooth ou outro).
Abre-se o diálogo Add a device (Adicionar um dispositivo).
➭ Clique no botão Bluetooth.
É efetuada a busca de dispositivos Bluetooth. Depois de
algum tempo, o aparelho é visualizado.

➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor, selecione o parâmetro Bluetooth.
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
➭ Altere o respetivo número mediante as teclas de cursor .
➭ Confirme a alteração com a tecla OK.
MENU

> General Setup  Memory   Interface 
 Bluetooth

ESC

OK

On, Off 

OK

3x

Nota
Se tiver vários multímetros, certifique-se de que seja
estabelecida a ligação ao multímetro correto!
O nome do aparelho ajuda na identificação inequívoca,
veja cap. 6.8 na página 14.
➭ Clique no nome do aparelho.
É solicitada a introdução do PIN do aparelho.
➭ Introduza o PIN. Para o PIN, veja cap. 9.1 na página 56.
➭ Clique no botão Connect (Ligar).
A ligação é estabelecida e confirmada por uma mensagem de
sucesso.
➭ Clique no botão Finish (Concluído).
Os aparelhos estão ligados.

Ajustar parâmetros da interface
Para proteger a ligação Bluetooth® existe um PIN. Este PIN tem
de ser introduzido no terminal remoto no momento da ligação.
PIN padrão = 1234
Nota
Recomendamos a utilização de um PIN individual, para
que terceiros não tenham acesso aos seus aparelhos.

➭ Prima a tecla MENU.
➭ Prima a tecla de softkey General Setup.
➭ Selecione o menu Interface, através do cursor .
➭ Aceda o submenu através do cursor .
➭ Com o cursor, selecione o parâmetro PIN.
➭ Confirme o parâmetro selecionado com a tecla OK.
➭ Altere o respetivo número mediante as teclas de cursor 
.
➭ Confirme a alteração com a tecla OK.
MENU

> General Setup  Memory   Interface 
 PIN

ESC

56

OK

1234   

OK

3x
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9.2

Software para a receção de dados e a avaliação

Parao PC recomendamos o software METRAHIT IM Data Reader.
Como alternativa, pode receber os valores de medição através de
um programa de terminal.
No smartfone (Android) ou tablet (Android), os dados podem ser
indicados e avaliadas de forma confortável através da app
METRALOG.
Para a gestão de sequências de medição, recomendamos o software PC Sequence Manager.

➭ Na lista em cima, à esquerda, selecione o seu aparelho através do nome e clique no botão Connect.
O aparelho é ligado com o METRAHIT IM Data Reader. Os dados
do aparelho são lidos no programa.
Nota
Se ocorrer uma mensagem de erro, dizendo que não foi
possível encontrar o aparelho, verifique a ligação Bluetooth®. Veja cap. 9.1 na página 56.

Elementos de comando do programa

!

Atenção!
Crie sempre
A
ã ! uma cópia de segurança dos seus dados
de medição. É excluída qualquer responsabilidade civil
para a perda de dados.
É excluída qualquer responsabilidade civil para eventuais
erros de software, especialmente devido à interação
com outras aplicações.

9.2.1 METRAHIT IM Data Reader (PC)

O METRAHIT IM Data Reader está disponível exclusivamente no
idioma inglês.
Connect
Ligação com o aparelho
Lista de seleção
Estado de ligação
de aparelhos
Verde = ligado
liste

About
Informação do programa
Sequence filter
Filtro de sequência

Help
Ajuda

Group filter
Filtro de grupos

O METRAHIT IM Data Reader é um software PC para transferir e ler
os dados de medição do aparelho para o PC. Os dados podem
ser guardados exclusivamente como ficheiro CSV.
Nota
Observe os passos seguintes obrigatoriamente na sua
sequência indicada. Caso contrário, não será possível
estabelecer uma ligação entre o METRAHIT IM Data Reader
e o aparelho.

Download e instalação
No portal myGMC encontrará todas as informações sobre software e firmware atuais e para atualizações e opções de aparelhos. Faça o seu registo gratuito, de seguida terá acesso aos
downloads e receberá sempre todas as informações atuais sobre
o seu aparelho.
https://www.gmc-instruments.de/services/mygmc/
Para o METRAHIT IM Data Reader, descarregue o ficheiro Download
Help for Data Reader e o ficheiro atual do METRAHIT IM Data Reader
como ficheiro ZIP.

Reload headers
Recarregar

Dados de
medição

Medições
Cancel Data Reading
Cancelar a saída de dados

Save to file
Guardar como ficheiro
Read data from table
Ler dados da tabela

Indicar, filtrar e selecionar dados

!

Atenção!
Leia e observe
A
ã ! o ficheiro Download Help for Data Reader.
Contém todas as informações importantes para o programa, os requisitos do sistema e as instruções de instalação.

Desempacote o ficheiro ZIP e instale o METRAHIT IM Data Reader
conforme as instruções do ficheiro Download Help for Data Reader.

Ligar o aparelho ao PC
Ligue o aparelho com o PC, onde está instalado o METRAHIT IM
Data Reader, via Bluetooth®, veja cap. 9.1 na página 56.

Iniciar o programa e selecionar o aparelho
Se utilizar vários aparelhos, selecione o aparelho atual através do
seu nome. Como pode descobrir o nome do seu aparelho está
descrito em cap. 6.8 na página 14.

!

Atenção!
Inicie e ã
utilize
A
! o METRAHIT IM Data Reader nunca ao
mesmo tempo com o Sequence Manager.
Os programas prejudicam-se reciprocamente na comunicação Bluetooth®.

➭ Inicie o programa, utilizando os métodos correntes do seu
sistema operativo.
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Após ter ligado o seu aparelho, os dados são indicados na área
Medições.
Se quiser indicar e guardar apenas determinados dados, pode
utilizar a função de filtro. Pode filtrar conforme grupos (Group filter)
e sequências (Sequence filter). Para o efeito, selecione um critério
de filtro da respetiva lista de seleção. Os critérios de filtro disponíveis dependem dos dados de medição carregados; por exemplo,
todas as sequências contidas nos dados de medição são indicadas como critério de filtro.
Para carregar os dados de todas as medições, selecione a linha
da medição e clique em Read data from table. Pode cancelar o processo de leitura, clicando em Cancel Data Reading. Para atualizar
os dados, selecione Reload headers. Pode carregar os dados de
uma medição individual, clicando duas vezes na respetiva linha.
Os dados de medição são indicados na área Measurement Data
(Dados de medição).

