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MANUAL DE INSTRUÇÕES
1. INTRODUÇÃO

A década resistiva MDR-611 de corrente contínua 
possui 6 décadas de resistência e oferece uma ótima 
precisão para uma larga faixa de valores. Pelo fato da 
alta precisão da chave rotativa, que possui resistência 
baixa, possibilita a redução do erro que normalmente 
ocorre pela resistência de contato nas faixas de baixa 
resistência. As chaves são protegidas contra poeira, 
não necessitando de limpeza.
As resistências desta década são fabricadas com 
fios de manganina de alta qualidade, que possuem 
baixo coeficiente de temperatura permitindo portanto 
a utilização deste equipamento para vários campos 
de atuação como experimentos elétricos, eletrônicos 
e científicos de precisão.

2. ACESSÓRIOS

Abra a caixa e retire o termômetro. Verifique se falta 
algum componente ou se tem algum item danificado, em 
caso afirmativo, entre em contato imediatamente com o 
revendedor.
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3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

 ● Este manual contém informações e advertências 
que devem ser seguidas para uma operação 
segura do equipamento e para mantê-lo em 
condições seguras de operação.

 ● No caso de qualquer dúvida com relação ao 
comprometimento da proteção proporcionada pelo 
equipamento, inutilize-o imediatamente.

 ● A proteção pode estar comprometida se, por 
exemplo, o equipamento: Apresentar danos 

visíveis; for armazenado por muito tempo em 
condições desfavoráveis; for submetido a vibrações 
de transporte severas.

 ● Nunca insira tensões acima dos limites nas 
entradas do equipamento. Caso contrário pode-
se expor o equipamento à danos permanentes ou 
expor o usuário a riscos. 

 ● Os reparos, as trocas de peças e as calibrações 
devem ser executadas por pessoas qualificadas.

 ● Não utilize ou armazene o instrumento em 
locais úmidos, com alta temperatura, explosivos, 
inflamáveis e com fortes campos magnéticos.

 ● Periodicamente limpe o gabinete com pano macio 
umedecido em detergente neutro. Não utilize 
produtos abrasivos ou solventes. 

 ● Limpar os terminais com haste com ponta de 
algodão umedecida em detergente neutro quando 
a sujeira ou a umidade estiverem afetando as 
medidas.

 ● Para sua segurança, não deve ser alterada a faixa 
de resistência com o circuito energizado.

4. OPERAÇÃO

Siga os passos abaixo para operar corretamente a 
década:

 ● Selecione a resistência desejada na década 
através das chaves rotativas, prestando atenção 
aos multiplicadores escolhidos. Para medição e 
utilização desta resistência utilize as saídas 0 e 
1111110Ω.

 ● Se houver necessidade de um ponto de aterramento 
ou referência utilize um cabo banana-banana para 
curto-cicuitar os pontos 0 e o terra.

 ● Não curto-circuite os pontos 0 e 1111110Ω. 
 ● Quando utilizar as décadas de faixas menores 
lembre-se de que a precisão é garantida desde 
que a resistência de contato seja compensada. 

 ● Para medir a resistência de contato, deixe todas 
as décadas em zero e meça o valor residual de 
resistência (entre 0 e 1111110Ω).

 ● Para medir valores multiplos de 10 selecione a faixa 
máxima da chave anterior. Por exemplo para 400Ω 
coloque a chave anterior em 10 e avance com a 
próxima chave para 3. 

5. ESPECIFICAÇÕES

A. Especificações Gerais

 ● Ambiente de Operação: 5°C ~ 35°C, UR < 75%;
 ● Ambiente de Armazenamento: 5°C ~ 35°C, UR 
< 75%;

 ● Conformidade: JB/T8255-1999 equivalente a IEC-
477-1974;

 ● Dimensões: 284(L) x 94(A) x 95(P)mm;

 ● Peso: 1,25kg.

B. Especificações Elétricas
Precisão válida para ambiente de 20°C±1.5°C, 
40%<RH<60%.
Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

 ● Faixa de resistência: 1Ω até 1111,11kΩ;

Faixa Precisão Corrente Máxima

xΩ ±0,5% 450mA

x10Ω ±0,1% 140mA

x100Ω ±0,1% 45mA

x1kΩ ±0,1% 14mA

x10kΩ ±0,1% 4,5mA

x100kΩ ±0,2% 1,4mA

 ● Máxima Potência de Entrada: 0,2W;
 ● Resistência de Contato: 12±5mΩ;
 ● Resistência de Isolação: 500MΩ / 500VDC entre 
painel e circuito.

6. MANUTENÇÃO

Antes de usar a década, gire cada uma das chaves 
rotativas, para verificar se o contato está correto.
A precisão do resistor só é garantida até o conector. 
Observe a resistência dos cabos utilizados para 
interconectar a resistência ao circuito, e subtraia o 
valor de resistência do cabo do valor a ser ajustado.
Para medidas de baixa resistência, utilize medidores 
que façam medida de resistência a quatro fios.

7. GARANTIA
O instrumento foi cuidadosamente ajustado e inspecionado. 
Se apresentar problemas durante o uso normal, será 
gratuitamente reparado de acordo com os termos da garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA
  SÉRIE Nº  MODELO  MDR-611
1- Este certificado é válido por 12 (doze) meses a partir 

da data da 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 

departamento 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, com o produto alterado ou danificado por 

acidente causado por negligência das normas deste 
manual, 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, termopar, 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- O cadastramento do termo de garantia deve ser 
feito pelo e-mail: garantias@minipa.com.br.

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para consulta 
da última versão do manual consulte nosso site.
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IMPORTANTE

Os termos da garantia só serão válidos para produtos 
acompanhados com a nota fiscal de compra original. Para 
consultar as Assistências Técnicas Autorizadas acesse:
http://www.minipa.com.br/servicos/assistencia-tecnica/
rede-de-autorizadas


