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MMAANNUUAALL  DDOO  UUSSUUÁÁRRIIOO

DDeessccrriiççããoo  ggeerraall
O LT16A é um Multímetro Modular true RMS excelente

para testar motores e equipamentos elétricos. O medidor
LT16A mede a corrente, a resistência, a voltagem, a
capacitância, a frequência, a continuidade e a rotação de
fase. Os fios de teste ficam armazenados dentro do medi-
dor e podem conectar o LT16A aos Módulos da Fieldpiece.
O corpo é feito de plástico ABS resistente e vem com um
fio de teste com garra jacaré para medir a rotação de fase.
Ele também tem retroiluminação.
MMaannuutteennççããoo  ffeeiittaa  ppeelloo  uussuuáárriioo

Substituição da pilha: Quando o Multímetro exibir
“ “, a pilha deverá ser substituída para manter uma
operação correta. Para prevenir choque elétrico, desligue
o medidor e desconecte os fios antes de remover a tampa
traseira.

Substituição do fusível: Verifique o fusível somente
quando determinadas faixas pararem de trabalhar. Abra a
caixa e substitua de acordo com a tabela de proteção con-
tra sobrecarga. 

Todos os outros reparos devem ser feitos por um centro
de assistência da Fieldpiece

PPaarraa  ssuuaa  sseegguurraannççaa......
Geral: Inspecione os fios de teste para detectar a pre-

sença de danos ao isolamento ou metais expostos.
Substitua se houver alguma suspeita. Nunca mantenha
ligação com a terra ao realizar medições elétricas. Não
toque em tubos de metal expostos, tomadas, acessórios,
etc. que possam estar em potencial contato com a terra.
Mantenha seu corpo isolado da terra usando roupas
secas, calçados de borracha, tapetes de borracha ou qual-
quer outro material isolante aprovado. Quando se
desconectar de um circuito, desconecte o fio “VER-
MELHO” primeiro e depois o fio comum. Trabalhe com
outras pessoas. Use uma mão para fazer o teste. Desligue
a energia do circuito sob teste antes de cortar, remover a
solda ou interromper o circuito. Mantenha seus dedos
sobre o plástico e atrás da ranhura das pontas de prova.

Todos os testes de voltagem: Todas as faixas de
voltagem suportarão até 600 VCA ou 600 VCC. Não
aplique mais do que 600 VCC ou 600 VCA.  

Testes de CA: Desconecte o medidor do circuito antes
de desligar qualquer indutor, incluindo motores, transfor-
madores e solenoides. Correntes transientes de alta
voltagem podem danificar o medidor de modo
irreparável. Não use durante tempestades com raios. 

Segurança: Projetado para atender as normas 
IEC 61010-1 (EN61010-1), CATIII 600V, Classe II, grau de
poluição 2, uso interno. CE UL61010-1. certificado C-Tick.

SSíímmbboollooss  uussaaddooss::
Cuidado, consulte o manual.

Terra

Isolamento duplo

PPrrootteeççããoo  ccoonnttrraa  ssoobbrreeccaarrggaa  

AAssssiissttêênncciiaa
Entre em contato com a Fieldpiece Instruments para obter

uma cotação de serviço de garantia a preço fixo. Envie
cheque ou ordem de pagamento em dinheiro equivalente à
quantia cotada.  Envie o medidor com frete pré-pago para
a Fieldpiece Instruments. Envie a comprovação da data e
do local da compra para o serviço de garantia. O medidor
será reparado ou substituído, a critério da Fieldpiece, e
retornado pelo meio de transporte mais econômico. 

