
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
• Teste de aterramento ( Ground Bond ) até 64 ACA com medição de resistência de até 600mΩ 

• Teste de isolamento com tensão DC de 1V até 1000 VDC (Passos de 1V), Capacidade Hipot CA 500VA ( 5KV / 100mA ) , 

corrente de saída de curto-circuito excede 200mA. Opcional de medição de corrente de fuga , atende requisitos de diferentes 

padrões industriais.  

• Medição de corrente de fuga em modo monofásico ou trifásico, de acordo com todos os padrões internacionais vigentes. 

• AC Hipot, Resistência de Isolamento, Ground Bond, Corrente de Fuga, Partida com soft-start. 

• Medição de potência e cos φ. 

• GPIB, RS232, Ethernet, 0-10V, saída para PLC disponível. 

• Software ESRS para fins de qualidade, rastreabilidade e relatórios profissionais. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Hipot AC 

Capacidade de saída nominal 
AN9638H(F) 500VA （5000V / 100mA）, corrente de curto-circuito> 200mA 

AN9637H(F) 200VA （5000V / 40mA）, corrente de curto-circuito> 200mA 

Ajuste da tensão de saída Faixa, Precisão 100～5000V，±（2% × valor ajustado + 5 dígitos） 

Definição de frequência de saída Faixa, Precisão 50Hz or 60Hz，±0.1%× valor ajustado 

Configuração dos limites atuais de alarme 
Faixa do limite superior, Precisão 0.10～100.00mA（ou 40.00mA）±（2%× valor ajustado + 5 digitos） 

Faixa de limite inferior, Precisão 0.000～9.999mA，±（2%× valor ajustado + 5 digitos） 

Tempo de ajuste 

Faixa 0.5～999.9s（0 é infinito） 

Escala de tempo de subida / descida 0.1～999.9s 

Precisão ±（0.2%× valor ajustado + 1 digito) 

Medição 

Faixa de tensão, Precisão 0.01～5.00kV，±（1.5%×leitura+1 digito） 

Faixa de frequência, Precisão 50Hz ou 60Hz，±0.1%×leitura 

Faixa corrente, Precisão 0.10～100.00mA（ou 40.00mA），±（2%×leitura+2 digitos） 

Intervalo de tempo, Precisão 0.1～999.9s，±（0.2%× leitura+1conta） 

Forma de onda da tensão de saída, 

 distorção, regulação 
Onda senoidal,<2% （carga resistiva),<2% × valor ajustado + 5V) sem carga até carga total 

Configuração da tensão inicial （0%～50%）× ajuste da tensão de saída 

Configuração de compensação corrente 0.000~100.00mA（ou 40.00mA），auto、manual 

Deteção de arco Nível 1 ～ 9 , 9 mais sensível, 0 está DESLIGADO 

 
 

Medidor de Isolação – AN9638-37 



 

DC Hipot test 

Ajuste da tensão de saída Faixa, Precisão 100～6000VDC，±（2% × valor ajustado + 5 dígitos） 

Configuração dos limites de alarme 

de corrente 

Limite Superior, Precisão 0~10000µA，±（2% × valor ajustado + 5 dígitos） 

limite inferior, Precisão 0.0~999.9µA，±（2% × valor ajustado + 5 dígitos） 

Tempo de ajuste 

Faixa 0.5～999.9s（0 é infinito） 

Rampa de subida 0.1～999.9s 

Rampa de descida 0.3～999.9s（0 é DESLIGADO） 

Precisão ±（0.2%× valor ajustado +1 dígito） 

Medição 

Faixa de tensão, precisão 0.01～6.00VDC，±（1.5%×leitura+1 digito） 

Faixa de frequência, precisão 0.0～10000uA，±（2%× leitura+5 digitos） 

Faixa de corrente, precisão 0.1～999.9s，±（0.2%× leitura+1 digito） 

Capacidade de saída nominal 60VA（6000VDC/10mA） 

Ripple tensão de saída, regulação 
<5%（carga de resistiva，6000V/10mA），<（2%× valor ajustado+5V） （de carga vazia a carga total） 

Configuração da Corrente de Compensação 0 ~200.0µA，auto, manual 

Tensão inicial （0%～50%）× definindo a tensão de saída 

Limite inferior de corrente （0~3.500）µA，auto, manual 

Tempo de descarga ≤200ms 

Deteção de arco 1 ～ 9 nível, 9 mais sensível, 0 está DESLIGADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Insulation Resistance test 