Guardar dados
Pode guardar os dados de medição indicados na área Measurement Data (Dados de medição) (veja em cima) como ficheiro CSV.
Para o efeito, selecione o botão Save to file.

9.2.2 Programa de terminal (PC)
Para mais informações, leia a documentação do seu programa
de terminal.
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9.2.3 App METRALOG (smartfone e tablet)

nenhuma no caso do METRAHIT IM TECH BT.
Com Sequence Functions Expert: 16 sequências com até
63 passos de teste.

Se utilizar um smartfone ou tablet com sistema operativo Android
e interface Bluetooth®, a nossa app METRALOG em conjunto com
o multímetro oferece as funcionalidades seguintes:
•

•
•
•
•
•

Indicação dos valores de medição do multímetro recebidos
sob forma de:
Valores digitais ou analógicas, curva de valores de medição Y(t),
logger de valores de medição
Registo de processos de medição
Envio de logs através de serviços sem fio e de rede
Sinal acústico no caso de quebra da ligação sem-fios
Trigger no caso de ultrapassar/ficar abaixo de um limite ajustável
Sinal acústico no caso de uma ocorrência trigger

Pode receber e instalar a app METRALOG através
do Google Play Store (veja o código QR ao lado ).
Para informações sobre a instalação, consulte o
Google Play Store e a documentação do seu
equipamento terminal.
Para todas as informações sobre o trabalho com a app, consulte
a sua Ajuda Online. De seguida estão descritos os primeiros passos após a instalação e para o comando.

Nota
São possíveis sequências com o mesmo nome!
Tanto no aparelho como também no programa pode
criar, administrar, bem como importar e exportar várias
sequências com nome idêntico.
Para evitar confusões, renomeia as sequências ou apague as mesmas (veja página 59).

Download e instalação
No portal myGMC encontrará todas as informações sobre software e firmware atuais e para atualizações e opções de aparelhos. Faça o seu registo gratuito, de seguida terá acesso aos
downloads e receberá sempre todas as informações atuais sobre
o seu aparelho.
https://www.gmc-instruments.de/services/mygmc/
Para o Sequence Manager, descarregue o ficheiro README.TXT e o
ficheiro atual do Sequence Manager como ficheiro ZIP.

!

➭ Ative o Bluetooth® no seu aparelho de medição.
➭ No equipamento móvel, toque no logotipo da app, para iniciar
a app.
➭ Da lista dos dispositivos Bluetooth disponíveis, selecione o
seu multímetro.
É indicada a mensagem seguinte: “Connecting to measuring
instrument via Bluetooth.”
➭ Para ativar a ligação sem-fios, introduza aqui o mesmo PIN
que já tem introduzido para a PIN dos parâmetros da interface
do multímetro. No caso de uma ligação bem sucedida é visualizada uma indicação analógica e em baixo à direita é indicado “Measurement completed”.
➭ Na linha de rodapé pode comutar entre indicação digital,
curva de valores de medição Y(t) e indicação analógica.
➭

Tocando no símbolo REC, pode iniciar ou terminar um registo
de dados de medição.

➭ Tocando do símbolo da lupa na linha de rodapé à direita, comuta para a vista geral do logger de valores de medição. Aqui
pode selecionar intervalos de medição, para pode indicá-los
de forma gráfica ou para enviá-los.

Atenção!
Leia
A e observe
ã ! o ficheiro README.TXT. Contém todas as
informações importantes para o programa, os requisitos
do sistema e as instruções de instalação

➭ Desempacote o ficheiro ZIP.
➭ Inicie o ficheiro de instalação.
É indicado o assistente de instalação.
➭ Siga as instruções do assistente de instalação.
➭ O software está agora instalado no seu PC.

Iniciar o programa
Inicie o programa, utilizando os métodos correntes do seu sistema operativo.

!

Atenção!
Inicie e ã
utilize
A
! o Sequence Manager nunca ao mesmo
tempo com o METRAHIT IM Data Reader.
Os programas prejudicam-se reciprocamente na comunicação Bluetooth®.

9.2.4 Sequence Manager: Software para sequências de teste
Pode criar e administrar sequências de teste (veja cap. 8.16 „Processos de medição – Sequências de teste“) no aparelho ou no
software de PC mais confortável Sequence Manager. O software
oferece as funções seguintes:
• Importação/exportação de sequências entre o PC e o aparelho através de Bluetooth®
• Funções de edição de sequências:
• Criação de novas sequências
• Adicionar e apagar passos de teste
• Copiar e inserir passos de teste
• Alterar a sequência dos passos de teste
• Editar comentários
• Importação/exportação de sequências de/para ficheiros txt
Nota
Observe o número máximo possível de sequências de
teste e passos de teste por cada aparelho!
Padrão: 1 sequência com até 10 passos no caso do
METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT,
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Elementos de comando do programa
O Sequence Manager está disponível exclusivamente no idioma
inglês.

Read Sequences
Saída de sequências do aparelho

About
Informação
do programa

Tools
Ferramentas

Workspace
Área de trabalho

Indicação do progresso
Leitura do aparelho

Aparelho
ligado

Se utilizar vários aparelhos, terá de selecionar o aparelho atual
através do seu nome. Como pode descobrir o nome do seu aparelho está descrito em cap. 6.8 na página 14.
➭ Ligue o seu aparelho ao seu PC, através do Bluetooth®. Veja
cap. 9.1 na página 56.
➭ Inicie o programa, utilizando os métodos correntes do seu
sistema operativo.
➭ Selecione o botão Read Sequences from Device.
É indicado o diálogo Read Sequences from Device.
➭ Selecione o seu aparelho da lista Please select the device port.
➭ Selecione o botão Read.
➭ As sequências de teste são importadas do aparelho e podem
ser editadas no programa.
A Indicação do progresso mostra o estado de leitura.
Nota
Se ocorrer uma mensagem de erro, dizendo que a porta
não pode ser ligada, verifique a ligação Bluetooth®. Veja
cap. 9.1 na página 56.

