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1 INSTRUÇÃO 
 

 

1.1 Simbologia 
Favor observar nestas Instruções de uso e nos aparelhos as especificações de segurança 
especialmente marcadas e as informações. 

 

 

 

 
Atenção 
Aponta para perigos que possam provocar danos pessoais 
ou ferimentos gravíssimos com perigo de vida. 

 

 

 
Cuidado 
Aponta para perigos que podem provocar danos materiais. 

 

 

 
Antes de abrir o aparelho tirar tomada da rede elétrica! 

 

 

 
Referência 
Esta indicação chama a atenção para informações 
importantes para facilitar o seu trabalho. 

 

 

 
Referência para a regulamentação de retorno e obrigações 
de aproveitamento sequencial de aparelhos elétricos 

 

 

 

Clarlei Tecnologia Ltda.-ME 
 
Endereço: Rua Vital Brasil, 62 – Bairro: São Sebastião 
Cidade: Petrópolis – Estado: RJ – País: Brasil - CEP: 25645-705 
Telefones: (24) 98828-2680 / (24) 99917-5007 
 
gustavo.haubrich@clarlei.com.br 
Paulo.leite@clarlei.com.br 
 
 
 
 

mailto:gustavo.haubrich@clarlei.com.br
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1.2 Referências para a segurança 
 

 Após realizar todas as conexões elétricas da maleta para realização da inspeção 
faça uma nova verificação antes de ligar a M.I. 

 A M.I. não deve ser utilizada durante chuva em local não abrigado da mesma. 

 A Maleta de Inspeção de Medidores de Energia Elétrica deverá ser instalada e 
operada de acordo com a Norma Regulamentadora número 10 (NR10), que 
dispõe sobre segurança nas instalações elétricas. 

 A operação correta do aparelho é imprescindível para o funcionamento seguro. 
Assim, por favor, familiarize-se com o conteúdo deste Manual de Instruções antes 
do comissionamento do aparelho. Observe também as Instruções de uso dos 
outros equipamentos que são utilizados junto com este aparelho. 

 Para atingir resultados ótimos, reveja completamente este Manual de Instruções 
novamente antes de utilizar o aparelho e familiarize-se com o seu conteúdo. 

 

 Nota 
Este aparelho só pode ser instalado, operado, aplicado e mantido por pessoas que 
tenham recebido o treinamento necessário. 

 

 Mantenha o Manual de Instruções sempre disponível para o pessoal de operação. 

 Não opere o aparelho em ambientes suscetíveis a explosões. É impedida a 
operação do sistema na presença de meios anestésicos ou de meios solúveis 
voláteis como álcool, benzina, ou semelhantes. 

 Utilize o aparelho somente de acordo com a finalidade informada. 

 Não coloque nenhum recipiente com líquidos sobre o aparelho. Assegure-se de 
que nenhum líquido possa penetrar no mesmo. 

 Em operação adequada, o aparelho não provoca perigos elétricos ao operador. 

 Utilize o interruptor para desligar o aparelho. 

 Outros tipos de aplicação, diferentes daqueles anteriormente indicados, são de 
responsabilidade do usuário 

Atenção 
Ao Energizar a M.I. nunca utilize duas fases, use sempre Fase-Neutro. 
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2 Especificações técnicas 
 

2.1 Maleta de Inspeção Simplificada - MIS 
 
A Maleta de Inspeção de Medidores de Energia Elétrica Simplificada (MIS) tem como 
objetivo a realização rápida de inspeções em Medidores de Energia Elétrica nas instalações 
do consumidor. A MIS é um equipamento microprocessado, portátil e de fácil manuseio.  

Principais Características; 

 Portátil e robusta. 

 Própria para serviços no campo. 

 Utiliza carga fantasma - Baixo peso e não gera calor. 

 Controle microprocessado com teclado e display para fácil manuseio. 

 Conrrente de 250mA para identificação de disco travado. 

 Correntes de ensaio de 1,5A e 5A. 

 Capacidade de armazenamento de até 70 inspeções na memória para verificação 
no escritório. 

 Versões compatíveis com tensões de fase de 127V e 220V. 

 Reduzido tempo de inspeção, otimizada para identificação de medidores 
defeituosos ou adulterados. 

 Circuito de medição de energia com precisão melhor que 1%. 

2.2 Maleta de Inspeção Completa - MIC 
 
A Maleta de Inspeção de Medidores de Energia Elétrica Completa (MIC) tem como objetivo 
inspeções de Medidores de Energia Elétrica mais complexas do que as do modelo MIS. A 
MIC também tem seus circuitos eletrônicos baseados em microprocessadores, é um pouco 
maior que MIS e possui as seguintes características; 

 Portátil e robusta. 

 Própria para serviços no campo. 

 Utiliza carga fantasma - Baixo peso e não gera calor. 

 Controle microprocessado com teclado e display para fácil manuseio. 

 Corrente de 250mA para identificação de disco travado. 
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 Correntes de ensaio de 1,5A, 5A e 15A. 

 Inspeção em energia ativa e reativa. 

 Diversas opções de inspeções – Otimizada para atendimento a clientes. 

 Capacidade de armazenamento de até 70 inspeções na memória para verificação 
no escritório. 

 Versões compatíveis com tensões de fase de 127V e 220V. 

 Reduzido tempo de inspeção. 

 Circuito de medição de energia com precisão melhor que 1%. 

 Sensor laser para medição de rotação do disco de medidores eletromecânicos. 

 Entrada de contato seco para medição dos pulsos em medidores eletrônicos. 

 Acompanha software MICONFIG, compatível com PC, para transferências de 
arquivos através de conexão USB. O software MICONFIG possui uma interface 
amigável e permite a programação remota da MIC, assim como a transferência das 
inspeções realizadas para o computador. 
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3 Descrição básica de funcionamento 
 

 

3.1 MIS 
 
A Maleta de Inspeção Simplificada foi desenvolvida com o objetivo de realização de 
inspeções, em medidores de energia elétrica, rápidas e precisas nas instalações do 
consumidor. Sua arquitetura elétrica é composta basicamente de: 

 Microcontrolador: Capaz de gerenciar o funcionamento da MIS. 

 Medição de energia: Capaz de medir a energia real no medidor de energia do 
consumidor com uma precisão melhor do que 1%. 

 Carga fantasma: Circuito elétrico que aplica uma corrente no medidor de energia do 
cliente, porém sem que a MIS dissipe esta energia. 

A operação da MIS é baseada em um menu com as seguintes opções para o operador: 

 Programação: Permite ao operador programar uma inspeção. Os dados necessários 
à realização de inspeção são solicitados ao operador como: Kd do medidor, corrente 
do medidor, número de fases e número de voltas. 

 Inspeção: Rotina que realiza a inspeção no medidor. Ao final da inspeção a MIS 
fornece o resultado como Aprovado ou Reprovado e diversas outras telas com 
informações da inspeção realizada. 

