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Características principais da 
série AMP-300-EUR

Aplicações principais da 
série AMP-300-EUR

AMP-310-EUR Pinça amperimétrica AC AVAC AMP-320-EUR Pinça amperimétrica AC/DC 
Manutenção de motores eléctricos

AMP-330-EUR Pinça amperimétrica AC/DC 1000 A 
Manutenção de motores industriais

AMP-310-EUR
Pinça 
amperimétrica 
AC AVAC

AMP-320-EUR
Pinça amperimétrica 
AC/DC, manutenção de 
motores eléctricos

AMP-330-EUR
Pinça 
amperimétrica 
AC/DC 1000 A, 
manutenção de 
motores industriais

• True-RMS
• Capacidades de teste de motores

 - Rotação do motor 
 - Teste de sequência trifásica
 - Monitorização de corrente de arranque 

durante o arranque do motor

• Características AVAC
 - Medição de temperatura;                               

selecionável entre °F ou °C 
 - Microamperes DC para testes do sensor de 

chama
 - Medição de capacidade para condensadores 

de arranque e de funcionamento em 
motores

• Função Amp-Tip
• Filtro passa-baixo para variadores de 

frequência

• Classificação de segurança: 
CAT III 600 V (AMP-310-EUR, AMP-320-EUR) 
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (AMP-330-EUR)

• Medição exacta de corrente 
AC/DC, tensão AC/DC 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.

• Os testes de sequência 
trifásica e rotação do 
motor permitem realizar 
adequadamente a ligação de um 
motor a um sistema trifásico. 

• O filtro passa-baixo permite 
medir a corrente e a tensão em 
variadores de frequência (motores 
cuja velocidade é controlada por 
frequência).

• Saída de microamperes DC 
para medição de sensores de 
chama.

• Medição de corrente de 
arranque para monitorização do 
arranque do motor, permitindo 
aos utilizadores verificar se o 
motor recebe a corrente de 
arranque necessária para um 
arranque adequado.

Série AMP-300-EUR 
Pinças amperimétricas True-RMS 
para manutenção de motores 
A evolução moderna da pinça 
amperimétrica profissional
As pinças amperimétricas True-RMS da série AMP-300-EUR da 
Beha-Amprobe disponibilizam uma gama completa de funções 
de medição para ambientes industriais modernos, teste de 
motores e aplicações AVAC. Todos 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 e um terceiro conector de entrada 
possibilita a realização de testes de sequência trifásica e 
rotação do motor.