Criar e/ou editar sequências

Export Sequences to File
Indicação do progresso
Exportar a sequência como ficheiro
Transferir do aparelho
Write Sequences
Transferir o ficheiro da sequência para o aparelho
Tools/Ferramentas

Transferir sequências para o aparelho

Add New Sequence

Adicionar uma nova sequência

Add Sequenz Step

Adicionar um passo de sequência

Edit

Editar

Delete

Apagar

Copy

Copiar

Paste

Colar

Move Up

Deslocar para cima

Move Down

Deslocar para baixo

Expand All Items

Expandir todos os elementos

Collapse All Items

Reduzir todos os elementos

Leitura de sequências do aparelho
Se quiser editar sequências de teste existentes no aparelho, terá
de fazer a leitura das mesmas para o programa.
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Através das respetivas ferramentas pode na área de trabalho
Workspace criar, editar ou apagar sequências de teste, incluindo
os passos de teste.
Primeiro tem de criar uma sequência nova ou selecionar uma
sequência importada do aparelho Para a criação ou edição de
um passo de teste, selecione a medição pretendida da lista Measurement Function. Conforme o tipo de medição são indicadas
uma ou várias listas de seleção, das quais seleciona os parâmetros de medição. Opcionalmente se pode introduzir no campo
Comment um comentário ou uma nota sobre o passo de teste.
Após ter criado e/ou editado as sequências de teste, pode transferir as mesmas para o aparelho. Depois, as sequências estão
disponíveis no aparelho.

!

Atenção!
As sequências
A
ã ! existentes serão apagadas!
Na transferência são primeiro apagadas todas as sequências existentes no aparelho e, de seguida, são escritas no aparelho as sequências do programa.

Também neste caso tem de conhecer o nome do seu aparelho
atual, caso estiver a utilizar vários. Como pode descobrir o nome
do seu aparelho está descrito em cap. 6.8 na página 14.
➭ Ligue o seu aparelho ao seu PC, através do Bluetooth®. Veja
cap. 9.1 na página 56.
➭ Inicie o programa, utilizando os métodos correntes do seu
sistema operativo.
➭ Selecione o botão Write Sequences to Device.
É indicado o diálogo Write Sequences to Device.
➭ Selecione o seu aparelho da lista Please select the device port.
➭ Selecione o botão Write.
A indicação do progresso mostra o estado da transmissão.
➭ As sequências de teste no aparelho são exportadas e podem
ser utilizadas.
Nota
Se ocorrer uma mensagem de erro, dizendo que a porta
não pode ser ligada, verifique a ligação Bluetooth®. Veja
cap. 9.1 na página 56.
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Guardar sequências como ficheiro
Pode guardar as sequências de teste como ficheiro TXT, para ter
uma cópia de segurança e/ou para transferi-las para outros aparelhos (veja em baixo).
Serão sempre exportadas todas as sequências da área de trabalho atual.
➭ Selecione o botão Export Sequences to File.
É indicado o diálogo de Guardar.
➭ Indique um local de memória e um nome de ficheiro.
➭ Confirme o armazenamento.
➭ O ficheiro está agora guardado no seu PC.

Importar a sequência como ficheiro
As sequências de teste que guardou como ficheiro TXT (veja em
cima), podem ser importadas no programa, para editá-las ou
para transferi-las para um aparelho a seguir.
➭ Selecione o botão Import Sequences from File.
É indicado o diálogo de Seleção.
➭ Indique um ficheiro de sequência de teste.
➭ Confirme a abertura.
➭ As sequências de teste estão agora importadas no programa.
Agora pode editar as sequências (veja página 59) e/ou transferi-las para um aparelho (veja página 60).
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10

Valores característicos

Função de
medição
(Entrada)

Intervalo
de medição

V

300 mV
3
V
30
V
300
V
1000
V

A

A
@ VCA/
VCC

300 A
3 mA
30 mA
300 mA
1
A
Factor 1:1/10/100/1000
0,3/3/30/300 A

Resolução com
valor final do intervalo de
medição
30000
10 V
100 V
1 mV
10 mV
100 mV

30000

3V

3 m
30 m

0,001 m
0,01 m

2,8 … 3,8 V
2,8 … 3,8 V

300 m

0,1 m

2,8 … 3,8 V

1A

30 m
300 m

0,01 m
0,1 m

>4V
>4V

200 mA
200 mA

1 m

>4V

200 mA

10 m

>4V

@ 200mA: 3 

1 m

@ 20mA: 30 

10 m

(4 condutores)

3 
30 

0,15 + 10 10)
0,15 + 10
0,15 + 10
0,2 + 20
0,2 + 20

30000
1) 11)

0,5 + 30

1,0 + 30

~ 1) 11)

1) 11)

Capacidade de
sobrecarga 2)
Valor
1000 V
CC
AC
eff
Seno

Tempo
permanente

6)

0,25 + 10

1+ 30

0,15 + 10

0,5 + 30

Entrada de medição de tensão aprox. 9 M
0,15 + 10 10)
(Tomada
V)
Corrente de
medição com valor
final IM
1A
1A

200 mA

m@20mA
(4 condutores)
RLo
(2 condutores)18)

~ 1) 11)

9 M
9 M // < 50 pF
9 M
9 M // < 50 pF
9 M
9 M // < 50 pF
9 M
9 M // < 50 pF
9 M
9 M // < 50 pF
Queda de tensão aprox. com valor final IM
70 mV
165 mV
190 mV
450 mV
1,2 V
Impedância de entrada

Tensão em ralenti

m @
Pulso 1A
(4 condutores)
m@

(... % d/VM + ... D)
3000
30000

~/

3000

10 nA
100 nA
1 A
10 A
100 A
Entrada de medição
300 mV

3/30/300/3k A

Incerteza intrínseca com condições de referência
Impedância de entrada

1,0 + 30

~ 1) 11)

1) 11)

0,5 + 30

1,0 + 30

mais erro do sensor de corrente de pinça

0,3 A

permanente

1A

5 min.