 Consulta: Permite a consulta de resultados das últimas 70 inspeções realizadas. 

 Teste: Permite ao operador verificar a perfeita conexão da MIS no medidor de 
energia. 

 Configuração: Rotina acessada apenas através de senha para configuração dos 
parâmetros de inspeção da MIS. 

 

3.1.1 Conteúdo do Fornecimento – MIS 

 
A MIS é fornecida com os seguintes acessórios: 

 Maleta de Inspeção. 

 Bolsa para cabos. 

 Cabo MIS-Medidor de energia com pinos tipo banana. 

 Um adaptador tipo jacaré. 
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 Duas ponteiras curvas de alumínio. 

 Guia rápido para utilização – folheto plastificado para uso no campo 

 Manual do usuário – em CD. 

 

3.2 MIC 
 

O funcionamento da MIC é similar ao funcionamento da MIS com as seguintes 
funcionalidades adicionais: 

 Possibilidade de inspeção de energia Reativa. 

 Utilização de 1.5, 5 e 15A de corrente de inspeção. 

 Conexão da MIC em um computador para programação de até 70 inspeções. 

 Conexão da MIC a um computador para transferir os dados de todas as inspeções 
realizadas. 

 Programação e resultados das inspeções com mais dados que os utilizados pela 
MIS. 

Após sua conexão com o medidor de energia elétrica é necessário definir os parâmetros do 
medidor de energia, quantidade de pulsos a serem medidos, quantidade de fases que serão 
inspecionadas. 

A inspeção poderá ser realizada através da contagem de pulsos manual ou automática. 

Após a realização da inspeção a maleta aguarda uma quantidade de energia previamente 
estabelecida durante a programação e a compara com o resultado de seus circuitos de 
medição exibindo os resultados como erro percentual, energia medida pelo medidor, 
energia medida pela MIS e tempo de ensaio. 

3.2.1 Conteúdo do Fornecimento – MIC 

 
A MIC é fornecida com os seguintes acessórios: 

 Maleta de Inspeção. 

 Sensor ótico com cabo. 

 Cabo para contato seco em medidores eletrônicos. 

 Terminal portátil 

 Bolsa para cabos. 

 Cabo MIC-Medidor de energia com pinos tipo banana. 
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 Um adaptador tipo jacaré. 

 Duas ponteiras curvas de alumínio. 

 Guia rápido para utilização – folheto plastificado para uso no campo 

 Manual do usuário – em CD. 
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4 Realização de Inspeções – MIS 
 

Os subitens a seguir apresentam as formas de conexão elétrica da MIS em um medidor de 

energia elétrica assim como informações para a sua operação. 

 

4.1 Conexão elétrica da MIS  
 
Para efetuar a conexão elétrica da MIS são necessárias as seguintes operações: 

 Desconectar a carga do consumidor na saída de corrente do medidor – através de 
disjuntor após o medidor ou desconectando o condutor elétrico. 

 Conectar a ponteira N (PRETA) no medidor junto com o cabo de neutro vindo da 
concessionária. 

 Conectar a ponteira F (VERMELHA) na fase do medidor que será inspecionada 
junto com o cabo de fase vindo da concessionária. 

 Conectar a ponteira I (AMARELA) na saída de corrente (carga) da fase a ser 
inspecionada. 

 

 

Atenção 
A MIS é alimentada pelas ponteiras F e N que devem estar 
conectadas no medidor de energia junto com a entrada de 
energia vinda da concessionária. 

 

 

 
Referência 
Para medidores polifásicos é necessário desconectar a saída 
de corrente de todas as fases. 

 

 

 
Atenção 
Caso a instalação do consumidor possua um disjuntor antes 
do medidor a ser inspecionado, é recomendável manter 
aberto durante a conexão da MI. 

 

 

 
Referência 
Para medidores polifásicos, as ponteiras F e I devem estar 
respectivamente na entrada de linha e saída de carga de 
uma mesma fase. 

 

 

 
 
Atenção 

Quando for inspecionar uma nova fase de um medidor multifase, 

desligue a MI, desconecte os dois terminais F e I, reconecte os 
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terminais F e I na nova fase. Nunca deixe o terminal F em uma fase e 

o terminal I em outra fase, pois poderá queimar a MIS. 

 
Referência 
Ao se inspecionar uma fase, não é necessário desconectar as demais 
fases que estão alimentando o medidor de energía 
 
 

As figuras a seguir apresentam as principais conexões elétricas da MIS nos diversos tipos 

de medidores elétricos utilizados no Brasil. 

 

4.1.1 Medidor eletromecânico monofásico 
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4.1.2 Medidor eletromecânico bifásico 
Inspeção da Fase1 

 

 

 

 
Inspeção da Fase2. 
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4.1.3 Medidor eletromecânico trifásico 
 

 

Inspeção da Fase1 
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Inspeção da Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3 N

FN

F2 N F2F3
C   A   R   G   AE  N  T  R  A  D  A

F1 F1

F N I
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Inspeção da Fase 3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

F3 N

FN

F2 N F2F3
C   A   R   G   AE  N  T  R  A  D  A

F1 F1

F N I
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4.1.4 Medidor eletrônico monofásico 

 

 

 

 

 

  

F N I

FN
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4.1.5 Medidor eletrônico trifásico 

 

 
Inspeção da Fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FN Va Vb Vc Vn

Ia Ib Ic Ic Ib Ia

F

N

I
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Inspeção da Fase 2 

 

 

 

  

FN Va Vb Vc Vn

Ia Ib Ic Ic Ib Ia

F N

I
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Inspeção da Fase 3 

 

FN Va Vb Vc Vn

Ia Ib Ic Ic Ib Ia

F N

I

 
 

 

 

 

4.2 Operação da MIS 
 
Ao ligar a MIS, é possível selecionar uma das seguintes funções disponíveis no menu 
principal; 

 Programação . 

 Inspeção        . 

 Consulta        . 
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 Teste             . 

 Configuração . 

A figura abaixo representa o teclado da MIS com as seguintes funções; 

 

  - Sempre retorna ao menu principal. 

  - Volta para a tela anterior ou cancela a operação. 

  - utilizada para apagar números digitados incorretamente. 

  - utilizada para confirmar a entrada de valores digitados ou para rolar as 
opções de menu. 

  - Utilizado durante a inspeção para indicar a passagem do pulso no medidor 
em inspeção. 

 

4.2.1 Programação de uma inspeção 

 
A MIS é capaz de armazenar a programação de até 70 inspeções. 

 

 

 
Atenção 
Só é possível a realização de inspeções que já tenham sido 
programadas. 

