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Medidor de Campo E @115 V   1001029 

Medidor de Campo E @230 V   1001030 
 
 

Instrução de operação 
06/15 ALF 

 

 

 

1 Placa de blindagem 

2 Cilindro de blindagem 

3 Ligação à massa 

4 Chave de rede (não visivel) 

5 Saida de tensão 

6 Ligação à massa saída de 
tensão 

7 Chave seletora de faixa de 
medição 

8 Regulador Offset 

9 Jogo de arruelas 
distanciadoras de vidro 
acrílico 

10 Placa medidora  de tensão, 
faixa de medição 1x 

11 Placa medidora  de tensão, 
faixa de medição 10x 

12 Placa condensadora de 
medição, 250 cm² 

13 Placa condensadora, 250 
cm² 

 

 

1. Notas de segurança 

O Medidor de Campo E corresponde às diretrizes 
de seguranca para aparelhos elétricos de 
medição, reguladores, comando e de laboratórios  
conf. DIN EN 61010 parte 1 e é montado conf. 
Classe de proteção I. É previsto para operar em 
ambientes secos, adequados a meios 
operacionais elétricos. 

Usando-se o aparelho de acordo com as 
prescrições garante-se o uso seguro. A 
segurança porém fica comprometida se o 
aparelho for operado inadequadamente e tratado 
com desleixo. 

Supondo-se que o aparelho não mais possa mais 
ser operado sem risco, então deve ser 
desativado imediatamente.  

Nas escolas e centros de treinamento a operação 
do aparelho deve ser supervisionada 
responsavelmente por pessoal qualificado. 

 Antes da operação inicial verificar se o valor 
para tensão de rede para ligação impresso no 
lado traseiro da carcaça corresponde às 
exigências locais. 

 Antes da operação inicial examinar a carcaça 
e o cabo de ligação para a rede quanto a 
danificações, e mediante irregularidades 
funcionais e danos visiveis desativar o 
aparelho evitando o uso indevido.  

 Ligar o aparelho somente em tomadas com 
cabo de segurança aterrado. 

 Instalar a placa condensadora e a placa 
medidora de tensão somente com o aparelho 
desligado. 
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2. Descrição  

O Medidor de Campo E serve para a medição 
estática de forças eléricas de campo ou tensões 
elétricas. 

1. O princípio de medição da força de campo 
elétrica: com uma sonda com quatro setores 
dispostos em forma de estrela (placa de indução) 
gira uma placa de proteção moldada do mesmo 
modo. Deste modo interrompe-se 
constantemente um fluxo elétrico atuante sobre a 
sonda e nela surgem periodicamente cargas de 
indução, que fluem para fora através de uma 
resistência de alto valor ohmico. Os impulsos de 
tensão assim gerados são ampliados pelo 
aparelho e retificados. A tensão de saída é 
proporcional a tensão de indução e assim 
proporcional a intensidade de campo elétrica 
atuante sobre a sonda. 
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Fig. 1 A Placa de proteção, B Placa de indução 

eletrostática, C Cilindro de proteção 

 
Como instrumento indicador pode ser empregado 
um habitual medidor de tensão contínua (faixa de 
medição 1 V ou 3 V). 1 Volt de tensão indicada 
corresponde a intensidade de campo de 100 
V/cm, 300 V/cm ou 1000 V/cm, comutável na 
chave giratória na faixa „E“.  

2. Princípio de medição do Medidor de Campo E 
eletrômetro de indução: Uma placa 
condensadora (placa medidora de tensão) é 
colocada numa distância exatamente definida da 
sonda. Ela forma junto com a sonda um 
condensador, cuja intensidade de campo elétrica 
é uma função da tensão do condensador  e da 
distãncia da placa. 

Uma tensão instalada na placa medidora de 
tensão é indicada na posição da chave „U". 
Empregando-se a placa medidora de tensão a 
uma pequena distância, então 1 Volt de tensão 
indicada corresponde de acordo com a posição 
da chave na faixa „U“ a uma tensão medida de 

10 V, 30 V ou 100 V. Para a placa medidora de 
tensão a grande distância, amplia-se a faixa de 
medição pelo fator 10.  

O aparelho é plenamente protegido contra sobre-
tensão, mesmo para descarga de centelhas. 

O Medidor de Campo E 1001029 é projetado 
para uma tensão de rede de 115 V (±10 %), 
1001030 para 230 V (±10 %). 

 

3. Material fornecido 

1 Aparelho básico Medidor de Campo E  

1 Placa medidora de tensão  

1 Placa medidora de tensão, faixa de medição 1x 

1 Placa medidora de tensão, faixa de medição 10x 

1 Placa medidora de condensador, 250 cm2 

1 Placa medidora de condensador, com pegador, 
250 cm2 

20 Arruelas distanciadoras de vidro acrílico,1 mm 

1 Bastão de contato 

 

4. Dados técnicos 

Tensão de operação: veja verso do aparelho 

Tensao de saída: max. 10 V 

Faixas de medição (1 V tensão de saída 
corresponde): 
 100 V/cm, 300 V/cm,  
 1000 V/cm  
 10 V, 30 V, 100 V (com  
 placa medidora de  
 tensão 1x)  
 100 V, 300 V, 1000 V 
 (com placa medidora de  
 tensão 10x) 

Resistência de entrada: 10 M 

Dimensões:  aprox. 140x110x70 mm3 

Massa:  aprox. 1 kg 

 

5. Acessórios recomendados 

Multímetro analógico AM50 1003073 

Resistência 300 k 1000690 

 

6. Operação 

6.1 Informações gerais 

 Sempre que possivel fazer experiências com 
tensão não perigosa ao contato.  

