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*UI (interface de utilizador) em 14 idiomas.

Vareta de 
isolamento

Teclas de 
navegação
de 4 sentidos

Ajuste da 
sensibilidade
do sinal (-/+)

Tecla Enter para a 
selecção de funções

Sensor de 
ponta

Display LCD TFT 
a cores grande 
e luminoso

Smart Sensor™

(parte 
posterior)

Receptor AT-7000-RE

Tensão sem 
contacto (NCV)

Obtenha resultados precisos em minutos com novas funcionalidades 
e tecnologias que simplificam a localização de cabos e a identificação 
de disjuntores. O Smart Sensor™ patenteado do receptor, com o 
novo design inovador de antena e processador de sinal avançado, 
apresenta claramente a localização e orientação de cabos com 
tensão em paredes, pavimentos e tectos, no grande display LCD TFT 
a cores. O poderoso transmissor utiliza duas frequências óptimas 
para cabos com tensão e sem tensão, e localização de disjuntores, 
proporcionando resultados consistentemente precisos, tanto 
para utilizadores inexperientes como para especialistas. A nova 
funcionalidade de procura e localização identifica claramente o 
disjuntor correcto a utilizar, eliminando a confusão das leituras 
de positivos falsos, comuns nas ferramentas de localização com 
tecnologia mais antiga.

Localizador de cabos 
avançado AT-7000-EUR
Localização de cabos reinventada

 • Localiza cabos nas paredes, 
tectos, pavimentos e cantos

 • Localiza disjuntores e fusíveis

 • Identifica com precisão curto-
circuitos e circuitos abertos

 • Display LCD TFT a cores de alta 
resolução com 3,5"

 • Três modos de energia
 – Modo de energia "Elevada" para 
circuitos normais
 – Modo de energia "Reduzida" para 
localização precisa em áreas difíceis
 – Modo de energia "Pinça" que 
proporciona ampliação de sinal 
utilizando uma pinça de sinal

 • Dois modos de frequência 
automaticamente seleccionados 
para localização óptima em 
circuitos com e sem tensão

• A bateria recarregável do 
amplificador de sinal (BR-7000-T)  
aumenta a força do sinal do 
transmissor

• Acessório de pinça (SC-7000-EUR)  
para induzir sinal em cabos sem 
acesso a condutores expostos

• Ecrãs de ajuda incorporados 
proporcionam uma configuração 
fácil e isenta de errosa

Transmissor
AT-7000-TE

Receptor  
AT-7000-RE

Funcionalidades do  
AT-7000-EUR

Ecrãs de ajuda e UI 
de fácil utilização 
em 14 idiomas*
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Características Kit AT-7020-EUR Kit AT-7030-EUR
Localiza cabos com e sem tensão ⚫ ⚫

Localiza disjuntores com e sem tensão ⚫ ⚫

Identifica com precisão curto-circuitos e circuitos abertos ⚫ ⚫

Três modos de energia                                                                        
 • Modo de energia "Elevada" para circuitos normais
 • Modo de energia "Reduzida" para uma localização precisa em áreas difíceis  
 • Modo de energia "Pinça" que proporciona ampliação de sinal de indução através da pinça de sinal

⚫ ⚫

Dois modos de frequência para localização óptima                                                                       
 • 6 kHz para circuitos com tensão
 • 33 kHz para circuitos sem tensão

⚫ ⚫

Bateria recarregável do amplificador do sinal (BR-7000-T)                                                                        
 • Bateria de iões de lítio de longa duração
 • Recarrega quando o transmissor AT-7000-TE está ligado a um circuito com tensão
 • Sinal melhorado para localização em circuitos abertos e com tensão
 • Sinal ampliado no modo "Pinça"

(opcional) ⚫

Pinça de sinal (SC-7000-EUR)                                                                        
 • Acessório de pinça para induzir sinal em cabos sem acesso a condutores expostos

(opcional) ⚫

Smart Sensor™  
Determine de forma rápida e fácil a 
direcção e a localização precisas de cabos 
com tensão nas paredes, pavimentos e 
tectos com o Smart Sensor™ patenteado. 
Combinada com um processador de sinal 
rápido que mede pequenas alterações no 
sinal detectado várias vezes por segundo, 
esta nova tecnologia proporciona uma 
precisão sem igual e uma utilização fácil na 
localização de cabos com tensão.