 

 

 
Atenção 
As programações realizadas são armazenadas em memória não volátil 
permitindo a sua utilização mesmo após a MIS ter sido desligada. 
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Referência 
As inspeções podem ser programadas no campo momentos antes da 
inspeção ou previamente no escritório caso o operador já tenha 
planejado todas as inspeções a serem realizadas. 

 
 

 

 
Referência 
O Capitulo 6 apresenta as instruções para a verificação e/ou alteração 
dos parâmetros utilizados pela MIS durante as inspeções.. 

 

Etapas: 

 No menu principal, selecione o item  Programação. 

 Entre com o número de Inspeção (até 8 digitos). Em seguida pressione . 

 Entre com a Corrente a ser utilizada na inspeção; 1 para inspeção com 1,5 A e 2 

para inspeção com 5 A e pressione . 

 Entre com o Kd do Medidor. Em seguida pressione . 

 Entre com o número de Fases (1,2 ou 3) existente no medidor. Em seguida 

pressione . 

 De acordo com o Kd e a corrente selecionada, a MIS calcula um numero mínimo de 
voltas para garantir uma boa qualidade dos dados da inspeção. Confirme (ou altere 

em caso excepcional) o Número de Pulsos (voltas) pressionando . 

 

 

 
Referência 

use o  para limpar um dado de entrada ou  para 
voltar para tela anterior. 

 

4.2.2 Realização da inspeção 

 

 No menu principal, selecionar o item  Inspeção. 

 

 

 
Atenção 
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Você só consegue realizar inspeções que já tenham sido 
programadas. 

 Entre com o número de uma inspeção previamente programada (8 dígitos). Em 

seguida, pressione . 

 Entre com a Fase a ser inspecionada. Em seguida, pressione . 

 A maleta irá acionar uma corrente próxima de 250 mA no medidor. Neste momento 
é possível que o operador verifique o movimento do disco do medidor. Ao pressionar 

, a maleta irá testar a corrente de 1.5A. Neste momento é possível que o 
operador verifique o movimento do disco do medidor. Caso o operador tenha 
programado a corrente de 5A, após a confirmação o operador deverá pressionar 

 novamente. A MI irá acionar a corrente de 5A. Ao primeiro pulso do medidor 

o operador deverá pressionar o botão  tornando a pressioná-lo somente no 
último pulso programado. 

 Para cancelar uma inspeção no meio –  

 Durante a inspeção, a MI apresenta continuamente as seguintes informações; 

o Número da inspeção. 

o Tempo da inspeção (TI). 

o Quantidade de pulsos. 

o Fase sendo inspecionada 

o Tensão. 

o Corrente. 

o Energia medida. 

 

4.2.2.1 Resultado 
 

Ao término da Inspeção são apresentadas diversas telas com informações da 
inspeção realizada: 

 Tela inicial: número da inspeção, fase inspecionada, data, hora e tempo de 
inspeção. 
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 Pressionando 1: Numero da inspeção, EM Energia medida pelo Medidor, EI Energia 
medida pela Maleta, ER Erro Percentual e resultado (APROVADO ou 
REPROVADO). 

 Pressionando 2: Valor do Kd do medidor, Numero de pulsos, Corrente média, tensão 
média, e duração da inspeção. 

 Pressionando 3: Potencia média durante a inspeção, potencia encontrada, erro 
percentual, e resultado (APROVADO ou REPROVADO). 

 Pressionando 0: retorna para Tela Inicial dos dados da inspeção. 

 

4.2.3 Verificação das inspeções na memória 

 

 No menu principal, selecionar o item   Consulta. 

 Selecione o número da Inspeção ao qual se deseja verificar o resultado . 

 Selecione o número da fase (1,2 ou3) inspecionada que se deseja verificar o 

resultado e pressione . 

 Os resultados podem ser observados pressionando-se as teclas numéricas de forma 
similar ao final de uma inspeção. 

 

 

 
Referência 

A Para retornar ao menu principal pressione  ou 
. 

 
 

 

 
Referência 
A opção configuração necessita de senha de acesso e só 
deve ser utilizada pela equipe de manutenção. A operação 
da opção configuração é detalhada no capítulo 
“Manutenção”. 

 

 

5 Realização de Inspeções – MIC 
 

Os subitens a seguir apresentam as formas de conexão elétrica da MIC em um medidor de 

energia elétrica assim como informações para a sua operação. 
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5.1 Conexão elétrica da MIC  
 
Para efetuar a conexão elétrica da MIC são necessárias as seguintes operações: 

 Desconectar a carga do consumidor na saída de corrente do medidor – através de 
disjuntor após o medidor ou desconectando o condutor elétrico. 

 Conectar a ponteira N (PRETA) no medidor junto com o cabo de neutro vindo da 
concessionária. 

 Conectar a ponteira F (VERMELHA) na fase do medidor que será inspecionada 
junto com o cabo de fase vindo da concessionária. 

 Conectar a ponteira I (AMARELA) na saída de corrente (carga) da fase a ser 
inspecionada. 

 Caso necessário, conectar o cabo da chave tipo pera, do sensor ótico ou de 
interligação da saída de contato seco de medidores eletrônicos. 

 

 

Atenção 
A MIC é alimentada pelas ponteiras F e N que devem estar conectadas no 
medidor de energia junto com a entrada de energia vinda da concessionária. 

 

 

 
Referência 
Para medidores polifásicos é necessário desconectar a saída de corrente de 
todas as fases. 

 

 

 
Atenção 
Caso a instalação do consumidor possua um disjuntor antes do medidor a ser 
inspecionado, é recomendável manter aberto durante a conexão da MI. 

 

 

 
Referência 
Para medidores polifásicos, as ponteiras F e I devem estar respectivamente na 
entrada de linha e saída de carga de uma mesma fase. 

 

 

 

 

 

 
 
Atenção 
Quando for inspecionar uma nova fase de um medidor multifase, desligue a 
MI, desconecte os dois terminais F e I, reconecte os terminais F e I na nova 
fase. Nunca deixe o terminal F em uma fase e o terminal I em outra fase, 
pois poderá queimar a MIC. 
 
Referência 
Ao se inspecionar uma fase, não é necessário desconectar as demais fases 
que estão alimentando o medidor de energia 
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Atenção 
Ao se inspecionar uma fase, não é necessário desconectar as demais fases 
que estão alimentando o medidor de energia. 

 

5.1.1 Conexão dos Sensores de Pulso. 

 

 
A MIC possui três formas de identificar os pulsos nos medidores em inspeção: 

 Manual – através da tecla pulso. 

 Chave tipo pera. 

 Sensor ótico. 

 Saída de contato seco – para medidores eletrônicos. 

5.1.1.1 Instalação da chave tipo pera e do sensor ótico. 
 
A instalação da chave tipo pera e do sensor ótico são bastante simples, basta 
utilizar o cabo de extensão com dois conectores XLR fornecido com a MIC. 

