Quatro Fatores a Serem Considerados
ao Comprar um Alicate Amperímetro
Selecione um alicate
que proporcione
resultados precisos
e reproduzíveis

Certifique-se de que o
alicate amperímetro
funcione onde você
esteja

Não abra mão
da segurança

O seu alicate fornece uma leitura de
RMS verdadeiro?
O problema está no motor ou
no alicate?

Você já deixou seu alicate cair?
Você usa o alicate em ambientes externos?
Você já usou o alicate para separar fios?

O alicate tem a classificação correta para
o seu trabalho?
Você consegue usar o amperímetro
com facilidade quando está usando
equipamento de proteção pessoal?

Certifique-se de que seu alicate
amperímetro esteja trabalhando com
você, não contra você.

Em caso positivo, certifique-se de que seu
alicate funcione onde e como você trabalha

Se a resposta for negativa, você pode
estar em perigo.

A produção de resultados precisos e reproduzíveis em
laboratório é um bom começo. Mas você nem sempre
trabalha em um ambiente limpo e controlado. Antes
de realizar uma compra, verifique se o alicate foi
projetado para operar no mesmo ambiente em
que você trabalha.

Suas ferramentas de teste e de medida estabelecem
uma barreira crucial entre você e o perigo. Elas são,
literalmente, uma extensão do seu corpo em um
ambiente muito perigoso. Em primeiro lugar, certifiquese de selecionar um alicate amperímetro com uma
classificação de categoria adequada ao seu trabalho.

Imagine que você passou o dia todo solucionando o
problema de um motor para depois descobrir que o
problema não estava no motor, mas no alicate que
você usou para realizar a medição. A sua reputação
depende da sua capacidade de realizar o
trabalho, portanto, certifique-se de que seu
alicate amperímetro esteja trabalhando
com você, não contra você.
Primeiro, verifique se seu alicate
amperímetro fornece a leitura
do RMS verdadeiro. Caso
contrário, todo tipo
de ruído, incluindo
o de uma unidade
de frequência variável
e até de lâmpadas
fluorescentes, pode
resultar em uma
leitura imprecisa.

Não compre um alicate especificado somente para
uso em ambientes internos ou com um alcance
operacional mais quente do que 9,44 °C (15 °F)
se você achar que precisará realizar medições em
ambientes externos. Se o alicate não for projetado
para ambientes externos, as medições poderão
não ser precisas.
Por fim, certifique-se de que o alicate usado seja
resistente o suficiente para continuar a operar
após anos separando fios, caindo de escadas e
chacoalhando na mala do seu caminhão.

Em segundo lugar, selecione uma marca com
reputação de fornecer equipamentos de teste
seguros e confiáveis. Qualquer pessoa pode comprar
um alicate amperímetro e colocar nele sua marca.
Somente alguns fabricantes projetam, produzem e
testam seus próprios equipamentos para superar os
padrões de segurança internacionais.
Por fim, seu alicate amperímetro faz parte de um sistema
de segurança que inclui equipamento de proteção
individual (EPI). Além de ter o EPI correto, certifique-se
de que seja possível operar seu equipamento de teste e
medição usando essa proteção.

Ao selecionar
recursos, prefira
qualidade à
quantidade
Você não usa todos os recursos do
alicate amperímetro?

Se isso for verdade, você pode estar
desperdiçando dinheiro e
funcionalidade.
Hoje em dia você pode
encontrar praticamente
qualquer recurso integrado
a um alicate amperímetro
(que tal fita métrica?).
Quanto mais recursos
forem integrados em
um alicate amperímetro,
mais difícil será usá-lo
e mais baixo será seu
desempenho. Em vez de
tentar obter o maior número
possível de recursos, selecione
um amperímetro que tenha
as funções de medição
necessárias para o seu
trabalho, livre de recursos
sem sentido. Além disso,
você não pagará por recursos
irrelevantes para o trabalho em
questão.
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Medições elétricas em geral com
recursos de temperatura e capacitância.