Ajuste da tensão de saída Faixa, Precisão 100～2500Vdc，±（2%× valor ajustado+5dígitos） 

Configuração de resistência de alarme 

Faixa 1～9999MΩ 

Precisão 

100-499V，1~1000MΩ,±(8%× valor ajustado+2digitos) 

1000~2000MΩ,±(12%× valor ajustado+2digitos) 

500-2500V，1~199MΩ,±(2%× valor ajustado+2digitos)， 

200~999MΩ, ± (5%× valor ajustado+2digitos) 

1000~9999MΩ, ± (15%× valor ajustado+2digitos) 

Tempo de ajuste 

Rampa de elevação 0.1～999.9s 

Ajuste tempo de atraso 0，0.5～999.9s（0 é infinito） 

Ajuste tempo de teste 0，0.5～999.9s（0 é infinito） 

Rampa de descida 0.1～999.9s 

Precisão ±（0.1%×valor ajustado+0.1s） 

Medição 

Faixa de tensão, precisão 100～2500Vdc，±（2%× leitura+5 digitos） 

Faixa de resistência, precisão 

1～9999MΩ； 

100-499V，1~1000MΩ,±(8%× leitura+2 dígitos) 

1000~2000MΩ,±(12%× leitura+2 dígitos) 

500-2500V，1~199MΩ,±(2%× leitura+2 dígitos)， 

200~999MΩ, ± (5%× leitura+2 dígitos) 

1000~9999MΩ, ± (15%× leitura+2 dígitos) 

Intervalo de tempo, precisão 0.1～999.9s，±（0.2%× leitura+1 dígito） 

Limite inferior de corrente 0~3.500µA，auto, manual 

Tempo de descarga ≤200ms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ground Bond Resistance test 

Faixa de corrente 

AN9638H(F) 
A corrente de saída máxima é 64A, máxima resistência de teste 600mΩ, 

tensão de circuito aberto <12V 

AN9637H(F) 
A corrente de saída máxima é 32A, máxima resistência de teste 600mΩ, 

tensão de circuito aberto <12V 

Ajuste da corrente de saida Faixa, Precisão 2.0～32.0A（ou 64A），±（2%× valor ajustado+5digitos） 

Ajuste da tensão de saída Faixa, Precisão 3.0~10.0V ，±(2%× valor ajustado+5digitos) 

Definição de frequência de saída Faixa, Precisão Onda senoidal，50Hz ou 60Hz，±0.1%×valor ajustado 

Configuração de limites de alarme 

Limites superiores /  

Inferiores de resistência 

2.0~10.6A：0.1~600mΩ；10.7~32.0A（ou 64A）：0.1~R mΩ，entre R 

= （6400 / valor atual ajustado） mΩ ， quando a faixa de corrente  

muda ，  

Tolerância ±(2%× valor ajustado+5dígitos) 

Ajuste de resistência de compensação Faixa 0～100 mΩ，medição automática，ON/OFF 

Tempo de teste Faixa, Precisão 
0.5～999.9s（0 ficar por tempo infinito）； 

±（0.2%× leitura+1conta） 

Medição 

Faixa de corrente, precisão 2.0～32.0A（ou 64A），±（2%× leitura+2 dígitos） 

Faixa de tensão, precisão 3.0~10.0V ，±(2%× leitura+5 dígitos) 

Faixa de resistência, precisão 10.0~99.9~100~600mΩ；±(2%× leitura+5 digitos) 

Intervalo de tempo, precisão 
0.5～999.9s（0 representam o tempo infinito）； 

±（0.2%×valor ajustado+1dígito） 

 

Funções estendidas 

Função de comunicação 

Configuração do endereço 0～999 

Configuração da taxa de  transmissão 300，1200，2400，4800，9600，192000 

Configuração do modo de  verificação None、odd、even 

Varredura de código de barras 

Função de varredura de código  de barras ON/OFF 

Configuração do comprimento do código de barras 1～30 

Número de identificação do modelo 
Start bit select 1 ～ 30   

comprimento máximo 16 Bit 

Função alocação Interface de hardware é opcional 

Função de impressão Tipo impressora mini impressora stylus 

 