 No caso da utilização da chave tipo pera o operador deve pressionar a 
chave em todos os pulsos programados. 

 No caso da utilização do sensor ótico, o operador deve encostar a 
ponta do sensor no diodo emissor de luz do medidor em teste. Girar o 
controle de sensibilidade do sensor totalmente na direção horária. Caso 
o led do sensor esteja aceso, virar lentamente o controle de 
sensibilidade no sentido anti-horário até que o led apague. Entrar no 
modo teste (pressionar 2, 3 ou 4 para teste com 1,5A, 5A ou 15A) e 
verificar que a MIC está recebendo os pulsos. Se necessário faça 
pequenos ajustes na posição do sensor. 

 

5.1.1.2 Instalação do sensor de contatos. 
 
O cabo de sensor de contatos só deve ser utilizado em medidores de energia 
que possuam saída de contato seco, ou seja, contatos não energizados. A 
instalação do cabo para saídas de contato seco consiste dos seguintes 
passos: 

 Conexão do conector na MIC. 
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 Conexão dos pinos na saída de contato seco do medidor de energia. 

 

 

 

 

 

 
Atenção 
Alguns medidores utilizam transistores na saída de contato seco, 
que necessitam da correta polaridade na conexão. Portanto, caso a 
MIC não reconheça os pulsos do medidor, inverta a polaridade da 
conexão da medição dos pulsos. 

 

 
 

  

As figuras a seguir apresentam as principais conexões elétricas da MIC nos principais tipos 

de medidores de energia elétrica utilizados no Brasil. 
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5.1.2 Medidor eletromecânico monofásico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
N I

FN

F
N I

FN
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5.1.3 Medidor eletromecânico bifásico  

 

 
Inspeção da Fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 N

FN

F1 N F1F2
C   A   R   G   AE  N  T  R  A  D  A

F N I
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Inspeção da Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 N

FN

F1 N F1F2
C   A   R   G   AE  N  T  R  A  D  A

F N I
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5.1.4 Medidor eletromecânico trifásico  

 
Inspeção da Fase 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

F3 N

FN

F2 N F2F3
C   A   R   G   AE  N  T  R  A  D  A

F1 F1

F N I
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Inspeção da Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3 N

FN

F2 N F2F3
C   A   R   G   AE  N  T  R  A  D  A

F1 F1

F N I
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Inspeção da Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3 N

FN

F2 N F2F3
C   A   R   G   AE  N  T  R  A  D  A

F1 F1

F N I
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5.1.5 Medidor eletrônico monofásico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F N I

FN
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5.1.6 Medidor eletrônico trifásico 
Inspeção da Fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN Va Vb Vc Vn

Ia Ib Ic Ic Ib Ia

F

N I
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Inspeção da Fase 2 
  

 

 

 

 

 
 

 

FN Va Vb Vc Vn

Ia Ib Ic Ic Ib Ia

F N
I
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Inspeção da Fase 3 
 

 

 

 

  

FN Va Vb Vc Vn

Ia Ib Ic Ic Ib Ia

F N

I
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5.2 Operação da MIC 
 

 

5.2.1 Menu principal 

 
Ao ligar a MIC, é possível selecionar uma das seguintes funções disponíveis no menu 
principal; 

 Programação . 

 Inspeção        . 

 Consulta        . 

 Teste             . 

 Configuração . 

A figura abaixo representa o teclado da MIS com as seguintes funções; 

 

  - Sempre retorna ao menu principal. 

  - Volta para a tela anterior ou cancela a operação. 

  - utilizada para apagar números digitados incorretamente. 

  - utilizada para confirmar a entrada de valores digitados ou para rolar as 
opções de menu. 
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  - Utilizado durante a inspeção para indicar a passagem do pulso no medidor 
em inspeção. 

 

5.2.2 Programação de uma inspeção na MIC  

 
A MIS é capaz de armazenar a programação de até 70 inspeções. 

 

 

 
Referência 
O Capitulo 7 apresenta as instruções para a verificação e/ou 
alteração dos parâmetros utilizados pela MIC durante as 
inspeções.. 

 

 

 
Atenção 
Só é possível a realização de inspeções que já tenham sido 
programadas. 

 

 

 
Atenção 
As programações realizadas são armazenadas em memória não 
volátil permitindo a sua utilização mesmo após a MI ter sido 
desligada. 

 

 

 
Referência 
As inspeções podem ser programadas no campo momentos antes 
da inspeção ou previamente no escritório caso o operador já tenha 
planejado todas as inspeções a serem realizadas. 
 

 

5.2.2.1 Realização de uma programação utilizando o teclado: 
 

 No menu principal, selecione o item  Programação. 

 Entre com o número de Inspeção (até 8 digitos). Em seguida pressione . 

 Entre com a Corrente a ser utilizada; 1 para inspeções com 1,5A, 2 para inspeções 

com 5A e 3 para inspeções com 15A e pressione . 

 Entre com o Kd do Medidor. Em seguida pressione . 
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 Entre com o número de Fases (1,2 ou 3) existentes no medidor. Em seguida 

pressione . 

 De acordo com o Kd e a corrente selecionada, a MIS calcula um número mínimo de 
voltas para garantir uma boa qualidade dos dados da inspeção. Confirme (ou altere 

em caso excepcional) o Número de Pulsos (voltas) pressionando . 

 Defina o Tipo de ensaio a ser efetuado: 0 para inspeção de energia ativa e 1 para 
inspeção de energia reativa. 

   Referência 

Atenção 

Ao final da programação a MI armazenará automaticamente os dados inseridos. Caso 
já exista uma inspeção programada com o mesmo número da programação corrente, 
a programação anterior será apagada. 

 

 

 

 
Atenção 

Você somente conseguirá realizar inspeções que já tenham sido previamente 
programadas. 

 

 

 

 
Referência 

use o  para limpar um dado de entrada ou  para voltar para tela 
anterior. 

 

5.2.2.2 Programação de uma inspeção usando o software MIconfig 
 
As inspeções a serem realizadas no campo podem ser pré-programadas na MIC utilizando 
o software MIconfig. A utilização do MIconfig requer que o terminal remoto da MIC esteja 
conectado a uma porta USB de um computador PC compatível. A programação da MIC 
utilizando o software MIconfig requer os seguintes passos: 

 Conectar o terminal remoto em uma porta USB do computador. 

 Executar o software MIconfig no computador. 

 Aguardar mensagem no canto inferior direito da tela indicando terminal on-line. 
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Para utilizar o programa MIconfig, é necessário executar o programa “MI Config” na pasta 

“MI Config” no menu de Programas do Windows. 

 

 

Atenção 
O capítulo “Manutenção MIC” possui um item com as instruções de instalação 
do MIconfig em computadores pessoais. 

Na tela principal, teclar na opção “arquivo” “novo”. 

