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Características Técnicas
Alimentação elétrica: Monofásica ou trifásica (Vca~60Hz) – Consulte o projeto elétrico;
Instrumentos embarcados:
- Volt Amperímetro: Tensão alternada e corrente alternada – Consulte o projeto elétrico;
- Hipot: Alta tensão alternada e corrente de fuga – Consulte o projeto elétrico;
- Hiamp: Tensão contínua e corrente contínua – Consulte o projeto elétrico;
- Megohmetro: Alta tensão contínua e resistência elétrica – Consulte o projeto elétrico;
Os ranges de medição podem ser diferentes entre clientes e entre equipamentos, avalie sempre
o projeto elétrico do equipamento em calibração, ou entre em contato com e a LHF
INSTRUMENTAÇÃO.

Aviso de segurança





Equipamento elétrico de Alta Tensão!!
 Deve ser operado somente por pessoal treinado e capacitado;
 Utilizar sempre os E.P.I’s necessários para essa atividade, sapato
de segurança emborrachado OBRIGATÓRIO;
 Cuidado no manuseio do mesmo, suscetível a choques
elétricos;
 Não utilizar o equipamento em áreas com humidade
excessiva;
 Alimente o mesmo somente em tomadas aterradas
eletricamente;
 Durante os testes mantenha-se afastado do
motor/estator/equipamento/eletrodoméstico em teste;
Não hesite em utilizar o sistema de segurança da máquina em caso de emergência;
A LHF não se responsabiliza por danos materiais ou acidentes ocasionados durante o
processo de calibração, bem como em decorrência de um processo de calibração
incorreto.
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Para
realização
da
calibração,
o
equipamento deve ser acessado com o login
“LHF” e a senha “33702441” para dar
privilégio
de
acesso
à
tela
de
configurações/hardware/controle manual
do sistema.

Através desta tela é possível controlar todas as saídas da máquina, e também realizar a leitura
em tempo real das entradas analógicas, sendo que para isso é necessário ativar a atualização
das leituras em “Atualizar”.

Na tabela das leituras analógicas existem dois campos, da esquerda para a direita “Cru” e
“Ajustado” respectivamente, onde o valor cru corresponde ao valor entregue pelos
transdutores da máquina, valores os quais serão utilizados se necessário para calibrar a
leitura apresentada no campo ajustado.
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Calibração de tensão - Vca
Observe antes de iniciar se a máquina encontra-se habilitada para utilização, verificando se na
tela do software apresenta a mensagem “MODO DE EMERGÊNCIA”. Para sair desse modo, faça
o procedimento de reset do sistema de segurança no frontal do painel.
Para calibrar a tensão das fases, é
necessário ter um voltímetro para
ler tensões 127V, 220V, 380Vca.
Deve-se habilitar a opção atualizar
do campo das analógicas.
Ligar os botões Watímetro, Force
supply output. Então é necessário
selecionar a frequência que será
utilizada e opção da tensão que será
medida na saída.

Conecte as pontas de teste em Fase/Neutro em
monofásico e ou trifásico. Em alguns equipamentos
mais recentes, se faz necessário o pressionamento
do BI-MANUAL para que a saída seja energizada. A
leitura do voltímetro deve então ser anotada e
comparada
com
a
indicada
no
campo
correspondente a fase que está sendo analisada no
software, conforme imagens a seguir:

Caso sejam detectados
erros relativos à comparação das duas indicações, será
necessário fazer o levantamento da curva de tendência linear
de calibração. Para isso é necessário obter pelo menos dois pontos de medição, em
monofásico indico utilizar um ponto em 127V e outro em 220V, resultando no gráfico a
seguir:
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Esse procedimento deve ser realizado para as demais fases e tensões de saída, os valores
obtidos através do gráfico serão utilizados mais adiante e devem ser salvos.
Após realizar o teste é necessário desabilitar a saída que foi habilitada anteriormente, clique
sobre o botão que está destacado.