www.fieldpiece.com.br

VCA/CC
Faixa de 200mV 600VCA/CC rms por

15 segundos

Faixa >200mV 600VCA/CC rms

Rot. de fase 600VCA/CC rms por
30 segundos

AAC/CC
Fusível 2A/600V
(6,35X25,4 mm)
modelo RFM70

Capacitância
Fusível 0,25A/500V

(6,3X32 mm) 
modelo RFM66

Resistência 500VCA/CC rms

Teste de diodo 500VCA/CC rms

Continuidade 500VCA/CC rms
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EEssppeecciiffiiccaaççõõeess  ggeerraaiiss
Desligamento automático: desligamento após 25

minutos para estender a vida da pilha.
Indicadores: Bip de continuidade (<100 Ω). Pilha fraca. 
Faixa excedida: “OL” ou “-OL” é exibido.
Ambiente operacional: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) <70%UR 
Ambiente de armazenamento (com as pilhas removi-

das): -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) <80%UR 
Altitude: 2000 m (6561,7 pés).
Duração da pilha: Normalmente 150 horas.
Tipo de pilha: Tipo 9V NEDA 1604 
Precisões declaradas: 23° C±4 °C (74 °F±8 °F), 75%UR
Coeficiente de temperatura: 0,1 x (precisão especifica-

da) por 1 °C/°F; 0 a 19 ºC [32 a 66 ºF); 28 a 50 °C (82
a 122 ºF)].

MMIINN//MMAAXX
Registrar a leitura mínima ou máxima durante uma

medição. Para sair da função MIN/MAX, mantenha pres-
sionado o botão por mais de 2 segundos.
RReettrrooiilluummiinnaaççããoo

Sempre tenha muito cuidado ao realizar testes em
ambiente escuro. Você deve sempre ter uma luz separada
na área onde você está testando. A retroiluminação brilhará
por 4,5 minutos quando o botão de retroiluminação for pres-
sionado.
TTrruuee  RRMMSS

Multímetros Modulares usam um dos dois tipos de leitu-
ra de CA. O mais comum é a leitura média, normalizada
para um valor de true RMS de uma onda senoidal.  O outro
é a leitura de true RMS. O valor real de true RMS é capta-
do para uma forma de onda dentro dos limites do fator de
crista. O true RMS é necessário para calcular a potência.

Ambos os métodos de leitura fornecerão os mesmos resul-
tados em uma onda senoidal clara, mas podem se diferen-
ciar em formas de onda não senoidais.
VVoollttaaggeemm  CCCC
Faixas: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V
Resolução: 0,1mV 
Precisão: 0,5%±1 
Impedância de entrada: 10MΩ

VVoollttaaggeemm  CCAA  TTrruuee  RRMMSS ((5500HHzz--550000HHzz))
Faixas: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V
Conversão: True RMS
Fator de crista: Inferior ou igual a 3
Resolução: 0,1mV  
Precisão: 1,5%±5 (faixas 200mV a 20V),

2%±5 (faixas 200V, 600V)
Impedância de entrada: 10MΩ
CCoorrrreennttee  CCCC  ((ppeelloo  mmeeddiiddoorr))
Faixas: 200µA, 20mA, 200mA, 2A
Resolução: 0,1µA
Precisão: 1,0%±1 (faixas de 200µA a 200mA), 2,5%±1

(na faixa 2A)
Sobrecarga de voltagem: 800mV  
VVoollttaaggeemm  CCAA  TTrruuee  RRMMSS ((ppeelloo  mmeeddiiddoorr))
Faixas: 200µA, 20mA, 200mA, 2A
Fator de crista: Inferior ou igual a 3
Resolução: 0,1µA
Precisão: 1,5%±5 (faixas de 200µA a 200mA), 3,0%±5

(na faixa 2A)
Sobrecarga de voltagem: 800mV  

FFrreeqquuêênncciiaa  ((aajjuussttee  aauuttoommááttiiccoo  ddee  ffaaiixxaa))
Faixa: 10Hz a 40KHz
Resolução: 1Hz
Sensibilidade: 3,5V rms min
Precisão: 0,1%± 3
RReessiissttêênncciiaa  ((oohhmmss))
Faixas: 200Ω, 2kΩ, 200kΩ, 20MΩ, 2000MΩ
Resolução: 0,1Ω
Precisão: 1,0%±4 (faixas 200Ω a 200kΩ), 2,0%±4 (faixa

20MΩ), (5,0%-10)+10 (faixa 2000MΩ)
Voltagem de circuito aberto: normalmente 0,3VCC,

