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GARRA DE CORRENTE AC
AC Current Clamp

Pinza de Corriente AC
CA-601

*Imagem meramente ilustrativa. Only illustrative image.
Imagen meramente ilustrativa.  

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Instructions Manual

Manual de Instrucciones

Don’t input voltage to the terminal

CAT III

600V600A~MAX
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1. INTRODUÇÃO

A garra de corrente AC permitirá que seu multímetro 
meça corrente elétrica até 600A AC, com resposta de 
frequência  de 50Hz a 60Hz. Quando medimos corrente 
com a garra, não é necessário interromper o circuito ou 
afetar a isolação.

2.INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

O instrumento está de acordo com a categoria de sobretensão 
CAT III 600V   dos padrões IEC61010-1. Grau de poluição 2 
para uso interno. Se o instrumento é usado de maneira não 
especificada, a proteção fornecida pelo instrumento pode 
ser comprometida.

PELA IEC 61010 CATEGORIA DE INSTALAÇÃO DE SO-
BRETENSÃO

CATEGORIA DE SOBRETENSÃO II
Equipamento da CATEGORIA DE SOBRETENSÃO II é o 
equipamento consumidor de energia fornecida por uma 
instalação fixa.
Nota  -  Exemplos incluem aparelhos domésticos, de es-
critório, e laboratoriais.

CATEGORIA DE SOBRETENSÃO III
Equipamento da CATEGORIA DE SOBRETENSÃO III é o 
equipamento em instalações fixas.
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Nota - Exemplos incluem chaves em instalações fixas e 
alguns equipamentos para uso industrial com conexão per-
manente a uma instalação fixa. 

CATEGORIA DE SOBRETENSÃO IV
Equipamento da CATEGORIA DE SOBRETENSÃO IV é para 
uso na origem da instalação.
Nota - Exemplos incluem medidores de eletricidade e equi-
pamento de proteção de sobrecorrente primário.

3.REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA

 ADVERTÊNCIA

• Leia atentamente as informações deste Manual de 
Instruções antes de utilizar o instrumento.

• Nunca efetue medidas com o instrumento nos se-
guintes casos: a garra de corrente apresentar defeito; 
suas mãos estiverem úmidas; após o armazenamento 
ou acondicionamento do instrumento em condições 
anormais; ou com o instrumento aberto.

• Ao efetuar as medidas, mantenha suas mãos na parte 
isolada das pontas de prova e evite estar em contato 
com o potencial terra, ou seja, mantenha seu corpo 
isolado usando por exemplo calçados com solados de 
borracha.

• Os reparos, as trocas de peças e as calibrações de-
vem ser executadas apenas por pessoas qualificadas. 
Excetuando-se as trocas de baterias.
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4. ESPECIFICAÇÕES

A. Especificações Gerais

• Diâmetro do Condutor: máx. 30mm
• Dimensões: 130(A) x 69(L) x 42(P)mm
• Ambiente de Operação: 0°C a 50°C, 80%RH
• Ambiente  de Armazenamento: -20°C a 60°C, <85%RH
• Peso: aprox. 193g

B. Especificações Elétricas (à 23°C±5°C, <80%RH)
    
	 Corrente AC 
 Faixa: 0 a 600A 
 Precisão: ±(3,0%Leit.+5díg)   
 Resposta em frequência: 50Hz ~ 60Hz
 Relação de Saída: 0 a 600mV(AC) para correntes de 

0 a 600A
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5. OPERAÇÃO

Antes de efetuar qualquer medida, leia com atenção o 
item “REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA” e esteja 
ciente sobre todas as advertências. Sempre examine o 
instrumento a respeito de danos, contaminação (sujeira 
excessiva, graxa,..) e defeitos. Examine as pontas de 
prova contra rachaduras ou defeitos na isolação. Caso 
alguma condição anormal seja detectada, não efetuar 
nenhum tipo de medida.

A. Medida de Corrente AC

1. Para medida de corrente conecte a ponta de prova 
vermelha no terminal “VΩ” do multímetro e a ponta de 
prova preta no terminal “COM” do multímetro, cuja a 
impedância de entrada deve ser de pelo menos 1MΩ.

2. Ajuste a chave rotativa para medição de tensão AC, 
a faixa de medida de tensão AC não pode ser maior 
que 2V AC.

3. Conecte a garra ao redor do condutor a ser medido e 
realize a leitura.

4.Leia o valor de tensão no multímetro e faça o cálculo 
abaixo para encontrar a corrente.

   
   I=Leitura/(1mV/A)
Onde;
I:Corrente (A).
Leitura: Valor mostrado no display em mV.
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 ADVERTÊNCIA

1. É recomendável nas medidas de correntes baixas 
passar o condutor várias vezes pela garra, enrolando 
o condutor sobre a garra. O valor real da corrente 
medida será divida pelo número de voltas do condutor 
ao redor da garra.
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6. GARANTIA

O instrumento foi cuidadosamente ajustado e inspecionado. 
Se apresentar problemas durante o uso normal, será repa-
rado de acordo com os termos da garantia.

GARANTIA
 SÉRIE Nº   MODELO  CA-601

1-  Este certificado é válido por 12 (doze) meses a partir da data de 
aquisição.

2-  Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:
 A)  Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto 

do aparelho no prazo acima estipulado.
 B)  Os serviços de reparação serão efetuados somente no depar-

tamento de assistência técnica por nós autorizado.
 C) Aquisição for feita em um posto de venda credenciado da 

Minipa.
3-  A garantia perde a validade nos seguintes casos:
 A)  Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente 

ou condições anormais de operação ou manuseio.
 B)  O aparelho foi violado por técnico não autorizado.
4-  Esta garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios 

tais como pontas de prova, bolsa para transporte, etc.
5-  Caso o instrumento contenha software, a Minipa garante que o 

software funcionará realmente de acordo com suas especificações 
funcionais por 90 dias. A Minipa não garante que o software não 
contenha algum erro, ou de que venha a funcionar sem interrupção.

6- A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.
7-  A garantia só será válida mediante o cadastro deste certificado 

devidamente preenchido e sem rasuras.
Nome:     
Endereço:    Cidade:   
Estado:     Fone:
Nota Fiscal N°:  Data:
N° Série:
Nome do Revendedor:
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A. Cadastro do Certificado de Garantia

O cadastro pode ser feito através de um dos meios a seguir:

- Correio: Envie uma cópia do certificado de garantia  devi-
damente preenchido pelo correio para o endereço.

 Minipa do Brasiç Ltda.
 At: Serviço de Atendimento ao Cliente
 Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero
 CEP: 04186-100 - São Paulo - SP
- e-mail: Envie os dados de cadastro do certificado de 

garantia através do endereço sac@minipa.com.
br.

IMPORTANTE

Os termos da garantia só serão válidos para produtos 
cujo certificados forem devidamente cadastrados. Caso 
contrário será exigido uma cópia da nota fiscal de compra 
do produto.

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio.

Revisão: 00
Data Emissão: 13/03/2015
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