Pinça de sinal  
Quando não existe acesso a condutores 
expostos, utilize a pinça de sinal SC-7000-
EUR para induzir um sinal em circuitos com 
ou sem tensão para a localização de cabos 
e de cargas. O modo "pinça" do transmissor 
AT-7000-TE proporciona um sinal ampliado 
de 6 kHz através da pinça para melhorar a 
precisão e o desempenho.

Transmissor AT-7000-TE  
Com três modos de energia, "elevada", 
"reduzida" e "pinça", e duas frequências 
de saída (6 kHz e 33 kHz), o AT-7000-TE 
incorpora as melhores tecnologias 
disponíveis para uma óptima localização 
de cabos e identificação de disjuntores em 
circuitos com e sem tensão. O AT-7000-TE 
define automaticamente a frequência 
com base na tensão detectada e solicita 
ao utilizador que seleccione o nível de 
energia com base na sua aplicação. O 
display LCD TFT a cores apresenta a tensão 
detectada, a saída de frequência e o modo 
de energia.

Sensor de ponta  
A forma do sensor de ponta permite a 
localização em áreas difíceis de alcançar, 
como cantos e espaços apertados, 
bem como a identificação precisa de 
disjuntores e fusíveis. Ao utilizar dois 
tipos diferentes de antenas (bobina 
indutiva e capacitativa), o sensor de ponta 
proporciona resultados de localização 
de sinal óptimos em circuitos com e 
sem tensão, que são automaticamente 
seleccionados pelo modo de 
funcionamento.

Sensor de 
ponta

Pinça de sinal 
SC-7000-EUR

Receptor  
AT-7000-RE

Smart Sensor™

Receptor  
AT-7000-RE

Transmissor 
AT-7000-TE

Botões de 
modo de 
energia 
(Elevada, 
Reduzida, 
Pinça)

O localizador de cabos avançado AT-7000-EUR está disponível em dois kits com muitas funcionalidades

Funcionalidades e funções do AT-7000-EUR
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A seta a verde e o alerta audível indicam que 
o disjuntor-alvo foi encontrado.

Localização de cabos rápida e fácil com o sensor Smart Sensor™ 

Localização de cabos em paredes, tectos e pavimentos 
A localização de cabos pode ser um desafio. O Beha-Amprobe AT-7000-EUR torna a localização de cabos com tensão 
mais fácil e precisa do que nunca. A matriz do sensor Smart Sensor™ patenteado e o processador de sinal avançado 

proporcionam informação instantânea sobre a localização e direcção de cabos no grande display LCD TFT a cores. 
Identifique de forma fácil a direcção e orientação de cabos em paredes, pavimentos e tectos até 5 cm /2 pol. de 
precisão, mesmo em circuitos protegidos por RCD.

Identificação clara e precisa de disjuntores

Identificar disjuntores e fusíveis  
Combinado com um poderoso transmissor que utiliza frequências óptimas para a localização de circuitos com e sem 
tensão, a nova funcionalidade de procura e localização identifica o disjuntor ou o fusível correcto com o maior sinal 
registado. Isto elimina a confusão de leituras com vários positivos falsos, comuns nas ferramentas de localização com 
tecnologia mais antiga.

Funcionalidades e funções do AT-7000-EUR

Transmissor 
AT-7000-TE

O display LCD TFT dinâmico guia-o 
na direcção e orientação do cabo 
com tensão.

