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Avisos de segurança 

 

• Equipamento elétrico! 

• Cuidado no manuseio do mesmo, suscetível a choques elétricos; 

• Alimente o mesmo somente em tomadas aterradas eletricamente; 

• Deve ser utilizado por pessoal treinado e capacitado; 

• Utilizar sempre os EPI’s necessários para essa atividade, sapato de 

segurança com solado de borracha OBRIGATÓRIO; 
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Apresentação 

 

O equipamento Miliohmímetro é utilizado para a medição de resistências elétricas de 
baixos valores, empregado na medição de resistores, bobinados, solenoides, contatos 
elétricos e outros. 

Utiliza o método de 4 fios para realizar a compensação das resistências elétricas 

do próprio circuito de medição, garantindo máxima precisão de medição em baixas 

resistências. 

Possui medição de temperatura ambiente, para empregar quando necessário, à 

compensação de medição de resistências elétricas em produtos de cobre ou 

alumínio, os quais são suscetíveis a variações de resistência de acordo com a 

variação de temperatura ambiente. 

Características gerais 

 

Alimentação elétrica: Bivolt automático 127 / 220 VCA ~ 60 Hz – 10 A. 

Dimensões modelo bancada: 131 x 279 x 324 mm (A x L x P). 

Dimensões modelo maleta: 155 x 340 x 295 mm (A x L x P). 

Estrutura mecânica modelo bancada: Aço 1020- Pintura Eletrostática pó RAL 7035. 

Estrutura mecânica modelo maleta: Plástico PP. 

Peso para ambos os modelos: 3 kg. 
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Características técnicas 

 

Características técnicas 

Escalas de medição 

Range de medição Resolução Precisão Corrente máxima aplicada 

1 mΩ 0,0001 mΩ 0,50% 5 A 

10 mΩ 0,001 mΩ 0,50% 5 A 

100 mΩ 0,01 mΩ 0,50% 2,5 A 

1 Ω 0,0001 Ω 0,50% 250 mA 

10 Ω 0,001 Ω 0,50% 25 mA 

100 Ω 0,01 Ω 0,50% 2,5 mA 

  Escala automática - Autorange 

Medição temperatura Cº 2 - 50º C 0,1º C 0,5º C - 

Características de processamento e interface 

Métodos de teste Comparativo individual - Comparativo relativo 

Comunicação ModBUS TCP/IP 

Tela 7 Polegadas - Touch Capacitivo 

Compensação Cº Cobre e Alumínio para 20 ° ou 25° C 

Medição 4 Fios - Ponte Kelvin 

Conexão  Garras grandes - Abertura 20 mm 

Mecânica Gabinete de bancada ou maleta plástica 
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Periféricos (bancada) 

 

 

  

 

 

 

1: Botão de início de testes. 5: Sensor de temperatura ambiente. 

2: Interface com o operador – Touch Screen. 6: Porta RJ45 – Comunicação ModBus TCP/IP. 

3: Garras de conexão para testes – A 4 Fios. 7: Plug de alimentação – 127 / 220 V ~60 Hz. 

4: Conexão via pinos “banana” – Corrente e 
Tensão. 

8: Conector USB – Relatórios. 

2 

1 

3 

5 

6 

7 

8 4 
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Periféricos (maleta) 

 

 

 

1: Botão de início de testes. 5: Sensor de temperatura ambiente. 

2: Interface com o operador – Touch Screen.  

 7: Plug de alimentação – 127 / 220 V ~60 Hz. 

4: Conexão via pinos “banana” – Corrente e 
Tensão. 

8: Conector USB – Relatórios. 
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Software 

 

Tela de menu: 

 
- Acesso às configurações, comunicação 
e calibração. Acesso ao botão de 
desligar. 
 
- IMPORTANTE: o desligamento do 
equipamento deve ser feito por esta tela, 
nunca diretamente no botão/chave físico. 
Aguardar 10 segundos para desligar a 
chave física. 

 

Tela de teste individual: 

 
Parâmetros de entrada de testes: 
- Escala (1 a 7 – Autorange);  
- Compensação: Nenhuma, cobre, 
alumínio; 
- Resistência máxima admissível 
(Rmáx); 
- Resistência mínima admissível (Rmin); 

 

 
 
 
 
 
 

Tela de teste relativo 3 ou 6 medições: 

 
Parâmetros de entrada de testes: 
- Escala (1 a 7 – Autorange); 
- Compensação: Nenhuma, cobre, 
alumínio; 
- Medição 1 – Clique sobre o campo; 
- Medição 2 – Clique sobre o campo;  
- Medição 3 – Clique sobre o campo; 
- Medição 4 – Clique sobre o campo; 
- Medição 5 – Clique sobre o campo;  
- Medição 6 – Clique sobre o campo; 
 
 
Erro: Valor percentual de erro entre as três ou seis medidas, calculado 
automaticamente. 
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Tela de configuração: 

 
Parâmetros de setup: 
- Temperatura de referência: ºC; 
- Número de aquisições para 
estabilização da leitura;  
- Tempo de estabilização da leitura. 
- Versão de software 
- Número de série do equipamento 
 

 
 

Telas de calibração: 

 
Consulte o manual de calibração do 
equipamento para maiores detalhes. 

