
PINÇA DIGITAL 
 
EM401/EM402 
 
Manual de instruções 
 
 
Leia atentamente este manual antes de usar o aparelho 
 
 
GARANTIA 
 
Este medidor tem garantia contra defeitos de fabrico durante 1 ano. Qualquer medidor com 
defeito deverá ser entregue ao fornecedor, reparado ou substituído na sua embalagem original, 
com portes pagos e sem nenhum encargo. Esta garantia não cobre componentes como as 
pilhas e os fusíveis. Se o dano se deve a uso indevido, ou uso em condições anómalas, a 
reparação passará a ser encargo do utilizador. 
 
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 
Este medidor foi projectado segundo a normativa IEC-61010, referente a instrumentos de 
medição eléctrica com categoria de medição CAT II 600V e grau de poluição 2. 
 
 
PRECAUÇÕES 
 
Para evitar danos materiais ou pessoais por choque eléctrico siga os seguintes pontos: 

a) Não use o medidor se parecer danificado. Antes de usar inspeccione o exterior. Preste 
especial atenção ao isolamento em redor dos terminais. 

b) Verifique as pontas de teste, o seu estado e o seu isolamento, especialmente as zonas 
metálicas. Comprove a sua continuidade e substitua-as sempre que pareçam em mau 
estado. 

c) Não use o equipamento se este não funciona correctamente, a protecção poderá estar 
afectada. Se tiver dúvidas dirija-se ao apoio técnico. 

d) Não utilize o equipamento em zonas onde haja presença de gazes inflamáveis, 
vapores ou poeiras. 

e) Não aplique mais voltagem do que a especificada nas indicações do medidor entre 
terminais ou entre terminais e terra. 

f) Antes de usar certifique-se do seu bom funcionamento realizando uma medição já 
conhecida. 

g) Use apenas os componentes especificados sempre que necessitar trocar algum. 
h) Tenha especial cuidado ao trabalhar com voltagens de mais de 30V AC rms, 42v de 

pico, o 60v DC. Estas voltagens podem originar danos perigosos. 
i) Ao utilizar as pontas de teste mantenha os dedos atrás da zona de protecção. Não 

toque na pontas nem no circuito a medir sem protecção do medidor.  
j) Ligue em primeiro lugar a ponta de teste comum e depois a ponta de teste viva. Para 

desligar faça o processo ao contrário, primeiro a viva e depois a comum. 
k) Retire as pontas de teste do medidor antes de abrir a tampa para aceder às pilhas. 
l) Use os terminais, a função e o alcance adequado para cada medição. 
m) Não use o medidor com a tampa das pilhas parcial ou totalmente aberta nem sem esta 

estar fixa. 
n) Para evitar falsas leituras, que poderiam provocar um choque eléctrico e danos 

pessoais, substitua as pilhas assim que apareça a indicação de pilhas fracas no ecrã. 
o) Deve ter presente que quando um terminal de entrega entra em contacto com um 

perigo potencial, esse perigo pode-se transmitir aos restantes terminais. 
p) Os instrumentos de categoria CAT II são fabricados para trabalhar em circuitos ligados 

a instalações de baixa voltagem. Por exemplo instalações domésticas, ferramentas 
portáteis e equipamentos similares. Não use o medidor em circuitos de instalações de 
categoria CAT III e IV.  

 



ATENÇÃO 
Para evitar possíveis danos materiais no medidor o no equipamento a medir, siga os seguintes 
pontos: 
 

a) Desligue o circuito a medir e descarregue os geradores de alta voltagem antes de 
realizar um teste de resistência, de iodos e continuidade. 

b) Use os terminais, a função e a categoria adequados a cada medição. 
c) Antes de girar o selector de categoria de teste para mudar a função desligue as pontas 

do circuito a medir. 
d) Retire as pontas de teste do medidor antes de abrir a carcaça. 

 
 
SÍMBOLOS ELÉCTRICOS 
 

AC corrente alterna 
 

DC corrente directa 

Informação de segurança importante, consulte o manual. 