 Mediante emprego de fontes de rede, que 
forneçam uma tensão perigosa ao contato, 
empregar a resistência (1000690) para 
limitação da corrente. 
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 Para todas as medições conectar o bastão 
com a ligação à massa no cilindro protetor e 
segurá-lo na mão para que o experimentador 
esteja no mesmo potencial. 

 Antes de cada série de medições deve ser 
feita uma calibração do ponto zero do 
Medidor de Campo E para cada faixa de 
medição. 

 Após conectar o plug da rede na tomada, 
esperar alguns minutos até que o aparelho 
tenha atingido a temperatura de 
funcionamento. 

 Para evitar de danificar o Medidor de 
Intensidade de Campo E, não tocar na hélice 
girando! 

 Manter limpas as peças isolantes no aparelho 
e nas placas de medição (não tocar) e 
mediante alta umidade do ar eventualmente 
secar com uma corrente de ar quente (pistola 
de ar quente ou secador de cabelo). 

Para medições de intensidade de campo, 
atenção para que a placa de indução esteja um 
pouco abaixo da placa protetora. Esta diferença 

fica em d = aprox. 1 mm e para medições 
exatas deve ser determinada por meio de 
experiências e observada nas medições. A 
intensidade de campo E calcula-se com a tensão 
U e a distância da placa d pela fórmula 

dd

U
E


  

 
6.2 Calibração do ponto zero 

 Fazer a Calibração do ponto zero inicialmente 
no instrumento de indicação (veja instrução 
de operação correspondente). 

 Conectar o instrumento de indicação na saída 
de tensão do Medidor de Intensidade de 
Campo E. 

 Colocar a placa medidora de tensão a uma 
pequena distância e fixar com o parafuso  de 
cabeça estriada. 

 Colocar a Chave seletora de faixa de 
medição na posição de seleção „U" na maior 
faixa de medição. 

 Conectar a placa de medição com a ligação à 
massa no cilindro de proteção. 

 Ligar o Medidor de Campo E e por meio do 
regulador de Offset ajustar o ponto zero. 

 Executar a Calibração do ponto zero do 
mesmo modo nas faixas de medição 
pequenas. 

 
6.3 Medição da intensidade de campo de um 

condensador de placas 

Para realização da experiência é necessário uma 
fonte DC, que forneça uma tensão filtrada por 

exemplo. 

1 Fonte DC 500 V @115 V 1003307 
ou 
1 Fonte DC 500 V @230 V 1003308 

1 Resistência 300 k 1000690 

 
 Elaborar montagem para experiência conf. 

Fig. 2. 

 Conectar instrumento indicador na saída de 
tensão do Medidor de Intensidade de Campo 
E. 

 Colocar a placa de medição de condensador 
no cilindro protetor e fixar com o parafuso de 
cabeca estriada. 

 Colocar discos distanciadores na placa de 
medição.  

 Colocar arruelas distanciadoras sobre a placa 
medidora de condensadores e em cima a 
placa condensadora. 

 Conectar o pólo positivo da fonte DC com a 
placa de condensador e o polo negativo com 
a ligação à massa no cilindro de proteção. 

 Colocar a chave seletora de faixa de medição 
na posição de chave „E" na faixa de medição 
desejada. 

 Ligar o Medidor de Campo E e a fonte. 

 Estabelecer ligação entre experimentador e a 
ligação à massa no cilindro  de proteção. 

 Realizar medição. 

 Comparar a intensidade de campo medida 
com o valor teórico. 

 Para comprovação da dependência da 
intensidade de campo da distância das 
placas com ajuda das arruelas 
distanciadoras, estabelecer várias distâncias 
para as placas e realizar medições. 

 Após a experiência descarregar a placa 
condensadora. Para tanto conectar a placa 
de condensador com o cilindro de protetor . 

 
6.4 Medição de tensão com o eletrômetro de 

indução 

Necessidades suplementares: 

1 Fonte de alta tensão 5 kV @115 V 1003309 
ou 
1 Fonte de alta tensão 5 kV @230 V 1003310 

1 Resistência  300 k 1000690 

 
 Elaborar montagem de experiência conf. Fig. 3. 

 Conectar instrumento indicador na saída de 
tensão do Medidor de Intensidade de Campo E. 

 De acordo com a tensão a ser medida 
colocar a placa medidora de tensão 
correspondente no cilindro protetor e fixar 
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com o parafuso de cabeça estriada. 

 Conectar o pólo positivo da fonte com a placa 
medidora de tensão e o pólo negativo com a 
ligação à massa no cilindro protetor.  

 Posicionar a chave seletora de faixa de 
medição na posição „U" na faixa de medição 
desejada. 

 Ligar o Medidor de Campo E e a fonte. 

 Conectar o experimentador com a ligação à 
massa no cilindro protetor. 

 Executar medição. 

 Após a experiência descarregar a placa 
medidora de tensão. Para tanto, conectar a 
placa medidora de tensão com o cilindro 
protetor. 

 

 

 

 

7. Armazenagem, limpeza, descarte 

 Armazenar o aparelho em local limpo, seco e 
livre de pó. 

 Antes da limpeza separar o aparelho da fonte 
de alimentação. 

 Não utilize produtos de limpeza agressivos ou 
solventes para limpar o aparelho. 

 Para a limpeza utilizar um pano suave e 
úmido. 

 A embalagem deve ser eliminada nas 
dependências locais de reciclagem. 

 Em caso que o próprio 
aparelho deva ser 
descartado, então este 
não pertence ao lixo 
doméstico normal. É 
necessário cumprir 
com a regulamentação 
local para a eliminação 
de descarte eletrônico. 

 

 

 

 
 

Fig. 2 Determinação da intensidade de campo de um condensador de placas. 
 

 
 

Fig. 3 Medição de tensão com um eletrômetro de indução 
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