Calibração de Corrente - A
Leitura de correntes elétricas de até 100 A;
Para calibração das correntes, devem-se seguir os passos
anteriores para alimentar a saída na tensão desejada.
Quanto à carga, o ideal é que seja utilizada uma carga
resistiva de potência 2kW ou maior e de resistência
variável 0 a 50 OHM, alimentando a mesma na
respectiva fase a ser calibrada. Também se pode utilizar
um gerador de corrente 0 a 100 A, nesse caso entre em
contato com a LHF para maiores informações.
Utilizando a carga resistiva e
alternando, por exemplo, de 127V
para 220V, conseguimos dois
pontos de corrente, por exemplo,
15,78 A e 9,09 A.
O procedimento de calibração é o
mesmo, os valores medidos no
padrão de calibração devem ser
comparados com os do software,
conforme descrito anteriormente.
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Calibração da Alta Tensão (Hipot) – kV
Leitura de Alta tensão de até 3000 Vca.
Para iniciar, todas as saídas anteriores devem ser desligadas. Caso o
indicador de limite de corrente estiver apagado então dê um duplo
clique em “Hipot reset” para resetar o limite de corrente do Hipot.

Definir o nível de tensão a ser calibrado através do variador mecânico posicionado no frontal
do painel, ou se seu equipamento tiver o ajuste automático de tensão utilizar os botões HV Up e
HV Down, usualmente utilizamos 1000 V, 1500 V, 2000 V. Pode-se verificar a tensão ajustada
no primário do transformador (saída do variador, baixa tensão) utilizando um multímetro
comum em escala de tensão AC.
Após ajustar a tensão desejada, ligue o botão Force supply output e em seguida o botão HV on
(Cuidado, deixar energizado o menor tempo possível).
Em seguida, deve-se posicionar o instrumento de medição na saída de tensão (ponteira de alta
tensão), entre Neutro e Aterramento. Realizar então o procedimento de calibração, conforme
descrito anteriormente.
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Calibração de corrente de Fuga – mA
Para essa calibração, é necessário um resistor 30 kΩ 3W.
Leitura de correntes elétricas CA de até 30Ma.
Conecte o resistor em série com o circuito Neutro e Terra. Para executar esta calibração, os
passos anteriores da calibração de tensão kV serão utilizados para alimentar a saída do
equipamento.

Porém, iniciaremos com tensão 300V, acionando a saída nessa tensão teremos algo próximo de
10mA. Repetir para 600V e 900V e anotar os valores de leitura de ambos instrumentos.
Realizar procedimento de calibração, se necessário.
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Calibração da corrente de continuidade – A
Para essa calibração serão necessários resistores de 0,10 Ω; 0,15 Ω; 0,20 Ω - 10 W.
Leitura de corrente CC de até 25 A.
Será necessário prender um lado do resistor na ponta de teste, e o outro lado em série com o
amperímetro. Os resistores serão testados individualmente, e em sequência.
Acione a saída “Cont. GND on” e verifique a leitura em “Continuity Current”, os valores devem
ser comparados entre os dois indicadores e se necessário proceder à calibração.
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Calibração da resistência de continuidade de aterramento - Ω
Para essa calibração serão necessários resistores de 0,10 Ω; 0,15 Ω; 0,20 Ω 15W.
Repita os passos anteriores, e confira se o valor do resistor padrão está de acordo com o valor
indicado no software LHF no campo “GND resistance”.
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Calibração da tensão de alimentação p/ teste de continuidade
Conecte um multímetro (na escala de tensão DC) á saída de tensão do teste de aterramento
(garra/ponteira) em relação ao terra/carcaça do painel. Aplique o teste “Cont. GND on”.
Compare o valor medido com o multímetro ao valor apresentado na tela, no campo “continuity
voltage supply” (que deve ser em torno de 9V).
Divida o valor do multímetro pelo valor apresentado na tela e insira o resultado na janela de
ajustes no parâmetro “tensão continuidade”. Exemplo: tensão lida no multímetro 11,92V e
tensão apresentada na tela 8,85V, resultado 11,92/8,85= 1,3468 .
A partir de agora o valor lido no campo “continuity voltage supply” deverá ser próximo do lido
no multímetro durante o teste “Cont. GND on”.

Calibração da tensão de Megômetro – Vcc
Leitura de tensão até 1000 Vcc;
Posicione seu equipamento de leitura padrão entre Fase – Terra da máquina e acione a saída
“Megômetro”, verifique o valor lido em “Megometer Voltage”.
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Calibração da resistência do Megômetro - Ω
Para essa calibração serão necessários resistores de 100 MΩ, 200MΩ, 300MΩ - 3W.
Conecte o resistor conforme mostrado na imagem a seguir, repita os passos para acionamento
do Megômetro no software LHF e verifique o valor medido em “Megometer Resistance”.

Inserir valores de calibração
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Para efetivamente realizar a calibração, os valores deduzidos através do gráfico da página 6 deste
manual, devem ser inseridos nos campos correspondentes na tabela da guia “ajustes”.
Por exemplo: y = 53,041x + 31,7
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