A figura abaixo apresenta a tela em que o operador deverá fornecer todos os dados da 

programação. 

 

 

 

 Número da inspeção (até 8 dígitos) 

 Número do Medidor (até 8 digitos) 

 Tipo do Medidor 

 Corrente Nominal (1,5A , 5A ou 15A) 

 Kd do Medidor 

 Número do Código do Cliente (8 dígitos) 

 Número de Fases 

 Número de voltas (Pulsos) 

 Selecione esta opção se o medidor for Reativo 

 

Após o preenchimento utilizar o menu “Arquivo”, “Salvar” para armazenar a 
inspeção no PC. O programa MI Config estatá pronto para começar uma nova 
programação de inspeção. As inpeções programadas no PC serão enviadas para 
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o Terminal MIC após a transmissão utilizando-se o menu Comunicação->Enviar 
conforme explicado no item 7.6 deste manual. 

 

5.2.2.3 Transferência de inspeções do Terminal MIC  para computador 
 

 Conecte o coletor de mão no PC através do cabo USB fornecido, 

 Executar o software MIconfig no computador. 

 Aguarde alguns segundos e a MI automaticamente irá conectar ao PC, 

 Clicar no menu “Comunicação” selecionar o ítem “Receber” 

 Clicar na tecla Fechar na parte inferior da tela do programa, 

 Clicar no menu “Arquivo” selecionar o ítem “Abrir” 

 Escolher o arquivo desejado. 

. 

 

5.2.3 Realização da inspeção 

 

 No menu principal, selecionar o item  Inspeção. 

 Entre com o Número da Inspeção (até 8 dígitos). Em seguida, pressione . 

 Entre com o Número do Inspetor (até 6 dígitos). Em seguida, pressione . 

 Entre com a Fase a ser inspecionada. Em seguida, pressione . 

 A maleta irá acionar uma corrente próxima de 250 mA no medidor. Neste momento 
é possível que o operador verifique o movimento do disco do medidor. Ao pressionar 

, a maleta irá testar a corrente de 1.5A. Neste momento é possível que o 
operador verifique o movimento do disco do medidor. Caso o operador tenha 
programado a corrente de 5A ou 15A, após a confirmação o operador deverá 

pressionar  novamente. A MI irá acionar a corrente de 5A. Um novo  
fará com que a MIC acione a corrente de 15A.  Ao primeiro pulso do medidor o 

operador deverá pressionar a tecla  tornando a pressioná-lo somente no 
último pulso programado. Caso algum dos sensores de pulso tenham sido 

instalados, o operador não deve pressionar a tecla . 
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 Para cancelar uma inspeção no meio –  

 Durante a inspeção, a MIC apresenta continuamente as seguintes informações; 

o Número da inspeção. 

o Tempo da inspeção (TI). 

o Quantidade de pulsos. 

o Fase sendo inspecionada 

o Tensão. 

o Corrente. 

o Energia medida. 

 

5.2.3.1 Resultado 
 

Ao término da Inspeção são apresentadas diversas telas com informações da 
inspeção realizada: 

 Tela inicial: numero da inspeção, fase inspecionada, data, hora e tempo de 
inspeção. 

 Pressionando 1: Numero da inspeção, EM Energia medida pelo Medidor, EI Energia 
medida pela Maleta, ER Erro Percentual e resultado (APROVADO ou 
REPROVADO). 

 Pressionando 2: Valor do Kd do medidor, Numero de pulsos, Corrente média, tensão 
média, e duração da inspeção. 

 Pressionando 3: Potencia média durante a inspeção, potencia encontrada, erro 
percentual, e resultado (APROVADO ou REPROVADO). 

 Pressionando 4: numero da inspeção, energia ativa, energia reativa, fator de 
potencia e energia aparente. 

 Pressionando 0: retorna para Tela Inicial dos dados da inspeção. 

 

5.2.4 Verificação das inspeções na memória 

 

 No menu principal, selecionar o item   Consulta. 
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 Selecione o número da Inspeção ao qual se deseja verificar o resultado . 

 Selecione o número da fase (1,2 ou3) inspecionada que se deseja verificar o 

resultado e pressione . 

 Os resultados podem ser observados pressionando-se as teclas numéricas de forma 
similar ao final de uma inspeção. 
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6 Manutenção MIS 
 
A manutenção da MIS é simplificada pela utilização da opção diagnóstico. 

Para acessá-la basta, dentro do menu principal, pressionar a opção configuração , 

digitar a senha que por default é 0000 e selecionar a opção diagnóstico . 

6.1 Calibração/Giga de teste 

 

6.1.1 Calibração da MIS 

 
Para Calibrar a MIS é necessário conectar a Maleta na giga de testes conforme esquema 
abaixo. 

 

CalibraçãoInspeção

M.I. Medidor M.I.
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Ligar a giga de teste e o watímetro wt210 teclar  no menu configurações para calibrar 
a medição de tensão. Ajustar o Watimetro para apresentar a tensão em um de seus 
mostradores. 

A maleta realiza algumas medições durante alguns segundos e posteriormente solicita o 
valor verdadeiro de tensão. Digite na MIS o valor de tensão apresentado no watímetro e 

pressione , para gravar a nova calibração pressione  e para abortar pressione  

.  

Selecione a opção  no menu calibração para calibrar a corrente, aguarde alguns 
segundos até que a MIC solicite o valor da corrente. Digite na MIS o valor de corrente 

apresentado no watímetro e pressione . Utilize  para aceitar a nova calibração 

ou  para abortar. 

Selecionar a opção  no menu calibração para calibrar a energia ativa. A maleta irá 
perguntar se o watímetro esta preparado, para prepará-lo é necessário selecionar que a 
energia ativa seja apresentada em um de seus mostradores, zerar a energia residual 
clicando em “stop” seguido de “reset” e o preparando novamente Watimetro pressionando 

“start”. Após zerar o watímetro, pressione  na maleta. Aguarde até que o watímetro 

apresente aproximadamente 2wh e pressione  na maleta. Digite o valor da energia 
ativa apresentada no watímetro e pressione enter novamente, aguarde até o watímetro 

apresentar aproximadamente 15wh e novamente pressione  na maleta. Insira o valor 

da energia ativa apresentada no watímetro e pressione . Para aceitar a nova 

calibração pressione  para rejeitar precione . 

 

 

 
Referência 
Para mais informações a respeito da operação do Watímetro 
favor verificar o manual do usuário do mesmo. 

 

6.1.2 Inspeção com a Giga de teste 

 

A Giga de testes permite que sejam realizadas inspeções utilizando a MIS e o wattímetro ao 

mesmo tempo, com o intuito de verificar a calibração da MIS. 
Para realizar inspeções com a giga de testes conectada em paralelo basta conectar a MIS 
e o medidor de energia conforme o esquema abaixo. 
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CalibraçãoInspeção

M.I. Medidor M.I.

