
Alguma vez deixou cair a sua pinça?
Utiliza a pinça no exterior?
Utilizou alguma vez a pinça para abrir cabos?

A pinça tem a especificação correcta para 
o trabalho que está a realizar?
Pode utilizar facilmente o medidor 
se estiver a utilizar equipamento de 
protecção pessoal?

Não está a utilizar todas as funções da 
pinça amperimétrica?

Se sim, certifique-se de que a pinça 
trabalha onde e como quiser

A obtenção de resultados precisos e repetíveis num 
laboratório é um bom início. Mas o utilizador nem 
sempre trabalha num ambiente limpo e controlado. 
Antes de efectuar uma compra, verifique se a 
utilização da pinça é adequada ao seu ambiente de 
trabalho.

Certifique-se também de que não compra uma 
pinça especificada apenas para utilização em 
interiores ou com uma gama de funcionamento 
superior a -10ºC, se achar que necessita de 
realizar medições no exterior. Se a pinça não 
foi concebida para o exterior, as medições 

poderão não ser precisas.

Finalmente, certifique-se de que a pinça que utiliza 
é suficientemente robusta para fornecer resultados 
fiáveis após anos a abrir cabos, cair de escadas e 
saltar de um lado para o outro na parte de trás do 
seu camião.

Se a resposta é não, pode estar  
em perigo.

As suas ferramentas de teste e medida constituem 
uma barreira crítica que o mantêm afastado do 
perigo. São literalmente uma extensão do seu 
corpo num ambiente muito perigoso. Em primeiro 
lugar, certifique-se de que escolhe uma pinça 
amperimétrica com uma especificação de categoria 
adequada para o trabalho que está a realizar.

Em seguida, escolha uma marca com a 
reputação de fornecer testes seguros e de ser um 
equipamento de teste fiável. Qualquer pessoa pode 
comprar uma pinça amperimétrica e utilizá-la à 
sua maneira. Apenas alguns fabricantes concebem, 
constroem e testam o seu próprio equipamento 
com o objectivo de superarem as normas 
internacionais de segurança.
 
Finalmente, a sua pinça amperimétrica faz parte de 
um sistema de segurança que inclui o equipamento 
de protecção individual (PPE). Para além de possuir 
o PPE correcto, certifique-se de que consegue 
utilizar facilmente o seu equipamento de teste e 
medida com o equipamento. 

Se não o está a fazer, pode estar a 
desperdiçar dinheiro e funcionalidades.

Hoje em dia, pode tirar o máximo 
proveito de tudo o que está 
integrado numa pinça 
amperimétrica (alguém 
precisa de uma fita 
métrica?). Quanto mais 
funções estiverem 
integradas numa 
pinça amperimétrica, 
mais difícil será 
familiarizar-se com o 
uso e pior será o seu 
desempenho. Em vez de 
tentar obter o máximo de 
funções possível, escolha 
um medidor que tenha 
as funções de medida 
de que necessita para 
fazer o trabalho, sem as 
superficialidades que não 
fazem sentido. Além disso, 
não terá de pagar pelas 
funções sem importância para o 
seu trabalho.
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A sua pinça mostra valores True-RMS?
O problema está no motor ou na pinça?

Quatro aspectos a considerar quando  
comprar uma pinça amperimétrica

Escolha uma pinça 
que forneça resultados 
precisos e repetíveis

Certifique-se de que a pinça 
amperimétrica é adequada 
ao seu local de trabalho

Não ponha em causa  
a segurança

Quando pensar nas 
características, escolha 
qualidade em vez de 
quantidade

Certifique-se de que a sua pinça 
amperimétrica é um aliado e não um 
obstáculo para si.
Imagine que passou o dia inteiro a resolver 
um problema num motor para depois descobrir 
que, afinal, o problema não era no motor, mas 
na pinça que estava a utilizar para efectuar 
as medições. A sua reputação baseia-se 
na sua capacidade de fazer o trabalho, 
logo certifique-se de que a sua pinça 
amperimétrica está a trabalhar 
consigo e não contra si.

Primeiro, certifique-se de que a sua 
pinça amperimétrica mostra 
valores True-RMS. Caso 
contrário, todos os 
ruídos, incluindo os 
de um variador de 
velocidade para as 
lâmpadas fluorescentes 
compactas pode 
resultar numa 
leitura menos 
precisa.