Entrada de medição 6)

1000 V máx. 10 s

(... % d/VM + ... D)
3000
1,0 +20
±0,6V 14)

permanente

0,5 + 7 16)

±0,6V 14)

permanente

20 mA

0,5 + 7

±0,6V 14)

permanente

>4V

200 mA

2,5 +1010)

>4V

20 mA

2,5 +1010)

±0,6V 15)

permanente

0,5 + 7

EN61557 17)


(2-condcutores)

300
3
30
300
3
30
300
4,5


k
k
k
M
M

V 3)

10 m
100 m
1 
10 
100 
1 k
100 m
1 mV

< 1,4
< 1,4
< 1,4
< 1,4
< 1,4
< 1,4
aprox. 3
aprox. 8

V
V
V
V
V
V
V
V

Resistor de descarga

F

30
300
3
30
300

nF
nF
F
F
F

10
100
1
10
100

pF
pF
nF
nF
nF

10
1
100
12
3

M
M
k
k
k

aprox. 300
aprox. 100
aprox. 10
aprox. 1
aprox. 0,2
aprox. 0,03

A
A
A
A
A
A

Hz (V)/
Hz (A)
Hz (A )

0,01
0,1
1
10

Hz
Hz
Hz
Hz

U0 máx

(... % d/VM + ... D)

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

1,5 + 10 4) 10)
1 + 6 4)
1 + 6 4)
1 + 6 4)
5 + 6 4)
(... % d/VM + ... D)

V
V
V
V
V

1 Hz

Resolução

% 18)
RPM 18)

10,0 .... 90,0
10,0 ... 90,0
5,0 .... 95,0
15,0 ... 85,0
30 ...30000

IM de tensão 13)
3 V CA

0,1%
30 V CA

1000 V
CC
AC
máx. 10 s
eff
Seno
1+5
0,5 + 2

aprox. 1 mA const.

fmín 5)
300 Hz
3 kHz
30 kHz
300 kHz

0,2 + 3010)
0,15 + 1010)
0,15 + 10
0,15 + 10
0,5 + 10
2,0 + 10

0,05 + 58)

20 Hz
IM de frequência
15 Hz ... 1 kHz
> 1 kHz ... 4 kHz
15 Hz ... 1 kHz
> 1 kHz ... 4 kHz

1000 V
CC
AC
máx. 10 s
eff
Seno
Hz (V) 6):
Hz(A )6):
1000 V máx. 10 s
Hz (A): 7)

(... % d/IM + ... D)
0,2% d/IM + 8 D
0,2% d/IM/kHz + 8 D
0,2% d/IM + 8 D
0,2% d/IM/kHz + 8 D

1000 V
CC CA
eff
Seno

permanente

6)

1 RPM
(... % d/VM + ... K) 9)

– 200 ...
+850 C
Pt 1000 – 200 ...
+850 C
K
– 250 ...
(NiCr-Ni) +1372 C
Pt 100

C / °F

0,5 + 1,5
0,1 C

0,5 + 1,5
1+5

1) 15.

10)

2)

11)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

45 ... 65 Hz ... Seno de 100 kHz. Influências, veja página 62.
aos 0  ... + 40 °C
Indicação até, no máx. 4,5, acima disto, sobrecarga “OL”.
A indicação é válida para medições em capacitores de filme
Frequência mais baixa medível com sinal de medição sinusoidal simétrica ao ponto zero
Capacidade de sobrecarga da entrada de medição de tensão:
Limitação de potência: Frequência x Tensão máx. 6 x 106 V x Hz @ U > 100 V
Capacidade de sobrecarga da entrada de medição de corrente: valores de corrente máximos, veja
intervalos de medição de corrente
Sensibilidade de entrada de sinal sinusoidal 10% a 100% do intervalo de medição de tensão ou
corrente; Limitação: no intervalo de medição mV 30% d/IM,
No intervalo de medição A, são válidos intervalos de medição de tensão de máx. 10 kHz
Mais o desvio do sensor

Gossen Metrawatt GmbH

1000 V
CC/CA máx. 10 s
eff
Seno

Com função ZERO ativa
A exatidão é válida a partir de 1 % d/IM; no ponto zero, devido ao conversor TRMS,
valores < 50 dígitos são suprimidos
12) Tempo de arrefecimento 10 min
13) Intervalo de sinal 30% a 100% do intervalo de medição de tensão
14)
No caso de sobrecarga é ativado o fusível integrado FF1A/1000V
15)
No caso de sobrecarga é ativado o fusível integrado FF0,315A/1000V
16)
Para intervalo de medição 30 m e 300 m com função TComp ativa
17) Para a verificação conforme à norma, tem de ser ajustada uma corrente de teste de 200 mA,
para o intervalo de medição 0,2–2 .
18)
apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT

Legenda: D = Dígito, d/IM = do intervalo de medição, d/VM = do valor de medição
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Grandezas de influência e efeitos de influência

Medição de isolamento
(apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE BT)
Tensão nominal
UISO

Intervalo de medição Resolução
3 ... 1000 V
300 k2)
3 M
30 M
300 M
3000 M
1)
2)

1)

1V
0,1
1
10
100
1

Ri=1M
k
k
k
k
M

50/100/250/500 V/1000 V
50/100/250/500/1000 V
50/100/250/500/1000 V
50/100/250/500/1000 V
250/500/1000 V

Incerteza intrínseca com condições de referência
( % d/VM + D)
3 +3
2 + 10
2 + 10
2 + 10
5 + 10
5 + 10

Medição de tensão externa TRMS (V CA+CC) com resistência de entrada 1 M,
Largura da banda de frequência > 65 Hz ... 500 Hz, exatidão 3% + 30 dígitos
A medição M com UISO tem a corrente limitada para 1 mA. Devido a esta razão ocorre na medição
de baixas resistências de isolamento um desvio de UReal para Nom, ou seja, UReal se torna mais pequeno.
Exemplo: com RISO 200 k máx. 200 V.