F N I

 

Este tipo de ligação é utilizado caso deseje conferir os resultados obtidos com o watímetro 
ao mesmo tempo em que se obtem os resultados da MIS. Para realizar a inspeção seguir 
os seguintes passos 

 Programar uma inspeção de acordo com o medidor utilizado. 

 Preparar o wattímetro zerando a energia residual no mesmo clicando em “stop” 
seguido de “reset”. 

 Selecionar uma inspeção. 

 Forneça os dados solicitados até que a MIS solicite o pulso inicial. 

 Pressione o pulso na MIS e ao mesmo tempo pressione o botão “start” do wattímetro 
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 Após o final os resultados de energia da MIS do medidor de energia e do wattímetro 
poderão ser comparados. 

6.2 Parâmetros 
 
Para verificar e/ou quais são os parâmetros de calibração atuais é necessário acessar a 

opção configuração  entrar com a senha default 0000, selecione a opção  
“parâmetros”; 

 Opção  ‘erro percentual”; Com este parâmetro é possível definir qual a 
porcentagem a maleta aceitará como tolerável durante os ensaios que será 
“reprovado” para >=!erro percentual! e “aprovado” para valores para >=!erro 
percentual!. 

 Opção  “habilita pulsos”; Esta opção ativa e desativa o led pulsos onde o valor 
“0” é não e o valor “1” é sim. 

 Opção  “K.D” da maleta”; Esta opção define qual será o kd para o led de 
pulsos. 

 Opção  “Filtro de pulsos”; Esta opção define o tempo em ms de leitura entre 
um pulso e outro. 

6.2.1 Alterando a senha de acesso ao menu “configurações” 

 
Para alterar a senha de entrada no menu configuração é necessário acessar a opção 

configuração  entrar com a senha default 0000, selecione a opção  

“parâmetros” e digite  e entre com a senha. 

6.2.2 Alterando a senha mestre “PUK” 

 
Para alterar a senha de entrada no menu configuração é necessário acessar a opção 

configuração  entrar com a senha default 0000, selecione a opção  

“parâmetros” e digite   entre com a senha mestre “PUK” que por default 
é 1234 e insira nova senha. 

6.3 Menu diagnostico 
 

6.3.1 Diagnóstico 
Esta opção serve para fazer a verificação do funcionamento da maleta.  
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6.3.2 Diagnóstico da Memória 
 
Para efetuar o diagnóstico de memória basta dentro do menu “Diagnóstico” escolher a 

opção “[1] Memória” pressionando o botão , se estiver funcionando corretamente a 

mensagem “Memória OK” irá aparecer na tela. Para sair basta pressionar . 

 

 

 
Referência 
Ao efetuar a verificação na memória irá aparecer à opção de 

“Formatar Memória?” ao selecionar a opção  todos os 

dados da memória serão apagados, pressionando  
“não” irá formatar a memória, você apenas retornará ao menu 
anterior. 

 

6.3.3 Diagnóstico Display/Led 

 
Para efetuar o diagnóstico do display basta dentro do menu “Diagnóstico”  escolher a opção 

“[2]Display/LED” pressionando a tecla . 

Se o Display estiver funcionando corretamente irá piscar intermitentemente a mensagem 

“Teste Display” para abandonar esta função basta pressionar . 

6.3.4 Diagnóstico do Teclado 
Para efetuar o diagnóstico do teclado basta dentro do menu “Diagnóstico” escolher a opção 

“[3]Teclado” pressionando a tecla . 

Uma vez dentro do teste do teclado basta pressionar todas as teclas uma a uma  

         se estiver funcionando 

corretamente será exibido a tecla que foi selecionada, ao pressionar  será exibido 

todos os dots do pixel. Para sair basta pressionar . 

6.3.5 Cargas/ Relé 
Para efetuar o diagnóstico de Cargas/ Relés, basta dentro do menu  “Diagnóstico” 

selecionar a opção  “Carga/rele”. 
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Cuidado  
 

Este teste ativa a saída de corrente da MIS e, caso um medidor esteja 
conectado, circulará a corrente correspondente ao relé acionado.  

  

 Selecione  para acionar o relê geral. 

 Pressione  para acionar o rele 3. 

 Pressione  para acionar o relê 3. 

 Para abortar pressione . 

6.3.6 Medir V, A, P 
Este menu tem a função de Medir Tensão (v), Corrente (I), Potência Ativa (P) e o Fator de 
Potência, para fins de diagnóstico.  Para utilizá-lo, dentro do menu “Diagnóstico” escolher 

a opção “Medir V, A, P” . Uma vez dentro do menu basta selecionar os tipos de carga 

para teste sendo eles  para 250 mA,  1.5 A,  para 5 A. 

6.3.7 Relógio 

 
Este menu tem a função de testar o funcionamento do relógio, para tanto, basta dentro do 

menu “Diagnóstico” selecionar a opção , verifique se a data e hora conferem, se não 

conferir, basta pressionar  para setar a nova data e  para corrigir o horário, ao 

término da entrada dos dígitos, pressionar  para confirmar. Para retornar ao menu 

“Diagnóstico” basta pressionar . 

6.3.8 ADE 

 
Este menu tem a função de testar o funcionamento do circuito medidor de potência da MIS, 

para tanto, basta dentro do menu “Diagnóstico” selecionar a opção . Em condições 
normais, aparecerá a mensagem “CI ADE OK!” seguido de COMPLETAR. 

 

6.4 Formatar EPROM 
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Este menu é utilizado para apagar todos os dados gravados na EPROM que incluem 
resultados de ensaios e programações. Para formatar a EPROM é necessário seguir os 
passos abaixo. 

 No menu configurações selecione a opção  “Formatar Eprom. 

 Tecle  para aceitar ou  para abortar. 

6.5 Manutenção preventiva 
A cada três meses é necessário; 

 Recalibrar. 

 Verificar a corrente de inspeção. Caso o valor tenha reduzido abrir a maleta e limpr 
o conector de potência P3. 

 

6.6 Manutenção corretiva – principais defeitos com as suas 

soluções 
 
Caso o problema encontrado não possa ser corrigido utilizando as opções abaixo, favor 
entrar em contato com a Fundação conforme contato abaixo. 

Fundação Dom Manuel Pedro da Cunha Cintra 

Rua Monsenhor Bacelar, 93  

Centro - Petrópolis - RJ  

CEP 25685-113  

24-2231-0580 / 2231-0575 
 

 Problema: Não existe passagem alguma de corrente ou a corrente esta muito abaixo do 
especificado: 

Solução: Verifique se os fusíveis não possuem o dielétrico rompido ou se os mesmos 

estão especificados corretamente. 

 

 
Cuidado 
Fusível 1 (F1)= 8 A. 

Fusível 2 (F2)= 8 A. 