Cuidado, presença de voltagem perigosa. 
Terminal de terra 

 
CE 
Conforme a normativa europeia 
 
Isolamento duplo 
Bateria fraca 

Iodo 

 
 
DESCRIÇÃO GERAL 
O medidor EM401 e EN402, é um instrumento compacto com função de alteração de categoria 
e um ecrã digital de 3 ½ dígitos, é uma pinça digital para realizar medições de voltagens DC y 
AC, corrente AC, resistência, iodo e continuidade, y temperatura (para o modelo EM 402). 
Tem um manuseamento simples e é ideal para realizar trabalhos em laboratórios e aplicações 
domésticas.  
 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 
Ecrã: LCD 3 ½ dígitos com uma leitura máxima de 1999. 
Polaridade: indicação de polaridade automática. 
Indicador de sobre carga: OL o -OL. 
Função zero: automática. 
Ratio de amostra: 3 vezes por segundo. 
Erro causado por posição incorrecta: leitura 1% 
NOTA: O condutor deve situar-se no centro da área delimitada pela braçadeira da pinça. 



Sensor: pinça com transformador para medições AC. 
Capacidade de abertura da pinça: 36mm 
Diâmetro máximo do condutor: Ø 30 mm 
Indicador de pilhas gastas: símbolo de uma pilha no ecrã. 
Alimentação: 2 pilhas de 1.5v AAA. 
Temperatura de trabalho: 0ºC a 40ºC, <75% HR . 
Temperatura de armazenagem:  -20ºC a 60ºC, <85% HR. 
Curto circuito de saída de corrente 
Teste de isolamento de resistência: >1.5mA. 
Tamanho: 190mmx 70mmx 38mm 
Peso: 220 gr (pilhas incluídas) 
 
ESPECIFICAÇÕES 
A precisão é especificada por um período de um ano após a calibração do aparelho a uma 
temperatura de 18 ° C a 28 ° C e uma humidade relativa de <75%. A exactidão é expressa da 
seguinte forma: 
+ / - (% Da leitura + últimos dígitos significativos) 
 
Selecção automática de tensão AC 
 

Selecção Resolução Precisão Sobre carga 

2.000V 1mV +/-(1.2%+5) 600v rms 

20.00v 10mv 

200.0v 100mv 

600V 1V +/-(1.5%+5) 

Impedância de entrada: 10MΩ 
Faixa de frequência: 40Hz a 400Hz 
Máxima entrada de tensão permitida 600V rms 
Display: onda senoidal rms, médio de resposta 
 
Selecção automática de tensão DC 
 

Selecção Resolução Precisão Sobre carga 

200.0mV 0.1mV +/-(0.8%+3) 600v rms 

2000v 1mv +/-(0.8%+1) 

20.00v 10mv 

200.0v 100mv 

600V 1V +/-(1%+3) 

Impedância de entrada: 10MΩ 
Máxima entrada de tensão permitida 600V rms 
 
Resistência 
 

Selecção Resolução Precisão Sobre carga 

200.0Ω 100mΩ +/-(1.2%+2) 600vp 

2.000kΩ 1Ω  
+/-(1%+2) 
 

20.00kΩ 10Ω 

200kΩ 100Ω 

2.000MΩ 1kΩ +/-(1.2%+2) 

20.00MΩ 10kΩ +/-(1.5%+2) 

 
NOTA 
Quando a resistência é entre 50Ω e 120Ω, o sinal sonoro pode soar ou não. 
Quando a resistência é maior do que 120Ω, o sinal sonoro não tocará. 
 
Diodo 
 

Selecção Resolução Precisão Sobre carga 

 1mv Visualização aproximada da 600vp 



queda de tensão. 
Voltagem em circuito aberto 
1.48v 

 
 
Temperatura (ºC/ºF): para o modelo EM402 
 

Selecção Resolução Precisão Sobre carga 

-40ºC a 
1000ºC 

1ºC -40ºC a 0ºC +/-(4%+4) 600vp 

0ºC a 400ºC +/-(1%+3) 

400ºC a 1000ºC +/-(2% +10) 

-40ºF a 
1832ºF 

1ºF -40ºF a 32ºF +/-(4%+8) 

