
www.Beha-Amprobe.com

 ©2014 Beha-Amprobe®  13254-porBeha-Amprobe® |  In den Engematten 14  |  79286 Glottertal, Alemanha  |  Tel: +49 (0) 7684 8009-0   |  info@beha-amprobe.de  |  www.Beha-Amprobe.com

Características da principais  
da série AMP-200-EUR

Aplicações principais da série 
AMP-200-EUR

• True-RMS para 
medições precisas de 
tensão em ambientes 
com ruído. 

• Filtro passa-baixo 
para medições de 
corrente e tensão 
em variadores de 
frequência.

• Função Amp-Tip para 
medições precisas de 
corrente baixa até 0,1 
Amp de cabos com 
diâmetros pequenos, 
com vista a ajudar na 
detecção de avarias em 
sistemas eléctricos.

• Detecção de tensão 
sem contacto (NCV)

• Teste de díodos 
e sinal sonoro de 
continuidade

• Retenção de dados,     
zero relativo

• Display LCD 
retroiluminado de 
grandes dimensões

• Classificação 
de segurança 
CAT III 600 V

• Medição exacta de 
corrente, tensão e 
frequência em todos os 
sistemas eléctricos, incluindo 
sinais distorcidos, não 
sinusoidais (função True-RMS) 
e variadores de frequência 
(filtro passa-baixo).

• Medição de capacidade 
para condensadores de 
arranque e de funcionamento 
em motores.

• Funções de resistência e 
continuidade para verificar 
a qualidade das ligações 
eléctricas e confirmar se 
o motor e as bobinas de 
transformadores funcionam 
correctamente.

• O filtro passa-baixo 
permite medir a corrente e 
a tensão em variadores de 
frequência (motores cuja 
velocidade é controlada 
por frequência). Sem esta 
funcionalidade, a pinça 
mostraria leituras incorrectas 
na medição de tensão e 
corrente.

AMP-220-EUR
Pinça amperimétrica 
AC/DC

AMP-210-EUR
Pinça amperimétrica 
AC

AMP-210-EUR Pinça amperimétrica AC AMP-220-EUR Pinça amperimétrica AC/DC

Pinças Amperimétricas 
AMP-200-EUR Série TRMS  
A evolução moderna da pinça amperimétrica profissional
As pinças amperimétricas AMP-210-EUR e AMP-220-EUR 600 A TRMS da 
Beha-Amprobe fornecem uma gama completa de funções de medição 
para os ambientes eléctricos modernos actuais. Ambos os modelos estão 
equipados com detecção True-RMS, filtros passa-baixo e processadores 
de resposta rápida para medições rápidas e isentas de erros. A função 
Amp-Tip permite efetuar medições exactas de corrente até um décimo 
de Amp, proporcionando medições de corrente precisas de cabos de 
grande e de pequeno diâmetro.   


