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Os Beha-Amprobe 2100-Alpha, 2100-Beta e 2100-Gamma são 
verificadores de tensão de dois pólos robustos e fiáveis para realizar 
verificações de tensão e continuidade. Construída para ser resistente 
em ambientes industriais e comerciais, a série 2100 tem uma 
classificação de segurança CAT III 1000 V/CAT IV 600 V e mede gamas 
de tensão até 1000 V AC e 1200 V DC (apenas o 2100-Gamma). 
Concebida com componentes reforçados para proporcionar 
um desempenho fiável, a série 2100 possui uma classificação 
de protecção IP 64, foi construída de acordo com a norma para 
verificadores de tensão EN 61243-3:2010 e possui aprovação GS. 

Verificadores de tensão de 
dois pólos da série 2100
2100-Alpha | 2100-Beta | 2100-Gamma

Características da 
série 2100 
• Detecção automática de tensão  

AC/DC com indicação de polaridade 

• Teste de tensão até 1000 V 
AC/1200 V DC (2100-Gamma)

• Teste de carga comutável e de RCD 
de 10 mA ou 30 mA com dois botões de 
pressão 

• Teste de continuidade automático 
com informações visuais (LED) 

• Teste unipolar para verificar a 
polaridade de fase

• Indicação de rotação de fase bipolar

• Cabo de isolamento duplo 
resistente com indicação de desgaste 
que mostra quando os cabos de teste 
estão excessivamente desgastados ou 
danificados e é necessário substituí-los

• Lanterna/iluminação da área de 
medição para trabalhar em áreas com 
pouca iluminação

• Indicação sonora quando detectadas 
tensões superiores a 50 V AC e 120 V DC

• Detecção de tensão monofásica com a 
sonda principal – indicação sonora e visual 
quando a tensão é detectada 

• LIGAR/DESLIGAR automático  
e botão OFF

• Indicação de tensão sem contacto/
campo eléctrico (NCV/EF) – Função de 
detecção de tensão sem contacto de  
100-1000 V (2100-Gamma).

• Medição de resistência – Mede e 
apresenta a resistência até 1999 ohms 
(2100-Gamma).

• À prova de salpicos e poeiras com IP 64

• Aprovação GS, construída de acordo 
com IEC 61243-3:2009, EN 61243-
3:2010, DIN VDE 0682-401:2011

• Classificação de segurança CAT 
IV 600 V/CAT III 690 (CAT III 1000 V 
2100-Gamma)

Botões de pressão 
para testes de 
carga comutável e 
de RCD

Display LCD

Área de detecção 
NCV/EF

Painel LED para:
 · Indicação de rotação  
de fases
 · teste de continuidade
 · Teste de fase unipolar
 · polaridade
 · indicador de tensão

Lanterna

2100-Alpha 2100-Beta

Extensão de pontas 
de prova de 4 mm 

(de enroscar)

Protecções para 
pontas de prova 

GS38

Cobertura de 
ponta de prova 
para protecção e 
armazenamento

600 V690 V

DUAL RATED

600 V690 V

DUAL RATED

www.Beha-Amprobe.com

2100-Gamma
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Guia rápido
Características: 2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma

Classificação de segurança 
(categoria de sobretensão) CAT III 690/CAT IV 600 CAT III 690/CAT IV 600 CAT III 1000/CAT IV 600

Gama de tensão 12-690 V AC/DC 12-690 V AC/DC 6-1000 V AC/6-1200 V DC

Indicação de tensão - LCD 12-690 V AC/DC 6-1000 V AC, 6-1200 V DC

Indicação de tensão - LED (12-690 V) • • •

Teste de continuidade 
(indicação visual e sonora) • • •

Teste de RCD (10 mA ou 30 mA) • • •

Teste de fase unipolar • • •

Detecção de polaridade de gama completa • • •

Indicação de rotação de fase bipolar Direita Direita Direita/Esquerda

À prova de salpicos e poeiras com IP 64 • • •

Lanterna/Medição                 
Iluminação da área • • •

Cabo de isolamento duplo com 
indicação de desgaste • • •

Extensões de pontas de prova de 4 mm  
(de enroscar) e protecções para pontas de 
prova GS38 amovíveis

• • •

Função de retenção de dados • •

Medições de resistência e
Indicação de baixa resistência •

Detecção de tensão sem contacto •

Cobertura de protecção 
da ponta de prova 
para protecção e 
armazenamento 
Armazene as extensões de pontas de 
prova de 4 mm e as protecções de pontas 
de prova GS38, para se certificar de 
que estas se encontram sempre à mão. 
A cobertura de protecção da ponta de 
prova também permite abrir tomadas de 
segurança eléctrica do Reino Unido.

Teste de carga comutável 
e de comutação com dois 
botões
Quando os dois botões não estão 
premidos, a unidade encontra-se no 
modo de impedância elevada, o que 
proporciona uma protecção de segurança 
adicional se forem realizados testes 
a fontes de energia com corrente e 
evita disparos acidentais de RCD ou de 
disjuntores de fugas à terra (RCD/ELCB). 
Quando os botões estão premidos, 
a unidade encontra-se no modo de 
impedância baixa, o que elimina as 
leituras imprecisas resultantes de tensão 
fantasma. Para além disso, em sistemas 
com RCD, é possível premir os botões para 
disparar intencionalmente os RCD de  
10 mA ou 30 mA remotamente e verificar 
se estão ligados correctamente.