Excelentes recursos de CA/CC com
dimensões reduzidas.

Capacidade de medição:
• Medição de corrente de CA de 400 A
• Medição de tensão de CA e CC de 600 V
• Tensão CA true-rms e corrente
para medições precisas em
sinais não-lineares
• Medição de resistência até
4000 Ω com detecção de
continuidade

Capacidade de medição:
• Medição de corrente de CA de 400 A
• Medição de tensão de CA e CC de
600 V
• Tensão CA true-rms e corrente
para medições precisas em
sinais não-lineares
• Medição de resistência até
4000 Ω com detecção de
continuidade
• Medição de temperatura e
capacitância

Capacidade de medição:
• Medição de corrente de CA e CC de 400 A
• Medição de tensão de CA e CC de 600 V
• Tensão CA true-rms e corrente
para medições precisas em
sinais não-lineares
• Medição de resistência até
40 kΩ com detecção de
continuidade
• Medição de temperatura e
capacitância
• Medição de frequência
• Funcionalidade Mín/Máx

A melhor opção para as necessidades
gerais de detecção rápida de problemas.

Características:
• Fino, design ergonômico
• Classificação de segurança
CAT IV 300 V/CAT III 600 V
• Botão de retenção
• 2 anos de garantia
• Estojo flexível de transporte

Características:
• Design delgado e
ergonômico
• Visor com luz de fundo
• Classificação de segurança
CAT IV 300 V/CAT III 600 V
• Botão de retenção
• 2 anos de garantia
• Estojo flexível de transporte

Especificações técnicas
Corrente CA

Precisão

400,0 A

2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz)
2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)

Faixa

Precisão

600,0 V

1,5 % ±5 dígitos

Tensão CA
Tensão CC

Faixa

Precisão

600,0 V

1,0 % ±5 dígitos

Resistência

Características:
• Fino, design ergonômico
• Visor com luz de fundo
• Classificação de segurança CAT
IV 300 V/CAT III 600 V
• Botão de retenção
• 2 anos de garantia
• Estojo flexível de transporte

Especificações técnicas

Faixa

Faixa

Precisão

400,0 Ω

1,0 % ±5 dígitos

Corrente CA

Continuidade

≤ 70 Ω

Retenção de dados

Sim

Classificação de
categoria

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Precisão

40,00 A
400,0 A

2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz)
2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)

Faixa

Precisão

600,0 V

1,5 % ±5 dígitos

Tensão CC

Faixa

Precisão

600,0 V

1,0 % ±5 dígitos

Faixa

Precisão

400,0 Ω

1,0 % ±5 dígitos

Resistência

4000 Ω

Especificações técnicas

Faixa

Tensão CA
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Corrente CA

≤ 30 Ω

Capacitância

100,0 μF a 1000 μF

Luz de fundo

Sim

Retenção de dados

Precisão
2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz)
2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)

400,0 A
Tensão CA
Tensão CC
Resistência

Faixa

Precisão

600,0 V

1,5 % ±5 dígitos

Faixa

Precisão

600,0 V

1,0 % ±5 dígitos

Faixa

Precisão

400,0 Ω

1,0 % ±5 dígitos

4000 Ω

4000 Ω
Continuidade

Faixa
40,00 A

40,00 kΩ
Continuidade

≤ 30 Ω

Capacitância

100,0 μF a 1000 μF

Frequência

5,0 Hz até 500,0 Hz

Sim

Luz de fundo

Sim

Medição de
temperatura

-10 °C a 400 °C (14 °F a 752 °F)

Retenção de dados

Sim

Medição de temperatura

-10 °C a 400 °C (14 °F a 752 °F)

Classificação de
categoria

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Mín/Máx

Sim

Classificação de categoria CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Trabalhe
com os

MELHORES.
Amperímetros
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