Fluke 324 Fluke 325

Pinças amperimétricas  
True-RMS  

da série 320 da Fluke

Trabalhe com a  
melhor  

ferramenTa.

Poderosas funções AC/DC num  
formato pequeno. 

Medições eléctricas gerais com  
capacidades de temperatura e capacidade.

Capacidade de medição:
•	Medição de corrente AC até 400 A 
•	Medição de  tensão AC e DC até 600 V
•	Tensão e corrente AC True-RMS 

para medições precisas em 
sinais não lineares

•	Medições de resistência até 
4000 Ω com detecção de 
continuidade

Características:
• Design ergonómico e 

estreito
•	Classificação de segurança 

CAT IV 300 V, CAT III 600 V.
• Botão de retenção
•	Dois anos de garantia
•	Bolsa de transporte flexível

Capacidade de medição:
•	Medição de corrente AC até 400 A 
•	Medição de  tensão AC e DC  

até 600 V
•	Tensão e corrente AC True-RMS 

para medições precisas em 
sinais não lineares

•	Medições de resistência até 
4000 Ω com detecção de 
continuidade

•	Medição de temperatura e 
capacidade 

Características:
• Design ergonómico e 

estreito
•	Display retroiluminado 
•	Classificação de segurança 

CAT IV 300 V, CAT III 600 V.
• Botão de retenção
•	Dois anos de garantia
•	Bolsa de transporte flexível

Capacidade de medição:
•	Medição de corrente AC e DC até 400 A 
•	Medição de  tensão AC e DC até 600 V
•	Tensão e corrente AC True-RMS 

para medições precisas em  
sinais não lineares

•	Medições de resistência 
até 40 kΩ com detecção de 
continuidade

•	Medição de temperatura e 
capacidade 

•	Medição de frequência 
•	Registo de valores  

mín./máx.
 
Características:
• Design ergonómico e estreito
•	Display retroiluminado 
•	Classificação de segurança CAT 

IV 300 V, CAT III 600 V.
• Botão de retenção
•	Dois anos de garantia
•	Bolsa de transporte flexível

Especificações técnicas
Corrente AC Gama Precisão

400,0 A 2% ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz)
2,5% ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)

Tensão AC Gama Precisão
600,0 V 1,5 % ± 5 dígitos

Tensão DC Gama Precisão
600,0 V 1,0 % ± 5 dígitos

Resistência Gama Precisão
400,0 Ω 1,0% ± 5 dígitos
4000 Ω

Continuidade ≤ 70 Ω
Retenção de dados Sim
Classificação de 
categoria

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Especificações técnicas
Corrente AC Gama Precisão

40,00 A 1.5 % ± 5 dígitos (45 Hz a 400 Hz) 
Adicionar 2% para a 
sensibilidade posição400,0 A

Tensão AC Gama Precisão
600,0 V 1,5 % ± 5 dígitos

Tensão DC Gama Precisão
600,0 V 1,0 % ± 5 dígitos

Resistência Gama Precisão
400,0 Ω 1,0% ± 5 dígitos
4000 Ω

Continuidade ≤ 30 Ω
Capacidade 100,0 μF a 1000 μF
Retroiluminação Sim
Retenção de dados Sim
Temperatura com 
contacto

-10,0 °C a 400,0 °C (14,0 °F a 752,0 °F)

Classificação de 
categoria

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Especificações técnicas
Corrente AC Gama Precisão

40,00 A 2% ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz)
2,5% ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)400,0 A

Tensão AC Gama Precisão
600,0 V 1,5 % ± 5 dígitos

Tensão DC Gama Precisão
600,0 V 1,0 % ± 5 dígitos

Resistência Gama Precisão
400,0 Ω 1,0% ± 5 dígitos
4000 Ω

40,00 kΩ
Continuidade ≤ 30 Ω
Capacidade 100,0 μF a 1000 μF
Frequência 5,0 Hz a 500,0 Hz
Retroiluminação Sim
Retenção de dados Sim
Temperatura com 
contacto

-10,0 °C a 400,0 °C (14,0 °F a 752,0 °F)

Mín./Máx. Sim
Classificação de 
categoria

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Fluke 323
A melhor opção para necessidades de 
detecção de avarias rápidas e gerais. 