 
 

 
 

Tela de configuração de rede: 

 
Permite configuração da porta de 
comunicação externa, via Modbus 
TCP/IP. 
- Controle remoto; 
- Transmissão de parâmetros e 
resultados; 
- Comunicação externa com outros 
equipamentos e maquinas. 
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Informações específicas sobre o hardware e software 

 

Estão disponíveis na tela do produto a versão do software que o mesmo está 

rodando e seu número de série (único). Para acessar basta na tela principal clicar 

em “Menu” depois em  “Configuração”; as informações estarão em baixo á 

esquerda da tela. Informe estes dados em caso de necessidade de manutenção 

por parte do fabricante. 

 

 

Equações de compensação 

 

 

Há uma equação de compensação no sofware do miliohmímetro, que afeta 

diretamente a resistência apresentada na tela após medição; é referente ao tipo de 

material sendo testado (cobre, alumínio ou sem compensação). 

 Esta equação engloba a variação resistividade do material conforme a 

temperatura, e pode ser vista abaixo. 

resistance_temp_adjusted = resistance_calib * (1 + material_factor * (actual_temp -  

ref_temp)) 

A variável “resistance_calib” é a resistência crua, sem compensação. A variável 

“material_factor” vai receber três possíveis valores: 0 (sem compensação), 0,0040 

(cobre) ou 0,0036 (alumínio).  
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A resistência final calculada “resistance_temp_adjusted” leva em conta portanto a 

resistividade de cada tipo de material sob teste. Utilizamos a seguinte referência 

para constantes e equação: http://www.cepa.if.usp.br/e-

fisica/eletricidade/basico/cap06/cap06_15.htm 

O parâmetro “temperatura de referência” pode ser alterado em “Menu > 

Configurações” com a temperatura de referência. Por padrão o miliohmímetro sai 

ajustado para 25 graus. Observe que a temperatura atual “actual_temp” é obtida 

automaticamente pelo sensor de temperatura do produto. 

Modo de operação 

 

 

O equipamento leva em média 40 segundos para energizar completamente após 

ligar-se a chave geral, é normal. 

São disponibilizados três modos de operação via tela principal: relativo 3, relativo 6 

e individual, selecionáveis via menu à esquerda da tela. Nos modos relativo 3 e 

relativo 6 você pode realizar até três ou seis medições diferentes que serão 

mostradas na tela: basta primeiro clicar sobre o campo onde você quer que a 

medição seja mostrada (ele vai mudar para cor cinza) e logo após clicar em 

“Testar” ou apertar o botão de teste físico do equipamento. 

Será também mostrada a diferença percentual entre o maior e o menor valor 

medidos, desconsiderando os valores intermediários.  

 

 

http://www.cepa.if.usp.br/e-fisica/eletricidade/basico/cap06/cap06_15.htm
http://www.cepa.if.usp.br/e-fisica/eletricidade/basico/cap06/cap06_15.htm
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Estes dois modos (3 e 6 medições)  são úteis por exemplo para medição em 

motores elétricos trifásicos 3, 6 e 12 cabos, comparando a resistência entre as três 

fases. 

Já no modo individual você define os limites superior e inferior de resistência 

esperada e então clica em “Testar” ou aperta o botão de teste físico do 

equipamento. Caso o valor medido esteja entre os valores inseridos, ambos 

campos ficarão verdes; caso o valor esteja abaixo ou acima dos valores inseridos o 

campo correspondente ficará vermelho. 
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Em ambos casos pode ocorrer de ser mostrado na tela “Limite inf.” ou “Limite sup.”, 

pois o valor de resistência medido está diferente daquele da escala selecionada 

(muito maior ou muito menor).  

Você pode tanto ajustar a escala manualmente como utilizar a função autorange 

para descobrir a escala automaticamente. O limite inferior de resistência que o 

equipamento é capaz de medir é 100µΩ, já o limite superior vai depender da 

versão que você adquiriu, podendo ser 100Ω ou 1000Ω. 

Configurações úteis 

 

 

Em “Menu > Configuração” há três campos que podem ser modificados e que 

afetam a qualidade do teste realizado. 

- Temperatura de referência: temperatura utilizada para calcular a resistência final 

(corrigida) com base na temperatura ambiente lida na hora do teste. 

- Número de aquisições: quantidade de medições efetuadas antes de calcular 

uma média e apresentar o valor final de resistência na tela. 

- Tempo de estabilização: tempo que o sistema aguarda com corrente circulando 

pela carga antes de efetuar uma medição. Tempos mais longos são especialmente 

útil para cargas fortemente indutivas (grandes motores, transformadores, 

solenóides). 