MessTensão Tensão Corrente
Função de nominal em
medição UN
ralenti nomiUomáx. nal IN

CorSinal
rente
acústico
de
com
curto-circuito Ik

—

—

—

—

U>1000V 1000 V

1,2x
UIso
1,12x
UIso

1,0 mA

< 1,4
mA

U>1000V 1000 V

M@U ISO

50,
100
250,
500 V
1000 V

0,3 V ... 1000 V 1)
10,0 ... 30,9 μs
31 ... 250 μs

0 C ... +21 C
e
+25 C... +40 C

0,2 + 5
0,4 + 5
0,5 + 5
1+5
0,5 + 5
0,8 + 5
2+5
0,2 + 5
0,5 + 5

Com ajuste de ponto zero

Desvio1)
Intervalo
de frequência

Intervalo 3 V, 30 V, 300 V 2) Intervalo de 1000 2)
± (...% d/VM. + ...D)
± (...% d/VM. + ...D)

Intervalo de 300 mV
± (...% d/VM.+ ...D)

15 Hz ... 45 Hz

2 + 30

2 + 30

2 + 30

> 65 Hz ... 1 kHz

0,5 + 30

0,5 + 30

1 + 30

> 1 kHz ... 10 kHz

2 + 30

1,5 + 30

10 + 30

> 10 kHz ... 20 kHz

3 + 30

1,5 + 30

–

> 20 kHz ... 50 kHz

3 + 30

5 + 30

–

> 50 kHz ... 100 kHz

10 + 30

10 + 30

–

para sinais de entrada sinusoidais > 10% a 100% do intervalo (intervalo mV: a partir de 30% do intervalo); com 1% até 10% do intervalo, f < 50 kHz, aumento do erro intrínseco em 0,2% do valor final do intervalo.
2)
Capacidade de sobrecarga da entrada de medição de tensão:
Limitação de potência: Frequência x Tensão máx. 6 x 106 V x Hz @ U > 100 V

Influência de frequência dos intervalos de medição de corrente ICA / ICA+CC
Efeito de influência 1)

15 Hz ... 45 Hz

2 + 30

2 + 30

Ri=1M

> 65 Hz ... 1 kHz

1 + 30

1 + 30

1000 V

1% d/VM. +/- 10 D2)

> 1 kHz ... 2 kHz

1 + 30

1 + 30

> 2 kHz ... 5 kHz

1 + 30

3 + 30

> 5 kHz ... 10 kHz

5 + 30

5 + 30

Intervalos de medição de indutância de adaptadores COIL opcionais:
• Adaptador COIL XTRA (Z270M): 10 μH até 5 H
• Adaptador COIL 50mH (Z270F): 10 μH até 50 mH

DD.MM.AAAA hh:mm:ss
0,1 s (carimbo de tempo de valores de
medição)
1 min/mês

300 A a 300 mA
± (...% d/VM.+ ...D)

Intervalo
de frequência

1)

para sinais de entrada sinusoidais > 10% a 100% do intervalo.

Grandeza de
influência
Fator de crista
CF
1)

Intervalo de 1 A
± (...% d/VM. + ...D)

Intervalo
de influência
1 ... 3
> 3 ... 5

Grandeza de medição/
Intervalo de medição
V

Efeito de influência 1)
 1% d/VM

,A

 3% d/VM

Exceto forma de curva sinusoidal

Grandeza de
influência

Intervalo
de influência

75%
Humidade do ar
3 dias
relativa
Aparelho desligado
Tensão do
acumulador

Grandeza de medição

Efeito de influência

V, A, , F, Hz, C

1 x Incerteza intrínseca

dito

Contido na incerteza
intrínseca

—

50 ppm/K
Grandeza de
influência

Condições de referência
Temperatura ambiente
Humidade relativa
Frequência da grandeza
de medição
Forma de curva da
grandeza de medição
Tensão de alimentação
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V
V
300  ... 3 MW
30 M
mA/A
mA/A
30 nF ... 300 F
Hz
C/F (Pt100/Pt1000)

1)

Medição de tensão externa TRMS (V CA+CD) com resistência de entrada 1 M,
Largura da banda de frequência > 65 Hz ... 500 Hz, exatidão 3% + 30 dígitos
2)
O valor de tempo para vários adaptadores COIL pode variar em até 10 %. Isto não tem qualquer
influência, se efetuar medições com o mesmo adaptador COIL, comparando os entre elas.

Exatidão
Influência
de temperatura

Grandeza de medição/ Efeito de influência
intervalo de medição 1) (...% d/VM + ... D)/10 K

Influência de frequência para intervalos de medição de tensão VCA VCA+CC

1)

Relógio interno
Formato de tempo
Resolução

Intervalo
de influência

Incerteza intrínseca
com condições de
referência
( % d/VM + D)
3 + 30 > 100 D

Tensão nominal
UISO

0,1 [μs]
1 [μs]

1)

permanente
10 s

Medição de curto-circuito entre espiras (apenas METRAHIT IM XTRA BT
ou METRAHIT IM E-DRIVE BT com adaptador COIL opcional)
Resolução

Temperatura

Capacidade
de sobrecarga
Valor
Tempo

UExter/
M@U ISO

Intervalo de medição

Grandeza de
influência

+23 C 2 K
40%  75%
45 Hz  65 Hz
Seno
4,0 V 0,1 V

Tensão
de interferência
Modo normal

Tensão
de interferência
Modo de série

Intervalo de influência

Grandeza
de medição/
Intervalo
de medição

Atenuação

Grandeza de interferência máx.
1000 V

V

Grandeza de interferência máx.
1000 V
50 Hz ... Seno de 60 Hz

,

> 90 dB

30, 300 V

> 150 dB

1000 V

> 150 dB

Grandeza de interferência V ,
o respetivo valor nominal do intervalo de
medição, máx. 1000 V , 50 Hz ...
Seno de 60 Hz

V

> 50 dB

Grandeza de interferência máx.
1000 V

V

> 50 dB

3V

> 90 dB
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Tempo de ajuste (após seleção manual de intervalo)
Grandeza de medição/ Tempo de ajuste
Intervalo de medição da indicação digital
V
A

,V
,A

1,5 s

300  ... 3 M

2s

30 M, M@U ISO

máx. 5 s

Continuidade

< 50 ms

C (Pt 100)

máx. 3 s

30 nF ... 300 F

máx. 5 s

>10 Hz

1,5 s

Função de salto
da grandeza de medição
de 0 para 80%
do valor final do intervalo de medição

de  para 50%
do valor final do intervalo de medição

1,5 s
de 0 para 50%
do valor final do intervalo de medição

Indicação
Visor gráfico a cores TFT (55 mm x 36 mm) com indicação analógica e digital e com indicação da unidade de medição, tipo de
corrente e várias funções especiais.
Iluminação de fundo
A iluminação de fundo ativada pode ser regulada através de um
sensor luminoso.