O display indica quando o 
Smart Sensor™ está centrado sobre 
a localização do cabo com tensão 
e indica as respectivas direcção e 
orientação precisas.

Transmissor 
AT-7000-TE

Receptor  
AT-7000-RE

Receptor  
AT-7000-RE

Energized 
wire

RCD
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Localizar cabos dentro de condutas
Localize cabos com e sem tensão dentro de condutas
de metal fechadas removendo a tampa da caixa de ligação 
e utilizando o sensor de ponta do receptor AT-7000-RE 
para identificar o cabo específico que transporta o sinal 
transmitido gerado pelo transmissor AT-7000-TE. Cabos em 
condutas que não sejam de metal podem ser localizados 
directamente sem abrir a caixa de ligação e utilizando o 
Smart Sensor™ do receptor AT-7000-RE. 

Localize cabos com tensão sem 
acesso a condutores expostos 
O acessório da pinça de sinal SC-7000-EUR pode ser utilizado 
com o transmissor AT-7000-TE para induzir sinal em cabos 
com e sem tensão quando não existe acesso a condutores 
expostos. Coloque a pinça no cabo pretendido para induzir  
o sinal e comece com o processo de localização.

Utilize o sensor de ponta para localizar 
cabos em áreas difíceis de alcançar 
Quando utilizado com o transmissor AT-7000-TE, o sensor 
de ponta indica com precisão a localização de cabos com 
e sem tensão em espaços apertados, difíceis de alcançar. 
Localiza de forma fácil e precisa os cabos-alvo com e sem 
tensão em caixas de ligação, cantos, paredes, pavimentos 
e tectos a uma profundidade de até 6,1 metros (20 pés).

Detecção de tensão sem contacto (NCV) 
A funcionalidade de NCV amplia a função do receptor 
AT-7000-RE ao detectar cabos com tensão de 90 a 600 V e  
40 a 400 Hz sem a utilização de um transmissor AT-7000-TE.  
A respectiva sensibilidade ajustável adequa-se a uma série 
de aplicações, desde a detecção da presença de tensão 
(sensibilidade maior) à identificação precisa de um cabo com 
tensão num conjunto (sensibilidade menor).

Localize cabos com ou sem tensão removendo a tampa da caixa 
de ligação.

Utilize o sensor de ponta para localizar cabos em áreas difíceis de alcançar.

Induza o sinal com a pinça de sinal quando não existirem 
condutores expostos.

Detecção de tensão sem contacto (NCV).

Funcionalidades e funções do AT-7000-EUR

Vareta de isolamento 
É possível instalar uma vareta de isolamento no receptor 
AT-7000-RE para localizar facilmente cabos em tectos altos, 
paredes e pisos. A vareta está disponível para venda nos 
distribuidores eléctricos.*

Vareta de 
isolamento

*De momento, este 
acessório não está disponível 
através da Beha-Amprobe. 

Localize cabos em locais de difícil acesso com uma vareta de isolamento. 



Localizador de cabos avançado AT-7000-EUR
Especificações Receptor AT-7000-RE Transmissor AT-7000-TE Pinça de sinal SC-7000-EUR
Tamanho do display LCD TFT a cores 8,89 cm (3,5 pol.) 4,5 cm (1,77 pol.) –

Dimensões do display LCD TFT a cores 7,01 x 5,26 cm (2,76 x 2,07 pol.) 2,79 x 3,51 cm (1,1 x 1,38 pol.) –

Resolução do display LCD TFT a cores 320 píxeis x 240 píxeis 128 píxeis x 160 píxeis –

Tipo do display LCD TFT a cores LCD TFT RGB x TFT –

Display LCD TFT a cores • • –

Retroiluminação • • –

mDDR 64 MB 64 MB –

Memória FLASH 128 MB 128 MB –

Áudio 95 dB – –

Gama de temperaturas de 
funcionamento

-17,77 ˚C a 49 ˚C (0 a 120 ˚F) -17,77 ˚C a 49 ˚C (0 a 120 ˚F) -17,77 ˚C a 49 ˚C (0 a 120 ˚F)

Temperatura de armazenamento -40 a 65,5 ˚C (-40 a 150 ˚F) -40 a 65,5 ˚C (-40 a 150 ˚F) -40 a 65,5 ˚C (-40 a 150 ˚F)

Humidade de funcionamento máx. 95% H.R. máx. 95% H.R. máx. 95% H.R.

