
T90/T110/T130/T150
Verificadores de tensão e 

continuidade
Dados técnicos

Ouvimos o feedback 
dos nossos clientes. 
A construir ferramentas 
melhores.
Os novos verificadores de tensão 
e continuidade de tipo bipolar da 
Fluke são agora mais resistentes 
e mais fáceis de utilizar do que 
nunca.
• Resultados de teste rápidos à 

medida das suas necessidades, 
com botões grandes e fáceis 
de utilizar, retroiluminação 
brilhante e indicadores físicos 
e sonoros claros concebidos 
para qualquer situação de 
trabalho.

• Construção robusta e de 
alta qualidade feita para 
durar. Inclui-se aqui um 
corpo moldado de elevada 
resistência, um cabo mais 
grosso com indicador de 
desgaste, um compartimento 
da bateria robusto e um 
protector da sonda durável 
e perfeitamente adaptado 
à ponta de prova.

• O design ergonómico melhorado 
adapta-se bem à mão, é fácil 
de utilizar (mesmo com luvas) 
e oferece um suporte rápido e 
seguro para a ponta de prova. 

• Uma família de verifica-
dores completa com as 
características, funções 
e relação preço/desempenho 
adequadas às suas aplicações 
e preferências.

Verificadores com construção robusta de alta 
qualidade para resultados de teste rápidos 
à medida das suas necessidades

O TPT é uma ferramenta imprescindível 
para qualquer electricista. Os 
profissionais experientes sabem 
que podem (e devem) confiar 
o seu trabalho, a sua reputação 
e até mesmo a sua segurança 
pessoal aos verificadores eléctricos 
da Fluke. A nossa nova família de 
verificadores de tensão e continuidade 
de tipo bipolar não são excepção. 
Incorporando tecnologia de segurança 
e de medição de ponta, estes 
verificadores oferecem-lhe todas 
as características habituais na 
Fluke e mais ainda.



Os novos verificadores de tipo bipolar da Fluke 
foram concebidos a pensar em si. Oferecem-lhe a 
melhor combinação de segurança, facilidade de 
utilização e resultados rápidos em qualquer lado.
• Classificação de segurança Cat IV 600 V, Cat 

III 690 V. A nova família de verificadores de 
tipo bipolar da Fluke está em conformidade com 
a norma de segurança europeia EN 61243-3: 
2010, a norma mais recente aplicável a este tipo 
de equipamento de teste. (CAT III 600 V e CAT II 
690 V para T90).

• 4 formas de 
detectar tensão 
AC/DC. Os TPT da 
Fluke tornam os 
resultados fáceis 
de compreender 
mediante quatro 
formas de 
indicar a tensão: 
Um indicador 
LED claro e 
instantaneamente 
visível, um 
display digital 
brilhante com indicação do valor de medição, 
um indicador sonoro de continuidade e vibração 
para um feedback táctil (indicador vibratório 
nos modelos T110, T130, T150). A escolha é sua. 
Utilize o método mais eficaz para cada situação.

• Escala graduada e indicadores, ambos 
retroiluminados. A retroiluminação 
brilhante garante a visibilidade dos botões 
e dos indicadores em quaisquer condições 
de iluminação. Desta forma pode consultar 
e compreender facilmente os resultados.

• Vibração fornece feedback táctil (T110, 
T130, T150). Mesmo quando for difícil ver o 
display ou ouvir o sinal sonoro, saberá quando 
existe tensão. Esta função é especialmente útil 
em ambientes barulhentos ou quando não pode 
desviar o olhar das pontas de prova.

• Possibilidade de ligar/desligar o som 
para teste em áreas silenciosas. Se estiver 
a trabalhar num ambiente silencioso, por 
exemplo, um consultório médico ou escritório, 
não vai querer perturbar as pessoas com ruído. 
O alerta sonoro do verificador pode ser ligado ou 
desligado conforme o ambiente de trabalho. 

Concebidos para se adaptarem à sua maneira de trabalhar

• Já não precisa de adivinhar se as pilhas 
estão em condições. O indicador de baixa 
carga das pilhas avisa com antecedência quando 
a tensão das pilhas é mais baixa do que os 
valores de funcionamento adequados. 

• Detecta tensão mesmo com as pilhas 
descarregadas. O verificador consegue detectar 
a presença de tensão (>50 V AC, >120 V DC) 
mesmo com as pilhas descarregadas, o que 
representa uma importante característica de 
segurança. Deve utilizar o seu TPT sempre com 
as pilhas operacionais, mas para os casos raros 
em que as pilhas falham em campo, é bom saber que 
resta ainda este indicador da presença de tensão.

• Suporte da ponta de prova melhorado 
para maior segurança. Quando as pontas de 
prova estão no suporte, o TPT está pronto a ser 
utilizado, com intervalos correctos para testes 
instantâneos em tomadas normalizadas. Se 
já alguma vez se sentiu frustrado com sondas 
instáveis que atrasam o seu trabalho, vai 
realmente dar valor ao design robusto da Fluke. 

• Indicador de rotação de fases para sistemas 
trifásicos. Em situações em que seja utilizada 
corrente trifásica para alimentar motores de 
avanço, transmissões e sistemas eléctricos, 
utilize o inovador sistema de detecção de rotação 
trifásica da Fluke para determinar rapidamente 
a sequência das fases. Certifique-se de que as 
ligações eléctricas do sistema estão correctas 
sem ter de recorrer a outro instrumento.