Alimentação de corrente
Módulo de
acumulador

3,7 V 4000 mAh LiPo
(autodescarga de aprox. 25% por ano)
Duração de operação aprox. 20 h (sem medição MISO/RLo /
medição de 4 condutores R)
Controlo de bateria
Indicação do estado de carga mediante
símbolo de bateria “
”. Pesquisa do
exato estado de carga atual em % através
de função de menu.
Função Power OFF
O multímetro se desliga automaticamente:
– se a tensão do acumulador estiver
inferior a aprox 3,6 V
– se não for acionado nenhuma tecla ou
seletor durante um tempo ajustável
(10 ... 59 min) e se multímetro não
estiver no modo LIGADO PERMANENTE
Os módulos de acumulador têm de ser carregados externamente.
Função de
medição
V
V

Gráfico de barras analógico (indicação de barras)
Escalonamento
linear
Indicação de
polaridade
com comutação automática
Taxa de medição
40 medições/s e atualização da indicação

RISO

1)

Indicação de valores de medição digital
Resolução/
altura de cifras
320x480 Dots, 12 mm
Número de casas
31.000/3100
4¾ casas nas funções de medição
V, A, Hz e dependente do ajuste
de parâmetro
Indicação de overflow
É indicado “OL”  31000 dígitos
respetivamente  3100 dígitos
Indicação de polaridade
É indicado o sinal “–”,
com o polo positivo em “”
Taxa de medição
10 medições/s e 40 medições/s
com função MIN/MAX, exceto funções
de medição Capacitância, ciclo de frequência e de ciclo de trabalho
Atualização da indicação
2 x/s, em cada 500 ms

Segurança elétrica
Categoria de proteção
Categoria de medição
Tensão nominal
Grau de sujidade
Tensão de teste

II conforme EN 61010-1
CAT III
CAT IV
1000 V
600 V
2
7,4 kV~ conforme EN 61010-1

Fusível
Intervalos de medição
de corrente & medição
de 4 condutores m
Intervalos de medição

intervalos de medição
de 2 condutores m
(apenas METRAHIT IM
XTRA BT e METRAHIT
IM E-DRIVE BT)

Gossen Metrawatt GmbH

F1: FF 1 A/1000 V CA/CC;

6,3 mm x 32 mm
Fusível com capacidade de corte de
30 kA aos 1000 V CA/CC;
protege a entrada de medição de
corrente nos intervalos 300 A a 1 A
F2: FF 0,315 A/1000 V
6,3 mm x 32 mm
Fusível com capacidade de corte de
30 kA aos 1000 V CA/CC

Tensão
Resistência Duração de Número de medições posnominal UN do objeto de operação
síveis com corrente nomiteste
em horas
nal conforme EN 61557
20 1)
15 1)
100 V
1 M
5
100 V
100 k
300
500 V
500 k
60
1000 V
2 M
20

no caso da operação de interface Tempos x 0,7

Compatibilidade eletromagnética CEM
Emissão
de interferências

EN 61326-1:2013, classe B

Resistência
a interferências

EN 61326-1:2013

Durante uma interferência eletromagnética pode ocorrer um curto desvio do valor de
medição de até 10%, limitando a qualidade de operação especificada.

Condições ambientais
Intervalo de exatidão
0 C ... +40 °C
Temperaturas de serviço
(Temperatura de
armazenamento
10 °C ... +50 °C
com acumulador)
 20 °C ... +50 °C com cobertura de proteção em borracha
Temperaturas
de armazenamento 25 °C ... +70 °C (sem acumulador)
Humidade do ar
relativa
40 ... 75%, com condensação excluída
Altura acima do nível
do mar
até 2000 m
Local de utilização
em espaços interiores; no exterior:
apenas dentro das condições ambientais
especificadas

Interface de dados
Tipo
Banda de frequência
Potência
de transmissão
Funções

Bluetooth 4.2
2,402 ... 2,480 GHz
máx. 91 mW
– Pesquisa de funções de medição
e parâmetros
– Pesquisa de dados de medição atuais
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Memória de valores de medição do aparelho
Tamanho da memória 64 MBit para aprox. 300.000 valores de
medição com indicação de data e hora

Estrutura mecânica
Invólucro
Dimensões
Peso
Grau de proteção

Material sintético resistente ao impacto
(ABS)
235 mm x 105 mm x 56 mm
(Sem cobertura de proteção em borracha)
aprox. 0,7 kg com módulo de alimentação
Invólucro: IP 52
(Compensação da pressão mediante o
invólucro)
Exerto da tabela para o significado do
código IP

IP XY
(1ª cifra X)
0
1
2
3
4
5

Proteção contra a
penetração de corpos
estranhos sólidos
não protegido
 50,0 mm 
 12,5 mm 
 2,5 mm 
 1,0 mm 
protegido contra pó

IP XY
(2ª cifra Y)

Proteção contra a
penetração de água

0
1
2
3
4
5

não protegido
gotejamento vertical
Gotas (inclinação de 15)
Água pulverizada
Salpicos de água
Água de jato

Regulamentos e normas aplicados
EN 61010-1

Regulamentos de segurança para equipamentos elétricos de
medição, controlo, regulação e uso laboratorial –
Parte 1: Requisitos gerais

EN 61010-2-033

Regulamentos de segurança para equipamentos elétricos de
medição, controlo, regulação e uso laboratorial –
Parte 2-033: Requisitos especiais para multímetros portáteis
e outros instrumentos de medição portáteis para uso doméstico e profissional, adequados para medir tensões de
rede

EN 61326-1

Equipamento elétrico para medição, controlo, regulação e
uso laboratorial - requisitos de CEM –
Parte 1: Requisitos gerais

EN 60529

Equipamento de teste e métodos de teste
– Categoria de proteção por invólucro (código IP)