32ºF a 752ºF +/-(1%+6) 

752ºF a 1832ºF +/-(2%+20) 

 
 
Corrente AC (ACA) Auto Selecção 
 

Rango Resolução Precisão Sobre carga 

2.000A 0.001A +/-(6%+20)≤0.4A 600A rms 

+/-(5%+10) 

20.00A 0.01A +/-(4%+10)≤4A 

+/-(3%+8) 

200.0A 0.1A +/-(2.5%+5) 

600A 1A 

Faixa de frequência: 50Hz a 60Hz 
Display: onda senoidal rms, médio de resposta 
 
 
INTRODUÇÂO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gatilho: Usado para abrir a braçadeira 
2. Tecla de função / faixa: Usada para seleccionar a função e faixa de trabalho. 
3. Display 
4. Terminal JACK: Terminal de entrada da ponta de teste preta (negativo) 
5. Terminal VΩ: Terminal de entrada da ponta de teste vermelha (positivo) 
6. Botão SELECT: Selecção de funções Ω / º F C / º 
7. Botão MAX: Pressione para activar a função de valor máximo, o display mostra a indicação 

"M.H" para o valor máximo registado. Para sair dessa função pressione novamente o botão 
MAX. 

8. Botão HOLD: Após pressionar o botão HOLD, o valor da leitura naquele momento será 
registado no medidor, e o display exibirá a indicação "D.H". Para sair desta função, 



pressione novamente o botão HOLD. Este botão também pode ser usado para activar o 
medidor quando se encontra em modo de espera. 

 
NOTA 
a. Quando o medidor estiver na função de medição de temperatura, o medidor não pode ser 
activado quando a chave de função estiver na posição de corrente AC, para activar o medidor 
deve colocar a chave de função em qualquer outra posição de função (apenas para o modelo 
EM402) 
b. Se a unidade estiver em modo de espera e você pressiona o botão HOLD, o medidor é 
activado. Enquanto isso a função de desconexão automática será desactivada. 
 
 
Sinal Sonoro: 
O sinal sonoro é ouvido quando é pressionado um botão válido. Se pressionar um botão 
inválido não vai ouvir qualquer aviso. 
Antes que o medidor se desligue automaticamente, você 5 avisos sonoros, após 1 minuto 
desses avisos, ouvirá um bip longo e o medidor desliga-se. 
Quando tiver o selector de funções na posição 2 / 20 A, ouvirá um sinal sonoro quando a 
corrente a medir exceda os 10 A. Esta condição não afecta a sua medição. 
Quando tiver o selector de função / faixa, em determinados intervalos, há botões que não são 
efectivos. Apenas os botões reais funcionarão normalmente. Para as diferentes faixas, os 
botões têm efeitos diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 
 
 
Verificação da tensão DC 
 
1. Insira a ponta de teste preta no terminal COM e a ponta de teste vermelha no terminal VΩ. 
2. Posicione o selector rotativo na posição V— . 
3. Conecte as pontas de teste na carga ou fonte a ser medida. 
4. Leia a leitura no display. A polaridade da ponta de teste vermelha indica o valor da voltagem. 
 
 
Verificação da tensão AC 
 
1. Insira a ponta de teste preta no terminal COM e ponta de teste vermelha no terminal VΩ. 
2. Posicione o selector rotativo para a posição V ≈. 
3. Conecte as pontas de teste à carga ou à fonte a ser medida. 
4. Leia a leitura no display. A polaridade da ponta de teste vermelha indica o valor da voltagem. 
 
Medições com a pinça de corrente AC 
 
1. Coloque o selector de funções na posição de corrente AC desejada. 
2. Pressione o gatilho para abrir a pinça e rode o condutor. Certifique-se a braçadeira está 
completamente fechada. 
NOTA 

a) Rode um condutor de cada vez. 
b) O condutor deve estar no centro da área delimitada pela pinça, para obter uma medição 
correcta. 
c) Não toque no condutor com as mãos. 

3) Leia o valor da medição no display. 
 