Fusível 3 ( F3)= 1A.  

 Problema: A maleta não liga: 

Solução1: Verifique se os fusíveis estão conduzindo. 

Solução2: Verifique se a maleta esta corretamente alimentada. 



                                                                                                               Maleta para Inspeção de Medidores de Energia Elétrica 

         

 

 

49 

 

7 Manutenção MIC 
 
A manutenção da MIC é simplificada pela utilização da opção diagnóstico. 

Para acessá-la basta, dentro do menu principal, pressionar a opção configuração , 

digitar a senha que por default é 0000 e selecionar a opção diagnóstico . 

 

 

7.1 GIGA DE TESTES 
 

7.1.1 Calibração da MIC 

 
Para Calibrar a MIC é necessário conectar a Maleta na giga de testes conforme esquema 
abaixo. 

 

CalibraçãoInspeção

M.I. Medidor M.I.
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7.1.1.1 Calibração da energia ativa 

Ligar a giga de teste e o watímetro wt210 teclar  no menu configurações para calibrar 
a medição de tensão. Ajustar o Watimetro para apresentar a tensão em um de seus 
mostradores. 

A maleta realiza algumas medições durante alguns segundos e posteriormente solicita o 
valor verdadeiro de tensão. Digite na MIC o valor de tensão apresentado no watímetro e 

pressione , para gravar a nova calibração pressione  e para abortar pressione  

.  

Selecione a opção  no menu calibração para calibrar a corrente, aguarde alguns 
segundos até que a MIC solicite o valor da corrente. Digite na MIC o valor de corrente 

apresentado no watímetro e pressione . Utilize  para aceitar a nova calibração 

ou  para abortar. 

Selecionar a opção  no menu calibração para calibrar a energia ativa. A maleta irá 
perguntar se o watímetro esta preparado, para prepará-lo é necessário selecionar que a 
energia ativa seja apresentada em um de seus mostradores, zerar a energia residual 
clicando em “stop” seguido de “reset” . Preparar novamente o Watimetro pressionando 

“start”. Após zerar o watímetro, pressione  na maleta. Aguarde até que o watímetro 

apresente aproximadamente 2wh e pressione  na maleta. Digite o valor da energia 
ativa apresentada no watímetro e pressione enter novamente, aguarde até o watímetro 

apresentar aproximadamente 15wh e novamente pressione  na maleta. Insira o valor 

da energia ativa apresentada no watímetro e pressione . Para aceitar a nova 

calibração pressione  para rejeitar pressione . 

7.1.1.2 Calibração da energia reativa 
 

A calibração da energia reativa é bastante similar a calibração da energia ativa. Selecionar a 

opção  no menu calibração para calibrar a energia reativa. A MIC ativa a carga 

reativa e solicita o Fator de Potencia. Insira o valor do Fator de Potencia apresentado no 

watímetro e pressione . Os próximos passos são exatamente idênticos a calibração da 

energia ativa. 
 

 

 
Referência 
Para mais informações a respeito da operação do Watímetro 
favor verificar o manual do usuário do mesmo. 

 



                                                                                                               Maleta para Inspeção de Medidores de Energia Elétrica 

         

 

 

51 

7.1.2 Inspeção com a Giga de teste 

 

A Giga de testes permite que sejam realizadas inspeções utilizando a MIC e o wattímetro 

ao mesmo tempo, com o intuito de verificar a calibração da MIC. 
Para realizar inspeções com a giga de testes conectada em paralelo basta conectar a MIC 
e o medidor de energia conforme o esquema abaixo. 

CalibraçãoInspeção

M.I. Medidor M.I.

F N I
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Este tipo de ligação é utilizado caso deseje conferir os resultados obtidos com o watímetro 
ao mesmo tempo em que se obtém os resultados da MIC. Para realizar a inspeção seguir 
os seguintes passos 

 Programar uma inspeção de acordo com o medidor utilizado. 

 Preparar o wattímetro zerando a energia residual no mesmo clicando em “stop” 
seguido de “reset”. 

 Selecionar uma inspeção. 

 Forneça os dados solicitados até que a MIC solicite o pulso inicial. 

 Pressione o pulso na MIC e ao mesmo tempo pressione o botão “start” do wattímetro 

 Após o final da inspeção os resultados de energia da MIC, do medidor de energia e 
do wattímetro poderão ser comparados. Para uma MIC calibrada os resultados da 
MIC e do watimetro da Giga deverão divergir de no máximo 1%. 

7.2 Parâmetros 
 
Para verificar e/ou alterar os parâmetros de calibração atuais é necessário acessar a opção 

configuração  entrar com a senha default 0000, selecione a opção  
“parâmetros”; 

 Opção  ‘erro percentual”; Com este parâmetro é possível definir qual a 
porcentagem de erro que a maleta indicará o medidor inspecionado como aprovado 
ou reprovado. 

 Opção  “habilita pulsos”; Esta opção ativa e desativa o led pulsos onde o valor 
“0” é não e o valor “1” é sim. 

 Opção  “K.D” da maleta”; Esta opção define qual será o kd para o led de 
pulsos. 

 Opção  “Filtro de pulsos”; Esta opção define o tempo em ms de leitura entre 
um pulso e o seguinte. 

7.2.1 Alterando a senha de acesso ao menu “configurações” 

 
Para alterar a senha de entrada no menu configuração é necessário acessar a opção 

configuração  entrar com a senha default 0000, selecione a opção  

“parâmetros” e digite  e entre com a nova senha. 
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7.2.2 Alterando a senha mestre “PUK” 

 
Para alterar a senha de entrada no menu configuração é necessário acessar a opção 

configuração  entrar com a senha default 0000, selecione a opção  

“parâmetros” e digite   entre com a senha mestre “PUK” que por default 
é 1234 e insira nova senha. 

7.3 Menu diagnostico 
 
Esta opção serve para fazer a verificação do funcionamento da maleta. Para acessá-lo 

basta, dentro do menu configuração, pressionar . 

 

7.3.1 Diagnóstico da Memória 
Para efetuar o diagnóstico de memória basta, dentro do menu “Diagnóstico”, escolher a 

opção “[1] Memória” pressionando o botão , se estiver funcionando corretamente a 

mensagem “Memória OK” irá aparecer na tela. Para sair basta pressionar . 

 

 

 
Referência 
Ao efetuar a verificação na memória irá aparecer à opção de 

“Formatar Memória?” ao selecionar a opção  todos os 

dados da memória serão apagados, pressionando  
“não” irá formatar a memória, você apenas retornará ao menu 
anterior. 

 

7.3.2 Diagnóstico Display/Led 
Para efetuar o diagnóstico do display basta, dentro do menu “Diagnóstico”,  escolher a 

opção “[2]Display/LED” pressionando a tecla . 