Altitude de funcionamento 2000 m 2000 m 2000 m

Categoria de segurança CAT IV 600 V CAT IV 300 V CAT IV 600 V

Protecção contra efeitos transitórios – 6,00 kV (pico 1,2/50 uS) –

Grau de poluição 2 2 2

Teste de queda 1 m (3,28 pés) 1 m (3,28 pés) 1 m (3,28 pés)

Fonte de alimentação 4 pilhas alcalinas AA
90-270 V AC/DC, 40-400 Hz

AT-7030: BR-7000-T: Iões de lítio, 7,2 V, 2,2 Ah
AT-7020: 6 pilhas alcalinas AA

–

Consumo de energia 4 pilhas AA: 2 W

AT-7030: Bateria BR-7000-T: 2 W
AT-7020: 6 pilhas AA: 2 W

Tensão AC (estado de carga): 10 W
Tensão AC: 3 W

–

Tensão de carga (BR-7000-T) – 90-270 V –

Duração da carga (BR-7000-T) – 16 h –

Duração do arranque 30 seg. 20 seg. –

Vida útil das pilhas não recarregáveis 9 h 9 h –

Vida útil da bateria recarregável 
(BR-7000-T)

10 h 10 h –

Corrente de fuga (não recarregável) 1,1 a 2,6 uA 6 a 14 uA –

Corrente de fuga (recarregável) 1,2 a 2,6 uA 1,2 a 4 uA –

Classificação IP IP52 IP40 IP52

Taxa de amostragem
Sinal de 6,25 kHz: 62,5 kSPS

32,768 kHz: 256 kSPS
NCV: 62,5 kSPS

Sinal de 6,25 kHz: 62,5 kSPS
32,768 kHz: 256 kSPS

–

Resposta do sinal Sinal audível, apresentação de gráfico de barras, 
apresentação de valor numérico

Apresentação de valor numérico –

Tempo de resposta

Modo inteligente: 750 ms
Sensor de ponta com tensão: 300 ms
Sensor de ponta sem tensão: 750 ms

NCV: 500 ms, Monitorização da bateria: 5 seg.

Medição de tensão: 1,5 seg.
Monitorização da bateria: 5 seg.

Medições de tensão

instantâneas –

9-300 V, DC a 400 Hz
9-109 V AC/DC (+ - 10%)
110-300 V AC/DC (+ - 5%)

 “OL” (>330 V)

–

Tensão sem contacto (NCV) 90-600 V AC (+ - 5%) – –

Indicador LED intermitente a verde: detecção de sinal
Vermelho: com tensão

OFF: sem tensão
Cor-de-laranja: sobretensão

–

Frequência de funcionamento Com tensão: 6,25 kHz
Sem tensão: 32,768 kHz

Medição de tensão: 40-400 Hz
Com tensão: 6,25 kHz

Sem tensão: 32,768 kHz

Com tensão: 6,25 kHz
Sem tensão: 32,768 kHz

Indicação sonora Besouro piezoeléctrico de 1kHz – –

Detecção de gama (ao ar livre) – – –

Indicação precisa
em modo inteligente: 

aprox. 5 cm (1,97 pol.) de raio (+ - 2%)
Indicação de direcção: até 1,52 m (5 pol.) (+ - 2%)

– –

Sensor de PONTA: com tensão Indicação precisa: aprox. 5 cm (1,97 pol.) (+ - 1%)
Detecção: até 6,71 m (22 pés) (+ - 1%)