Resistência 
 
a) Insira a ponta de teste preta no terminal COM e a ponta de teste vermelha no terminal VΩ. 
b) Coloque o selector rotativo na posição Ω, o display mostrará a indicação Ω. 
c) Conecte as pontas de teste com a resistência a ser medida. 
d) Verifique a leitura no display. 
 
 
NOTA 
1. Se a resistência for ≥ 1 MΩ, pode precisar de alguns segundos para que o medidor estabilize 
a leitura, é um processo normal. 
2. Se os terminais de entrada se encontram num circuito aberto, no display aparecerá sinal de 
sobrecarga. 
3. Antes de tomar uma medida da resistência interna do circuito, certifique-se a fonte de 
alimentação do circuito esteja desligada e todos os geradores descarregados. 
 
Teste de diodos 
 
1. Insira a ponta de teste preta no terminal COM e a ponta de teste vermelha (positivo) no 
terminal VΩ. 
2. Posicione o selector rotativo na posição  
Pressione o botão SELECT para que no display apareça a indicação  
  
3. Conecte a ponta de teste vermelha no ânodo do diodo e a ponta de teste de preta no catodo 
do diodo. 
4. Leia a leitura da queda de tensão no display. 
 
 
 



Medições de continuidade 
 
1. Insira a ponta de teste preta no terminal COM e a ponta de teste vermelha no terminal VΩ 
NOTA: a ponta de teste vermelha é positiva. 
2. Posicione o selector rotatório na posição VΩ  e pressione o botão SELECT para que o 
display exiba a indicação  
3. Conecte as pontas de teste no circuito a medir. Se a resistência for <50Ω ouvirá um sinal 
sonoro de aviso, o que significa que o circuito está conectado correctamente. 
 
Medições de temperatura 
 
1. Conecte a sonda térmica tipo K  aos terminais VΩ e COM. 
2. Posicione o selector rotativo na posição º F / ºC, pressione o botão SELECT para que o visor 
mostre a temperatura desejada. 
3. Ponha em contacto, com cuidado, a sonda térmica com o objecto a ser medido. 
4. Quando a sonda térmica alcance a mesma temperatura que o objecto, no display aparecerá 
o valor medido. 
 
Desconexão automática 
 
Se não estiver usando o medidor durante 15 minutos, este desliga-se automaticamente e 
permanece no modo de espera. Para voltar a ligar o medidor, mova o selector de funções / 
intervalos ou pressione um botão. 
 
MANUTENÇÃO 
 
Este instrumento é um dispositivo preciso, por favor, preste atenção à sua manutenção. 
Limpe regularmente o medidor com um pano húmido com detergente neutro, não use produtos 
abrasivos ou solventes. 
 
Poeira e sujidade nos terminais podem afectar o valor da leitura. 
• Desligue o medidor e remova as pontas de teste. 
• Retire a poeira e a sujidade que possa existir nos terminais. 
• Molhe outro pano com álcool e limpe a área ao redor dos terminais. 
 
  
MUDANÇA DE PILHAS 
 
Quando o display mostre o símbolo de uma pilha, deverá substituir as pilhas. Para trocar as 
pilhas, remova os parafusos de fixação, troque as pilhas por outras equivalentes (1.5V AAA), 
volte a colocar a tampa e segure-a com parafusos. 
 
ATENÇÃO 
Para evitar danos materiais ou físicos por choque eléctrico, retire as pontas de teste e qualquer 
sinal ou componente de entrada antes de abrir a tampa do compartimento das pilhas. 
 
ACESSÓRIOS 
 
• Pontas especiais de teste, um par. 
• Manual de Instruções 
• Uma sonda de temperatura tipo K (para o modelo EM402) 
 
RECICLAGEM DO ARTIGO  
 
Caro consumidor, 
Ajude a reduzir os resíduos. 
Se em algum momento pretender livrar-se do instrumento, tenha em conta que muitos de seus 
componentes são feitos de material valioso que pode ser reciclado. 
Não deite no seu lixo doméstico, dirija-se à sua junta de freguesia, para que lhe indiquem onde 
se encontra o centro de reciclagem mais perto, para poder levar o instrumento.  