(3,0VCC na faixa 200Ω e 2000MΩ)
TTeessttee  ddee  ddiiooddoo
Precisão: 1,5%±3
Corrente de teste: Aprox. 1,0mA 
Voltagem de circuito aberto: normalmente 3,0VCC 
CCaappaacciittâânncciiaa ((MMFFDD))
Faixas: 200µF, 2kµF, 20kµF
Resolução: 0,1 µF
Precisão: 4%±10
Frequência de teste: 21Hz
Voltagem de teste: <3,0V
RRoottaaççããoo  ddee  ffaassee
Faixa: 80VCA a 500VCA (45Hz a 450Hz)

Essa função permite conectar a energia de 3 fases aos
fios corretos de um motor para garantir que o motor gire na
direção pretendida. Os terminais do motor são marcados
L1, L2 e L3.  Os fios de fornecimento de energia não são
marcados. Conecte as tomadas do medidor marcadas L1,
L2 e L3 aos fios de energia em qualquer ordem. Tenha
certeza de que os três fios estejam conectados (L1, L2 e

L3 estarão “on”). ‘’OK” indica “prossiga”. Conecte o L1 do
medidor ao L1 do motor, L2 do medidor ao L2 do motor,
etc. O motor girará na direção pretendida. Se você obtiver
“ER” (reverso), troque a posição de qualquer um dos fios
com outro fio. Agora deverá aparecer “OK.” 

GGaarraannttiiaa  lliimmiittaaddaa
Este medidor está protegido contra defeitos de material

ou fabricação por um ano a partir da data da compra. A
Fieldpiece irá substituir ou reparar a unidade defeituosa, a
seu critério, que estará sujeita a uma verificação do
defeito. 

Esta garantia não se aplica aos defeitos resultantes de
mau uso, negligência, acidente, reparação não autorizada,
alteração ou uso incorreto do instrumento.

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS PROVE-
NIENTES DA VENDA DE UM PRODUTO DA FIELDPIECE
INSTRUMENTS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A,
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E
ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO,
ESTÃO LIMITADAS AO DESCRITO ACIMA.  A FIELD-
PIECE NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA PELA
PRIVAÇÃO DE USO DO INSTRUMENTO OU OUTROS
DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, DESPE-
SAS, OU PERDA DE LUCRO, OU QUALQUER OUTRA
RECLAMAÇÃO RELATIVA A ESSES DANOS, DESPESAS
OU PERDAS DE LUCRO. 

As leis estaduais variam. As limitações ou exclusões
acima podem não se aplicar a você. Esta garantia concede
direitos legais específicos, e você também pode ter outros
direitos que variam de estado para estado. 
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CCoommoo  uussaarr  oo  MMuullttíímmeettrroo Para correntes e voltagem DC, defina o medidor para o parâmetro DC em vez do AC, como mostrado à esquerda. Para todas as faixas e funções, escolha a faixa um pouco acima do valor
esperado. Se o visor indicar “OL” ou “-OL” (sobrecarga), selecione uma faixa mais alta. Se o visor indicar menos de três números, selecione uma faixa mais baixa para uma resolução melhor.

VVoollttaaggeemm AAmmppèèrreess MMiiccrrooaammppèèrreess RReessiissttêênncciiaa  ee  bbiipp  ddee  ccoonnttiinnuuiiddaaddee
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MMóódduullooss  ooppcciioonnaaiiss
Os Módulos Intercambiáveis da Fieldpiece convertem o

parâmetro desejado em um sinal em milivolts. Por exem-
plo, o ARH4 converte um °F em uma CC em mili-
volts. Portanto, o Multímetro deverá ser definido para ler
CC em milivolts. Uma exceção é o alicate de corrente
ACH4 que deve ser definido para ler CA em milivolts.
Qualquer Multímetro Modular com essas escalas pode ser
usado em conjunto com os Módulos Intercambiáveis da
Fieldpiece.

Use os fios de teste deluxe de silicone (modelo ADLS2)
com pontas de sonda removíveis para usar o Módulo com
o LT16A.
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FFrreeqquuêênncciiaa AAlliiccaattee  ddee  ccoorrrreennttee  CCAA CCaappaacciittâânncciiaa  ((MMFFDD))
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