 

Salvar relatórios em dispositivo USB – formatando o Pendrive 

 

 

Este equipamento permite gerar e salvar relatórios em formato PDF dentro de 
dispositivo USB. O Pendrive escolhido deve ter no máximo 64Gb e ser nomeado 
 RELATORIOS, conforme procedimento abaixo. 
 
Caso precise formatar o pendrive, conecte o mesmo a um computador com 
Windows. Abra o Explorador de arquivos (Windows Explorer), identifique o pendrive 
e clique com o botão direito sobre ele; então clique em “Formatar...”. 
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A janela abaixo se abrirá. Configure-a conforme a imagem, com os seguintes 
parâmetros (e depois clique em “Iniciar”; todos os dados salvos no pendrive serão 
perdidos). 
 
- Sistema de arquivos: FAT32 (1) – é o comum/normal do Windows 
- Rótudo do volume (2): o nome deve ser RELATORIOS (sem acento, tudo 
MAIÚSCULO) 
- Opções de formatação (3): marque “Formatação rápida” 
- Clique em iniciar (4) 
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É necessário realizar esta formatação somente uma vez por pendrive. O pendrive 

continua funcionando normalmente, além de salvar os relatórios do miliohmímetro 

ele ainda pode ser utilizado no computador para salvar outros arquivos, sem 

problemas. 

Após finalizar a formatação siga para o próximo passo (inserir logomarca dentro do 

pendrive). 

 

Inserindo sua logomarca nos relatórios gerados 

 

Não é obrigatório inserir sua logomarca para ser impressa no relatório PDF a ser 

gerado. Caso queira inseri-la, basta salvar a imagem da sua logomarca dentro do 

pendrive (antes de conectar ao miliohmímetro), com o nome “logo.jpg”. O nome 

“logo” deve ser todo minúsculo.  

É recomendado que seja uma imagem o mais quadrada possível e não maior que 

500 pixels de largura. 
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Salvar relatórios em dispositivo USB – inserindo dados da peça e 

salvando 

 

Conecte o Pendrive ao miliohmímetro antes de energizar o equipamento. Pode-se 

ainda conectar o pendrive ao equipamento em funcionamento, porém não é 

recomendado. 

Com o Pendrive conectado ao miliohmímetro começe a aquisição de medições, 

clicando em “Testar” no touch screen da tela ou então no botão físico na frontal do 

equipamento. Faça todas as medições necessárias. 

Opcionalmente você pode inserir dados da peça e do cliente (ex: número de série) 

para cada peça testada, clicando em “Dados cliente/peça” (1) na parte esquerda da 

tela.  

 

A tela acima vai ser abrir, preencha conforme necessário (nenhum campo é 

obrigatório). Após finalizar é só clicar em “Concluir”. 
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Então clique no botão “Gerar relatório” (2) no lado esquerdo da tela. Após uma 

fração de segundo a mensagem “PDF xx OK” vai aparecer no campo de texto (3), 

indicando sucesso na geração do relatório em PDF. 

O número que aparecer na tela corresponde ao nome do arquivo salvo. Ex: “PDF 

14 OK” gerou o arquivo “Miliohmimetro_LHF_14.pdf”. 

Caso o pendrive não esteja conectado ao miliohmímetro, a mensagem “Pendrive!” 

aparecerá na tela. 

Opcionalmente remova o pendrive do miliohmímetro somente APÓS desligar o 

mesmo, via botão específico no menu principal (veja próximo tópico). 

 

 

Caso a mensagem “PDF xx OK” não apareça, verifique: 

- O Pendrive está conectado á USB traseira do miliohmímetro? 

- O Pendrive foi formatado para FAT32 (padrão do Windows) conforme 

procedimento descrito anteriormente? Seu nome é RELATORIOS ? 

- O Pendrive tem espaço livre o suficiente? Não está protegido contra escrita? 

- Desligue e ligue o equipamento novamente. 
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Desligamento correto do equipamento 

 

Este miliohmímetro roda um sistema operacional baseado em Linux, portanto deve-

se tomar cuidado na hora de efetuar seu desligamento. O procedimento correto é 

via botão específico na tela do produto: no canto esquerdo da tela clique em 

“Menu” e depois bem ao centro da tela na opção “Desligar” em vermelho. 

 

 

 

A tela vai se apagar, porém é necessário aguardar ainda 10 segundos para 

desligar o botão/chave física que fica próxima ao cabo de alimentação. É o tempo 

que demora para o Linux terminar seu desligamento. 
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Mensagem de erro na tela 

 

Caso a mensagem “Contate LHF” apareça na parte inferior esquerda da tela, é 

muito provável que algum dos arquivos de configuração do equipamento esteja 

corrompido. É possível continuar utilizando o equipamento, no pior dos casos a 

calibração do mesmo é temporariamente perdida e as leituras de resistência não 

irão condizer com a realidade. Entre em contato com a LHF. 
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