Se o Display estiver funcionando corretamente irá piscar intermitentemente a mensagem 

“Teste Display” para abandonar esta função basta pressionar . 

 

7.3.3 Diagnóstico do Teclado 

 
Para efetuar o diagnóstico do teclado basta dentro do menu “Diagnóstico”  

escolher a opção “[3]Teclado” pressionando a tecla . 
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 Uma vez dentro do teste do teclado basta pressionar todas as teclas uma a  

Uma           se estiver 

funcionando corretamente será exibido a tecla que foi selecionada, ao pressionar  

será exibido todos os dots do pixel. Para sair basta pressionar . 

7.3.4 Cargas/ Relé 
Para efetuar o diagnóstico de Cargas/ Relés basta, dentro do menu  “Diagnóstico”, 

selecionar a opção  “Carga/rele”. 

 

 
Cuidado  
 

Este teste ativa a saída de corrente da MIC e, caso um medidor esteja 
conectado, circulará a corrente correspondente ao relé acionado.  

  

Uma vez no menu Diagnóstico / Cargas/Relés, basta primeiramente acionar o “Relé Gera”l 

pressionando , depois acione o “Relé 2” pressionando , o “Relé 3” 

pressionando , o “Relé 4” pressionando  e o “Relé 5” pressionando 
verifique se houve o clique do relé e se a giga de teste esta medindo correntes.  

7.3.5 V/P/Q 

 
Este menu tem a função de Medir Tensão (v), Corrente (I), Potência Ativa (P) e Potência 
Aparente (S) e o Fator de Potência, para fins de diagnóstico.  Para utilizá-lo, Basta no menu 

“Diagnóstico” selecionar a opção “Medir V,Q,P” . Uma vez no menu basta selecionar 

o tipo de carga para teste:  para 250 mA,  1.5 A,  para 5 A,  para 

15 A e  para acionar a carga indutiva.  

7.3.6 Relógio 

 
Este menu tem a função de testar o funcionamento do relógio, para tanto, basta dentro do 

menu “Diagnóstico” selecionar a opção , verifique se a data e hora conferem, caso 

necessário basta pressionar  para entrar com uma nova data e  para corrigir o 

horário. Para retornar ao menu “Diagnóstico basta pressionar . 
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7.4 Formatar EPROM 
 
Este menu é utilizado para apagar todos os dados gravados na EPROM que incluem 
resultados de ensaios e programações. Para formatar a EPROM é necessário seguir os 
passos abaixo. 

 No menu configurações selecione a opção  “Formatar Eprom. 

 Tecle  para aceitar ou  para abortar. 

 

7.5 Instalando o MI Config 
 
Para efetuar a instalação do software MICONFIG execute o instalador miconfig-
setup107.exe. 

Este instalador cria a pasta C:\MIconfig e coloca todos os arquivos necessários para usar 
o programa nesta pasta. 

Após instalar o programa, deve-se: 

 Conectar um terminal na USB do PC. 

 O Windows pergunta pelo driver. Indique o driver que foi instalado na pasta 
C:\MIconfig\Driver 

 O Windows cria então uma porta USB-Serial COMx. "x"é um número que o Windows 
atribui dependendo de quantas COMs existem configuradas. Pode ser 1,2,3,4... 

 Rode o programa C:\MIconfig\MIconfig.exe ou selecione o atalho do programa “MI 
Config” no menu de programas do Windows que foi configurado pelo instalador. 

 Entre no menu "Comunicação->Setup" do programa MI Config para selecionar a 
porta USB-Serial (COMx) criada pelo driver. 

Com isso o programa passa a se comunicar com o terminal. 

Após esta instalação reinicie o computador e sua instalação estará terminada. 

7.6 Sincronizando o Terminal da Maleta MIC com o 

MIConfig 
 
Para sincronizar com o PC (após instalação do driver) deve-se carregar o software MI 
Config.exe, conectar o cabo USB no terminal da maleta para o PC. 
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 Para receber as inspeções gravadas no Terminal MIC, selecione o menu 
Comunicação->Receber. O MI Config recebe as inspeções gravadas no terminal e 
as armazena no PC. 

 Para enviar as inspeções programadas no PC para o Terminal MIC, selecione o 
menu Comunicação->Enviar. Selecione os arquivos na janela de seleção e 
pressione o botão “Abrir”. É possível selecionar mais de uma inspeção pressionando 
a tecla CTRL do PC e clicando com o mouse sobre os arquivos desejados.  

 Para abrir uma inspeção gravada no PC, selecione o menu Arquivo->Abrir e 
selecione a inspeção desejada. O programa mostrará os dados da inspeção. 

 

7.7 Manutenção preventiva 
 

A cada três meses é necessário; 

 
 Recalibrar a MI. 

 Verificar a corrente de inspeção. Caso o valor tenha reduzido abrir a maleta e limpar 
o conector de potência P3. 

7.8 Manutenção corretiva – principais defeitos com as suas 

soluções 
 

Caso o problema encontrado não possa ser corrigido utilizando as opções abaixo, favor 

entrar em contato com a Fundação conforme contato abaixo. 

 

Fundação Dom Manuel Pedro da Cunha Cintra 

Rua Monsenhor Bacelar, 93  

Centro - Petrópolis - RJ  

CEP 25685-113  

24-2231-0580 / 2231-0575 
 

 Problema: Não existe passagem alguma de corrente ou a corrente esta muito abaixo do 
especificado: 

Solução: Verifique se os fusíveis não possuem o dielétrico rompido ou se os mesmos 

estão especificados corretamente. 

 

 
Cuidado 
Fusível 1 (F1)= 15 A. 

Fusível 2 (F2)= 15 A. 
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Fusível 3 ( F3)= 1A.  

 Problema: A maleta não liga: 

Solução1: Verifique se os fusíveis estão conduzindo. 

Solução2: Verifique se a maleta esta corretamente alimentada. 

 

 Problema: O marcador de pulsos automático não esta funcionando: 

Solução: Verifique o ajuste do marcador de pulsos, para isso entre menu  

verificação, acione a carga de 15 A pressionando  e verifique se quando o 

contador de alumínio completa uma volta a maleta consegue contar a passagem do 

mesmo, se sim o mesmo esta configurado corretamente, se não será necessário 

ajustar a intensidade do laser utilizando uma chave de fenda movendo no sensor seu 

ajuste para a direita caso a intensidade seja baixa, ou mova para a esquerda caso a 

intensidade do laser seja muito elevada. 

 

 

 
Referência 
Observe se o laser esta corretamente posicionado de forma 
a estar direcionado unicamente para o centro do disco de 
alumínio. 

 

 Problema: O relógio não esta funcionando corretamente: 

Solução: manter a MI alimentada durante 30 minutos para carregar o supercapacitor 

que alimenta o Circuito integrado do relógio. Realizar novo teste. 

 

 

 