EN 61557-1
(apenas METRAHIT IM
XTRA BT e METRAHIT IM
E-DRIVE BT)

Segurança elétrica em sistemas de distribuição de baixa
tensão até CA 1000 V e CC 1500 V - Equipamento para
teste, medição ou monitorização de medidas de proteção
Parte 1: Requisitos gerais

Parte 2: Resistência de isolamento
EN 61557-2
(apenas METRAHIT IM
XTRA BT e METRAHIT IM
E-DRIVE BT)
Parte 4: Resistência de condutores de terra, condutores de
EN 61557-4
proteção e condutores de ligação equipotencial
(apenas METRAHIT IM
XTRA BT e METRAHIT IM
E-DRIVE BT)
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Manutenção e calibração

11.1

Indicações de sinalização – Mensagens de erro

Mensagem

Função

Significado

FUSE

Medição de corrente

Fusível defeituoso

em todos os modos de a tensão da bateria desceu abaixo de 3,3 V
operação
0L

Medir

11.2

Indicação de sinalização de uma sobrecarga
(OL)

Fusível

No aparelho, duas entradas de intervalo de medição são equipadas com um fusível cada:
F1 = Função de medição de corrente
F2 = Função de medição Rlo
(apenas METRAHIT IM XTRA BT e METRAHIT IM E-DRIVE
BT)
A tensão máxima admissível (= tensão nominal do fusível) é
1000 V CA/CC cada fusível, a capacidade de corte mínima é de
30 kA cada.
Ambos os fusíveis são verificados automaticamente:
•
•
•

na ligação do aparelho, na posição do seletor A
com o aparelho ligado e na seleção da posição do seletor A
no intervalo de medição de corrente ativo com a tensão aplicada

Se um fusível estiver defeituoso ou não colocado, é mostrado o símbolo “FUSE” na indicação. O respetivo fusível corta os intervalos de
medição correspondentes. Todos os outros
intervalos de medição continuam em funcionamento.

Mudar o fusível
Atenção!
Após a ãativação
de um fusível, primeiro elimine a razão
A
!
da sobrecarga, antes de colocar o aparelho de novo no
estado operacional!

!

Atenção!
Desconecte
A
ã ! o aparelho do circuito de medição antes de
abrir a tampa do compartimento de fusíveis, para mudança de fusíveis!

➭ Desligue o aparelho.
➭ Caso necessário, remove a cobertura de
proteção em borracha.
➭ Coloque o aparelho no
lado da frente.

➭ Retira a tampa juntamente com o parafuso
e coloque-a de lado.

F1
F2

➭ Remova o fusível defeituoso, usando o lado plano da tampa como alavanca.
➭ Coloque o novo fusível. Tenha o cuidado que o fusível seja fixado no centro, ou seja, dentro das vigas laterias.

!

Atenção!
Coloqueã exclusivamente
um fusível especificado! O fusíA
!
vel tem de ter uma capacidade de corte mínima de
30 kA (veja página 63).

Gossen Metrawatt GmbH

➭ Coloque de novo a tampa do compartimento de fusíveis.
Neste processo, o lado com os ganchos de guia tem de ser
colocado primeiro.
➭ Aparafuse de novo o parafuso da tampa do compartimento
de fusíveis.
➭ Aplique de novo a cobertura de proteção em borracha.
➭ Elimine o fusível defeituoso nos resíduos sólidos domésticos.

11.3

Manutenção Invólucro

O invólucro não necessita de manutenção especial. Observe que
a superfície seja limpa. Utilize para a limpeza um pano ligeiramente húmido. Especialmente para os flancos de proteção em
borracha recomendamos um pano de microfibras húmido que
não largue fiapos. Evite a utilização de agentes de limpeza, abrasivos ou solventes.

11.4

Cabos de medição

Verifique os cabos de medição em intervalos regulares quanto a
danos mecânicos.

!

11.5

!

➭ Solte o parafuso da
tampa do compartimento de fusíveis. Veja
a figura à direita.

A utilização de fusíveis reparados ou curto-circuitar o suporte de fusível é inadmissível.
No caso da utilização de um fusível de característica de
disparo diferente, de outra corrente nominal ou de uma
outra capacidade de corte, existe perigo para si e o aparelho.

Atenção!
Mesmo
A
ãno!caso de ínfimas danificações dos cabos de
teste, recomendamos o envio imediato dos mesmos à
GMC-I Service GmbH einzusenden.

Recalibração

A tarefa de medição e as solicitações do seu aparelho de medição influenciam o envelhecimento dos elementos construtivos e
pode provocar desvios da exatidão garantida.
No caso de solicitações elevadas à exatidão de medição, bem
como na utilização em estaleiros com cargas elevadas devido ao
transporte e altas oscilações de temperatura, recomendamos um
intervalo de calibração relativamente curto de 1 ano. Se o seu
aparelho de medição for utilizado sobretudo em laboratórios ou
em espaços interiores sem solicitações climáticas ou mecânicas
intensivas, um intervalo de calibração de, regra geral, 2 a 3 anos é
o suficiente.
No caso da recalibração* em um laboratório de calibração acreditado (DIN EN ISO/IEC 17025), os desvios do seu aparelho de
medição relativamente a peças-padrão rastreáveis são medidos e
documentados. Na utilização seguinte, os desvios determinados
servem para a correção dos valores lidos.
Teremos todo o prazer de efetuar as calibrações DAkkS ou de
fábrica, no nosso laboratório de calibração. Para mais informações, consulte a nossa página web em:
www.gossenmetrawatt.com ( COMPANY  Quality, Certificates and Declarations DAKKS Calibration Center  Calibration
Questions and Answers).
Através de uma recalibração do seu aparelho de medição cumpre os requisitos de um sistema de gestão de qualidade conforme DIN EN ISO 9001.
Nota
A calibração regular do aparelho de teste deve ser efetuada em um laboratório de calibração certificado conforme DIN EN ISO/IEC 17025.
* A verificação da especificação ou o ajuste não fazem parte de uma calibração. No entanto, nos produtos da nossa casa é frequentemente efetuado um ajuste necessário e
a observância da especificação é confirmada.
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12

Acessórios

13

12.1

Geral

O presente aparelho é regulado pela Diretiva 2012/19/UE relativa
aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE) e a
sua implementação nacional como a Lei do Equipamento Elétrico
e Eletrónico (ElektroG (Lei alemã)) sobre a colocação no mercado,
retoma e eliminação ambientalmente sã do equipamento elétrico
e eletrónico. O dispositivo é um produto da categoria 9 (instrumentos de monitorização e controlo) de acordo com a ElektroG
(lei alemã).
O símbolo ao lado significa que deve eliminar este aparelho e os seus acessórios eletrónicos em conformidade
com os regulamentos legais aplicáveis e separadamente
do lixo doméstico. Para eliminar o aparelho, entregue-o
num ponto de recolha oficial ou contacte o nosso suporte de
produto.(página 68).