Cabos de teste longos e 
resistentes com indicador 
de desgaste
Cabos de teste extra-longos de 1,5 m 
para realizar testes de forma rápida e 
conveniente. Os cabos de teste resistentes 
e duráveis têm duas camadas de 
isolamento para uma maior durabilidade 
e segurança. Se a camada interior de cor 
contrastante for visível, os cabos de teste 
têm de ser substituídos.
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Especificações da série 2100
2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma

Teste de Tensão

Gama de tensão LED 12... 690 V AC/DC 12... 690 V AC/DC 12... ≥690 V AC/DC
Indicador LED ±12, ±24, 50, 120, 230, 400, 690 V ±12, 24, 50, 120, 230, 400, ≥690 V
Tolerâncias LED de acordo com a EN 61243-3:2010
Gama de tensão LCD 12... 690 V AC/DC 6...1000 V AC/6...1200 V DC
Resolução do LCD 1 V
Tolerância do LED ± (3% leit. + 3)
Gama de frequências DC, 16 2/3 Hz…400 Hz
Tempo de resposta do LCD e do LED <1 seg.
Indicação sonora ≥50 V AC, ≥120 V DC
Detecção de tensão Automático (AC/DC)
Detecção de polaridade Gama completa
Detecção da gama Automático
Corrente I  
(botões de carga não activados)

≤3,5 mA AC/DC a 690 V AC/DC
≤3,5 mA AC a 1000 V AC /
≤4,5 mA DC a 1200 V DC

Carga interna
(botões de carga não activados)

Aproximadamente 2,4 W a 690 V AC/DC
Aproximadamente 3,5 W a 1000 V AC /
Aproximadamente 5,4 W a 1200 V DC

Testar carga comutável de corrente
(botões de carga activados)

≤350 mA AC/DC a 690 V AC/DC
≤300 mA AC a 1000 V AC /
≤350 mA DC a 1200 V DC

Carga comutável
(botões de carga activados)

Aproximadamente 240 W a 690 V AC/DC
Aproximadamente 300 W a 1000 V AC /
Aproximadamente 420 W a 1200 V DC

Activação automática ligada
LED: > 12 V (botões de carga activados)
        > 24 V (sem premir botões de 

carga)

LED:  > 12 V (botões de carga activados)
         > 24 V (sem premir botões de carga)
LCD:  > 12V

LED:  > 12 V
LCD:  > 6V

Teste de RCD (disjuntor de fuga à terra)
Testar carga comutável de corrente
(botões de carga activados)

>30 mAAC a 230 V AC

Teste de fase unipolar
Gama de tensões 180…690 V AC à terra 100…1000 V AC à terra
Gama de frequências 40 Hz…70 Hz
Indicação sonora sim
Indicação LED vermelho
Teste de continuidade (Rx)/Teste de díodo
Gama 0….500 kΩ
Tolerância 0% a +50%
Corrente de teste <5 μA
Indicação sonora sim
Teste de díodos sim
Indicação LED vermelho
Protecção contra sobretensão 690 V AC/DC 1000 V AC/1200 V DC
Activação automática ligada < 500 kΩ
Indicação de rotação de fases
Gama de tensões 340…440 V AC fase a fase 170…1000 V AC fase a fase
Gama de frequências 47…63 Hz 40…70 Hz
Indicação LED vermelho
Medição de resistência ( Ω )/Indicação de baixa resistência "r" (apenas 2100-Gamma)
Gama de resistência no LCD 0…1999 Ω
Resolução 1 Ω
Tolerância ± (5% leit. + 10) a 20°C
Coeficiente de temperatura ± (5 LSD / 10 K)
Corrente de teste <30 μA
Indicação de baixa resistência Indicação acústica <10…50 Ω
Protecção contra sobretensão 690 V AC/DC 1000 V AC/1200 V DC
Indicação de tensão sem contacto/campo eléctrico (NCV/EF)
Gama de tensões – 100…1000 V AC
Gama de frequências – 50…60 Hz

Indicação –
3 níveis apresentados por segmentos do LCD:

Retenção de dados
Retenção de dados – apenas medições de tensão (12...690 V AC/DC) medições de tensão e resistência, NCV
Iluminação da área de medição/Lanterna
Lanterna LED branco
Especificações gerais
Tempo de funcionamento (DT) 30 seg.
Tempo de recuperação 240 seg.
Temperatura de funcionamento -15 °C a +55 °C
Temperatura de armazenamento -15 °C a +55 °C
Humidade Máx. 95% HR
Altitude de funcionamento Até 2000 m
Classificação de segurança 
(categoria de sobretensão)

CAT IV/600V, CAT III/690V CAT IV/600V, CAT III/1000V

Grau de poluição 2
Grau de protecção IP 64
Regulamentos de segurança IEC 61243-3:2009, EN 61243-3:2010, DIN VDE 0682-401:2011

Aprovações, conformidade Marca GS da TÜV Rheinland, CE
Fonte de alimentação Pilha 2 x 1,5 V (AAA/IEC LR03)
Consumo de energia Aproximadamente 60 mA
Duração das pilhas Mais de 10 000 medições (<5 s/por medição)
Dimensões (A x L x P) Aproximadamente 280 x 78 x 35 mm (11,0 x 3,1 x 1,4 pol.)
Peso Aproximadamente 320 g (0,71 lb)


