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TUTORIAL DE TESTE 

EQUIPAMENTO: Sinais de Tensão e/ou Sinais de Corrente 

MARCA: Qualquer 

MODELO: Qualquer  

FERRAMENTA: CE-6003, CE-6006, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024. 

OBJETIVO: Realizar medições de tensão e ou corrente. 
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Termo de Responsabilidade 

As informações contidas nesse tutorial são constantemente verificadas. Entretanto, 
diferenças na descrição não podem ser completamente excluídas; desta forma, a CONPROVE 
se exime de qualquer responsabilidade, quanto a erros ou omissões contidos nas 
informações transmitidas. 

Sugestões para aperfeiçoamento desse material são bem vindas, bastando o usuário 
entrar em contato através do email suporte@conprove.com.br.  

O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento 
em que foi escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alterações nesse 
documento sem aviso prévio. 

Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, o manual do equipamento a 
ser testado deve ser sempre consultado. 

  
ATENÇÃO!  

O equipamento gera valores de correntes e tensões elevadas durante sua operação. O 
uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e físicos. 

Somente pessoas com qualificação adequada devem manusear o instrumento. 
Observa-se que o usuário deve possuir treinamento satisfatório quanto aos procedimentos 
de manutenção, um bom conhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente 
das normas e regulamentos de segurança. 

Copyright 

Copyright © CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgação, reprodução total 
ou parcial do seu conteúdo, não está autorizada, a não ser que sejam expressamente 
permitidos. As violações são passíveis de sansões por leis. 

mailto:suporte@conprove.com.br
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PROCEDIMENTO PARA MEDIÇÕES 

1. Conexão dos sinais de tensão e corrente ao CE-6003 ou CE-
6006 

Para os equipamentos CE-6003 e CE-6006 é possível medir no máximo três tensões e 
três corrente ao mesmo tempo. Para isso utilizam-se os bornes disponíveis em “Analog 
Inputs”. Ligue o borne da cor vermelha de VA em um lado da tensão a ser medida e o borne 
preto de VA ao outro lado. Utilizando um alicate “Clamp” ligue o conector “BNC” ao pino de 
IA e envolva a garra do alicate no cabo a ser medido. 

 
Figura 1 



5 

 
INDÚSTRIA & COMÉRCIO 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 75 – Bairro Custódio Pereira – CEP 38405-202 
Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3218-6800 - Fax: (34) 3218-6810 
www.conprove.com.br – www.conprove.com.br/forum – suporte@conprove.com.br 

2. Conexão dos sinais de tensão e corrente a CE-6710, CE-7012 
ou CE-7024 

 

Para os equipamentos CE-6710, CE-7012 ou CE-7012 é possível medir até 12 sinais, 
sendo qualquer combinação entre tensão e/ou corrente possível. Para isso devem-se utilizar 
os bornes disponíveis em “Binary/Analog Inputs”. Ligue o borne da cor vermelha de BI1 em 
um lado de tensão a ser medido e o borne preto de BI1 ao outro lado. Utilizando um alicate 
“Clamp” ligue o cabo vermelho ao borne vermelho de BI2 e o cabo preto ao borne preto de 
BI2. Envolva a garra do alicate no cabo a ser medido. 

 
Figura 2  
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3. Ajustes do software Multim 

Abra o software Conprove Test Center (CTC), apresentado na figura a baixo. 

 

Figura 3 

 
Abra o software “Multim” dentro da área de software do “Conprove Test Center (CTC)”, 

conforme destaca a figura a seguir. 

  
Figura 4  

Após a abertura do software “Multim”, abra a tela “Ajustes”, localizada na barra de 
ferramentas superior. Devemos nos atentar ao preenchimento das informações que 
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caracterizarão o teste no relatório. A figura a seguir apresenta a tela de “Ajustes” e expõe um 
exemplo de preenchimento das “Informações Gerais”. 

 
Figura 5  

Também na área de “Ajustes”, existem outras abas úteis para o usuário. Na figura a 
seguir, dentro da aba “Sistema”, são configurados os valores de frequência, sequência de 
fase, tensões primárias e secundárias, correntes primárias e secundárias, relações de 
transformação de TPs e TCs. Existem ainda duas subabas “Impedância” e “Fonte”, cujos 
dados não são relevantes para esse teste. 
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Figura 6  

Existem outras abas onde o usuário pode inserir “Notas & Obs.”, “Figuras explicativas”, 
pode criar um “Check List” dos procedimentos para realização de teste e ainda criar um 
esquema com toda a pinagem das ligações entre mala de teste e o equipamento de teste. 

Acesse o botão “Direc Canais”, para que seja feito o direcionamento dos canais que 
serão utilizados no teste. Em seguida, clique no botão “Configurar” para acessar a área de 
configuração dos canais de medição do hardware e a escala utilizada para o alicate “clamp”. 
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Figura 7  

Escolha a “Escala do Clamp” de acordo com o valor que será medido de corrente. 

 
Figura 8  
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Configurado o hardware, confirme as solicitações e retorne para a área do 
“Direcionamento de Canais”.  

Em seguida, marque a opção “Básico”, conforme destacado na figura a seguir, e 
confirme a ação na janela seguinte. A partir desta ação, todos os canais serão 
automaticamente atualizados, de modo que o software e o hardware estarão alinhados em 
termos de quais ligações serão utilizadas nas entradas analógicas. 

 
Figura 9 

Caso após a configuração dos canais, ou qualquer mudança dos mesmos, os gráficos 
sumirem, basta clicar no ícone ao lado de “Entradas Analógicas” e escolher “Recriar 
Gráficos/Direc Padrão”. 

 

 

Figura 10 

4. Configurações para as Medições 

Clique na aba “Acumulações” e configure quais canais de medições serão mostrados. 
Nesse tutorial somente os primeiros canais de tensão e corrente serão utilizados. 
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Figura 11 – Criação das sequências de geração de rampa. 

Um dos principais ajustes está no campo “t, Amost.”, ou seja, o tempo aproximado 
entre cada aquisição de medição. Nesse exemplo será escolhido o tempo aproximado de 5,0 
segundos. Para que o software grave os valores gerados clique no ícone “Iniciar”. 

 
Figura 12  
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Quando não houver mais necessidade de gravar os sinais clique no ícone “Parar”. 

 
Figura 13  

Pode-se observar o instante de cada aquisição, os valores RMS, os valores das 50 
primeiras ordens harmônicas e os valores DCs para cada valor gravado. 

 

Figura 14 
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É possível fazer análises estatísticas e inserir filtros nos sinais utilizando os operadores 
maior ou igual, menor ou igual a um determinado valor. 

5. Relatório 

Finalizado o teste clique no botão “Apresentar Relatório” que se encontra na barra 
principal e em destaque na figura a seguir. 

 
Figura 15 

Serão apresentadas opções de dados a serem distribuídos no relatório, conforme 
apresenta a figura a seguir. Escolha aqueles importantes para atender suas demandas. 

 
Figura 16  
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A figura a baixo apresenta o inicio de um relatório. Vale mencionar que dentro do 
“Conprove Test Center  (CTC)” existe uma ferramenta chamada “Preferências”, que permite 
ao usuário inserir uma figura para preencher a imagem do cabeçalho do relatório com a 
logo da empresa, por exemplo. Além disso, conforme destaca a figura a seguir, é possível 
converter o relatório para “.pdf” e “.rtf”, portanto, este último permite a alteração do 
documento, ainda que sejam perdidas as características que tornam o relatório um 
documento integralmente produzido pelos softwares da Conprove. 

 
Figura 17 