• Funcionalidade RCD. Práticos comandos 
de dois botões permitem-lhe extrair mais 
corrente do circuito a ser testado, fazendo 
disparar intencionalmente diferenciais (RCD) 
remotamente e determinar se as ligações 
eléctricas dos mesmos estão correctas. Com o 
produto é fornecido um Guia de Iniciação Rápida 
contendo os aspectos básicos dos testes de RCD. 
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• Conservação dos valores no display (T130, 
T150). Concentre-se na colocação das pontas 
de prova, faça as medições e, no fim, veja os 
resultados no display LCD.

• Lanterna eléctrica incorporada (T110, T130, 
T150). Garanta uma iluminação adequada em 
ambientes de teste mal iluminados com um 
toque de botão para uma análise com pontas de 
prova mais rápida e eficaz.

• Tensão monofásica permite identificação 
rápida de condutores sob tensão. Precisa de 
verificar se uma fila de condutores “activos” 
estão efectivamente ligados à corrente? O TPT 
dar-lhe-á a resposta com um único toque da 
ponta de prova principal. Basta tocar num 
condutor sob tensão para que a sonda emita 
imediatamente um sinal sonoro e visual caso 
exista passagem de corrente. Uma excelente 
forma de poupar tempo, mesmo antes de 
começar os testes.

• Protecção da ponta de prova adapta-se às 
características do ambiente. As pontas de 
prova de encaixar reduzem a exposição do metal 
de 19 mm para 
4 mm, dimi-
nuindo as 
hipóteses de 
tocar acidental-
mente no 
condutor errado 
durante testes 
com a ponta de 
prova em 
espaços aperta-
dos. As pontas 
de prova dos 
TPT são rosca-
das, estando 
adaptadas para 
utilizar pontas de prova opcionais com 4 mm 
de diâmetro em ambientes que exijam pontas de 
prova mais robustas.

• Protecção da ponta da prova e acessório de 
armazenamento. Não volte a perder as tampas 
de encaixar e as pontas de 4 mm de diâmetro. 
Como bónus, o acessório de armazenamento 
funciona como mão extra ao abrir tomadas de 
segurança do Reino Unido.

• Teste da resistência (T150). Os verificadores 
medem e apresentam valores de resistência 
até 1999 ohms, oferecendo maior capacidade 
e versatilidade.

• O isolamento WearGuard™ mostra quando há 
danos nos cabos de teste. Os cabos de teste 
resistentes e duráveis dos TPT têm duas camadas 
de isolamento para maior durabilidade. No 
entanto, se a camada interior de cor contrastante 
for visível, tal indica que os cabos de teste estão 
danificados e precisam de ser substituídos.

Tabela de Selecção

Características T90 T110 T130 T150

Indicador LED retroiluminado • • • •

Display LCD digital 
retroiluminado

  LCD LCD

Teste da continuidade – 
resultados com indicação 
visual

• • • •

Teste da continuidade – 
resultados sonoros

• • 
com função 

de ligar/
desligar

• 
com função 

de ligar/
desligar

• 
com função 

de ligar/
desligar

Indicador vibratório na 
presença de tensão

 • • •

Retenção de visualização • •

Teste de tensão • • • •

Indicação de polaridade • • • •

Medição de resistência    •

Carga comutável  • • •

Ensaio unipolar para detecção 
de fase

• • • •

Indicador de campo rotativo  • • •

Protecção da ponta da sonda • • • •

Indicação da tensão com as 
baterias descarregadas

• • • •

Função de lanterna eléctrica  • • •

Indicador de desgaste do 
cabo de teste

• • • •
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Informações para encomendas
FLUKE-T90 Verificador de tensão e continuidade
FLUKE-T110 Verificador de tensão e continuidade com carga comutável 
FLUKE-T130 Verificador de tensão e continuidade com LCD, 

carga comutável 
FLUKE-T150 Verificador de tensão e continuidade com LCD, ohms, carga 

comutável

Fluke Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II • Nave B1A 
28108  Alcobendas  
Madrid 

Tel.: 91 4140100
Fax: 91 4140101
E-mail: info.es@fluke.com
Web: www.fluke.pt
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Especificações
T90 T110 T130 T150

Tensão AC/DC 12 V a 690 V 12 V a 690 V 6 V a 690 V 6 V a 690 V
Continuidade 0 a 400 kΩ
Frequência 0/40 a 400 Hz
Rotação de fase — 100 V a 690 V
Medição de resistência — — — Até 1999 Ω
Tempo de resposta
(indicador LED)

< 0,5 s

Impedância de entrada de 200 kΩ Consumo de corrente de 3,5 mA com 690 V, 
consumo de corrente de 1,15 mA com 230 V

Impedância de entrada de 7 kΩ
(com os botões de carga premidos)

— Consumo de corrente de 30 mA com 230 V

Classificação de segurança CAT II 690 V
CAT III 600 V

CAT III 690 V,CAT IV 600 V

Classificação IP IP54 IP 64 IP 64 IP 64

Especificações gerais
Consumo de corrente 2 pilhas AAA
Peso líquido 180 g (T90)

280 g (T110, T130, T150)
Dimensões (CxLxA) 23 cm x 6,5 cm x 3,8 cm (T90)

26 cm x 7 cm x 3,8 cm (T110, T130, T150)
Garantia 2 anos
País de origem Roménia
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