– –

Sensor de PONTA: sem tensão Detecção: até 4,27 m (14 pés) (+ - 5%) – –

NCV Indicação precisa: aprox. 5 cm (1,97 pol.) de raio 
Detecção: até 1,22 m (4 pés) (+ - 5%)

– –

Saída de corrente (reduzida) com tensão – 53 mA rms –

Saída de corrente (elevada) com tensão – 92 mA rms –

Saída de corrente (reduzida) 
com BR-7000-T com tensão

– 53 mA rms –

Saída de corrente (elevada) 
com BR-7000-T com tensão

– 120 mA rms –

Saída de corrente (reduzida) sem tensão – 60 Vp-p –

Saída de corrente (elevada) sem tensão – 120 Vp-p –

Saída de corrente (pinça) sem tensão – 180 Vp-p 1,5 Vp-p

Abertura da garra – – 5,08 cm (2 pol.)

Fusível – 3,15 A, 600 V MÁX., LENTO 5 X 20 MM –

Dimensões 27,75 x 11,25 x 6,483 cm 
(10,92 x 4,43 x 2,55 pol.)

21,59 x 10,16 x 5,59 cm 
(8,5 x 4 x 2,2 pol.)

20,83 x 8,13 x 4,27 cm 
(8,2 x 3,2 x 1,68 pol.)

Peso 0,544 kg (1,20 lb) 0,593 kg (1,30 lb) 0,294 kg (0,648 lb)
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Kit de localizador de cabos AT-7000-EUR
KIT AT-7020-EUR KIT AT-7030-EUR Descrição

Receptor 
AT-7000-RE

⚫ ⚫
Unidade do receptor com Smart Sensor, sensor de ponta e display 
LCD TFT a cores

Transmissor
AT-7000-TE

⚫ ⚫
Transmissor com duas frequências de transmissão (6 kHz e 33 kHz) e 
três modos de energia (Elevada, Reduzida, Pinça)

Cabos de teste
TL-7000-EUR

⚫ ⚫
Cabo de teste vermelho (1,9 m [6,4 pés]), cabo de teste verde (7,7 m 
[25 pés]), conjunto de pinças de crocodilo pretas e vermelhas, conjunto 
de pontas de prova pretas e vermelhas e cabo de teste especial

Mala de transporte
CC-7000-EUR

⚫ ⚫
Mala de transporte personalizada Beha-Amprobe que guarda em 
segurança o transmissor, a pinça de sinal, os cabos de teste e os acessórios

Pinça de sinal 
SC-7000-EUR

(opcional) ⚫
Acessório de pinça de sinal para induzir um sinal em cabos sem acesso 
a condutores expostos

Suporte
HS-1

(opcional) ⚫
O suporte magnético de três vias para o transmissor AT-7000-TE 
permite pendurar a unidade, colocar num cinto ou num suporte

Bateria de amplifica-
dor
BR-7000-T

(opcional) ⚫
A bateria recarregável do amplificador do sinal (iões de lítio, 7,2 V, 
2,2 Ah) proporciona força de transmissão de sinal aumentada nos 
modos Elevada e Pinça

Carregador de bateria
BR-7000C

(opcional) (opcional) Carregador de bateria externo para BR-7000-T

Cabo de teste 
TL-7000-25M

(opcional) (opcional) Cabo de teste de 25 m

Especificações do kit

Peso do kit 4,06 kg (8,95 lb) 4,67 kg (10,30 lb)

Tamanho da mala
40,6 x 33 x 17,8 cm 

(16 x 13 x 7 pol.)
40,6 x 33 x 17,8 cm 

(16 x 13 x 7 pol.)

AT-7020-EUR
Kit de localizador de 
cabos avançado

AT-7030-EUR 
Kit de localizador 
de cabos avançado

AT-7030-EUR


