
 

 
 
 

APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DOS PARÂMETROS 
DE SOLDA POR RESISTÊNCIA 

 

 

 

Bobinas Toroidais                                                                                   Sensores de Força 

MEDIDOR PORTÁTIL DE CORRENTE NA PALMA DA SUA MÃO 

Amada Miyachi Modelo MM-315B
 

Aparelho portátil para medição 
de corrente, ciclos 

tempo em milisegundos 
e ângulo de condução para 
aplicações de soldagem 

por resistência / Spot Welding 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
- Inclui bobinas toroidal para medir a corrente 
carregador de bateria e bolsa para transporte. 
-Memória para nove medições consecutivas. 
-Escala de variação de corrente de 1,00 a 9,99 A 
e de 5,0 a 49,9 KA. 
- Escala de variação de tempo de 1 a 99 ciclos ou 
de 0,01 a 0,80 segundos. 
- Ângulo de condução com variação de 30 a 180 graus.

 

 

MEDIDOR PORTÁTIL DE FORÇA NA PALMA DA SUA MÃO 

Amada Miyachi Modelo MM-601 

 
 

Aparelho portátil para medição 
de força entre os eletrodos 

para aplicações 
de soldagem por resistência 

Spot Welding 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
- Medidor de força simples e portátil 
- Funções ‘Zero’ e ‘Manter medida’ 
- Setagem através de simples toque 
- Baterias recarregáveis ou AC 
- Tela LCD de fácil visão 
- Saída de força analógica 
- Entradas e saídas externas

 

 

APARELHOS ESPECIAIS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE OUTRAS VARIÁVEIS 
ALÉM DA CORRENTE DE SOLDA 

 

Amada Miyachi Modelo MM-380A                          Amada Miyachi Modelo MM-370A
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
- Aparelho portátil que mede A,V, e Corrente. 
- A partir desse modelo e com opcionais que 
medem tempo, força e outros parâmetros. 
- Sensor para medição durante a solda. 
- Tela com menu de navegação de fácil manuseio. 
- Apresenta diversos gráficos: 
Formato de onda e análise global 
- Impressora externa e porta de comunicação RS-232 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
- Medidor de bancada similar ao MM-380 
com outras características adicionais. 
- Mede corrente, força, Voltagem, Tempo 
Energia, Displacement (deformação 
após a solda). 
- Determina limites para todos os parâmetros. 
- Entradas e saídas no próprio aparelho. 
- Tela com menu de navegação de fácil manuseio. 
- Impressora e porta de comunicação RS-232 e 485.
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