Os acessórios abrangentes, disponíveis para os nossos aparelhos são regularmente verificados quanto à conformidade com as
normas de segurança atuais em vigor e, se necessário, alargados
para novas finalidades de utilização.
Pode encontrar os acessórios universais específicos e recomendados para o seu aparelho, com todas as informações necessárias (descrição, número de encomenda, etc.)
•
•

na Internet em www.gossenmetrawatt.de,
na ficha de dados do seu aparelho.

12.2

Dados técnicos dos cabos de medição
(Volume de fornecimento Conjunto de cabos de segurança
KS17-2 e sonda de teclas Z270S)

Segurança elétrica
Tensão de medição máxima
Categoria de medição
Corrente de medição máxima

600 V
CAT IV
1A

1000 V 1000 V
CAT III CAT II
1A
16 A

com capa de segurança colocada





—

sem capa de segurança colocada

—

—



Observe os valores máximos da segurança elétrica do aparelho de medição!

Condições ambientais (EN 61010-031)
Temperatura
Humidade
do ar relativa
Grau de sujidade

-20 C ... + 50 C
50 ... 80%
2

Retoma e eliminação ambientalmente sã

Este dispositivo é também abrangido pela Diretiva 2006/66/CE
sobre baterias e acumuladores, bem como baterias e acumuladores usados e a sua implementação nacional como a Lei das
Pilhas (BattG) sobre a comercialização, devolução e eliminação
ambientalmente sã de baterias e acumuladores.
O símbolo ao lado significa que deve dispor de baterias
e acumuladores em conformidade com os regulamentos
legais aplicáveis. As baterias e acumuladores não
devem ser eliminados nos resíduos sólidos domésticos.
Para eliminação, retirar as baterias ou acumuladores do aparelho
e entregá-las num ponto de recolha oficial.
A eliminação separada e a reciclagem garantem a conservação
dos recursos e a proteção da saúde e do ambiente.
Pode encontrar mais informações e informações atuais na nossa
página web http://www.gossenmetrawatt.com sob os termos de
pesquisa “WEEE” e “proteção do ambiente”.

Utilização KS17-2 e Z270S

!

Atenção!
Conforme
A
ã !DIN EN 61010-031, pode medir em ambientes conforme a categoria de medição III exclusivamente
com a capa de segurança colocada na ponta de prova
do cabo de medição.

Para efetuar o contacto em tomadas de 4 mm, tem de remover
as capas de segurança, inserindo um objeto pontiagudo (por
exemplo, uma segunda ponta de prova) no fecho de encaixe da
capa de segurança.
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14

Declaração CE

O aparelho cumpre os requisitos das diretivas da UE e dos regulamentos nacionais aplicáveis. Confirmamos isto com a marcação CE.
Um certificado de calibração de fábrica ou relatório de teste é anexado à unidade.
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15

Endereços

15.3

15.1

Suporte de produto

Em caso de necessidade, dirija-se a:

Consultas técnicas
(Utilização, comando, registo do software)
Em caso de necessidade, dirija-se a:

GMC-I Service GmbH
Service-Center
Beuthener Straße 41
90471 Nürnberg · Alemanha
Telefone +49 911 817718-0
Fax
+49 911 817718-253
E-mail service@gossenmetrawatt.com
www.gmci-service.com

Gossen Metrawatt GmbH
Hotline Suporte de produto
Telefone +49 911 8602-0
Fax
+49 911 8602-709
E-mail
support@gossenmetrawatt.com

15.2

Serviço de recalibração

Calibramos e recalibramos no nosso Centro de assistência técnica
(por exemplo, após um ano no âmbito do seu programa de monitorização dos equipamentos de teste, antes da utilização...) todos
os aparelhos da Gossen Metrawatt GmbH e também de outros
fabricantes, e oferecemos-lhe uma gestão de equipamentos de
teste gratuita. Veja também cap. 11.5.

Serviço de reparação e de peças sobressalentes
Centro de calibração* e serviço de aluguer de aparelhos

Esta morada é válida exclusivamente para a Alemanha.
No estrangeiro terá ao seu dispor os nossos respetivos representantes ou filiais.
* DAkkS calibration laboratory for electrical quantities, registration no.
D-K-15080-01-01, accredited per DIN EN ISO/IEC 17025
certificado conforme DIN EN ISO/IEC 17025
Grandezas de medição certificadas: Tensão contínua, intensidade da corrente contínua,
resistência da corrente contínua, tensão alternada, intensidade da corrente alternada,
potência ativa da corrente alternada, potência aparente da corrente alternada, potência
de corrente contínua, capacitância, frequência, temperatura

Parceiro competente
A Gossen Metrawatt GmbH está certificada conforme
DIN EN ISO 9001.
O nosso laboratório de calibração DAkkS está certificado conforme DIN EN ISO/IEC 17025 na Deutschen Akkreditierungsstelle
GmbH sob o número
D-K-15080-01-01.
Nossa competência técnica de medição abrange o protocolo de
teste o certificado de calibração de fábrica e o certificado de calibração
DAkkS.
Uma gestão de equipamentos de teste gratuita completa a nossa
gama.
Sendo um laboratório de calibração, calibramos naturalmente de
forma independente do fabricante.

© Gossen Metrawatt GmbHH
Elaborado na Alemanha • Reservado o direito a erros / alterações • Encontra uma versão em PDF na internet
Todas as marcas comerciais, marcas comerciais registadas, logótipos, designações de produtos e nomes de empresas são propriedade dos respetivos proprietários.
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