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Graças ao aplicativo HTanalysis será fácil encontrar uma solução imediata para o desperdício de energia.

A criação do App HTanalysis torna possível a conexão
de tablets e smartphones com a última geração dos
instrumentos HT.
HTanalysis é um software profissional que permite mostrar
e checar resultados assim como grava-los e compartilha-los
na base de dados HTCloud.

HTCloud...
compartilhe
medições pelo
mundo!

HTanalysis permite criar um relatório profissional com fotos,
textos, videos e comentários de voz. A tela de touch screen
permite que você avalie rapidamente as tendências das
informações gravadas.

APP
HTANALYSIS
HTANALYSIS para PQA820
• Tela de tensão, potência
atual, energia, harmônicos,
cosphi e frequência de gravação.
• Exibição de ondas e diagramas
vetoriais em tempo real.
• Armazenamento de gravações
na base de dados HTCloud para
futuros compartilhamentos.

HTANALYSIS para
MACROTESTG3
• Criação de relatórios completos
com fotos, videos, textos e
comentários de voz.
• Armazenamento de gravações
na base de dados HTCloud para
futuros compartilhamentos.

Em breve para
HTANALYSIS
Baixe agora a versão sistema Android
Apple

Exemplos
de
telas
adequadas para os tablets
e smartphones criadas pelo
software HTANALYSIS.

ANALISADORES DE QUALIDADE DE REDE
E DATA LOGGERS
Modelo

Tensão AC TRMS sistemas Monofásicos
Tensão AC TRMS sistemas Trifásicos
Corrente AC TRMS sistemas Monofásicos
Corrente AC TRMS sistemas Trifásicos
Tensão, Corrente AC TRMS, Potência, Energia, cos
sistemas Monofásicos
Tensão, Corrente AC TRMS, Potência, Energia, cos
sistemas Trifásicos
Tensão Neutro-Terra
Tensão DC
Corrente DC
Sequência das fases
Dissimetria tensões (NEG%, ZERO%)
Flicker tensões (Pst, Plt)
Medições com uso de TA e TV externos

ANALISADORES DE QUALIDADE
PQA824 PQA823 VEGA78 PQA820

DATA LOGGERS

HT9022 XL423

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Formas de onda tensões/correntes

•

•

•

Histogramas harmônicos tensões/correntes e
THD%

•

•

•

Diagrama vetorial tensões/correntes

•

•

•

•
(no dispositivo portátil)
(no dispositivo portátil)
(no dispositivo portátil)

(1s-60m)

(5s-60m)

Gravação periódica com PI selecionável

(1s-60m) (1s-60m)

•

Gravação simultânea de cada análise disponível
•
•
•
Número máx grandezas selecionáveis
251
251
251
simultaneamente
Análise dos harmônicos tensões/correntes até à
•
•
•
49ª ordem
Análises completas EN50160
•
•
Anomalias de tensão (quedas, picos) em 10ms
•
•
•
(@ 50Hz)
Corrente de arranque motores elétricos (inrush)
•
•
Transitórios rápidos nas tensões (spikes) com
•
resolução 5µs (200kHz)
Indicação autonomia de gravação
•
•
•
Gravações predefinidas e personalizáveis
•
•
•
Display tipo touch screen a cores
•
•
•
320x240 320x240 320x240
Resolução display (pxl)
Alimentação com bateria recarregável
•
•
•
Alimentação através de adaptador externo AC/DC Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Desligamento automático
•
•
•
Alimentação da bateria por adaptador AC/DC
(externo) (externo) (externo)
Desligamento automático
•
•
•
15Mb
15Mb
15Mb
Capacidade da memória interna
Compact Flash externa
•
•
•
Porta USB para ligação Pen Drive externos
•
•
•
Duração indicativa memória (em dias @
110
110
110
PI=15min @ máx num parâmetros)
Interface PC
USB
USB
USB
Ajuda contextual ativa em qualquer visor

•

•

•

Guardar valores amostrados instantâneos

•

•

•

Senha de proteção na gravação
Dimensões (CxLxA) (mm)
Peso (baterias incluídas)
Segurança de acordo com IEC/EN61010-1
Normativa de referência qualidade da rede
PÁGINA

•

•

•

1 Kg
1 Kg
•
•
EN50160 EN50160
6-7
6-7

1 Kg
•
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•

XL424

XL421

XL422

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

(1s-15m) (1s-60m) (1s-60m) (1s-60m) (1s-60m)

•

•

383

60 (fixed)

•

(25th)

1

3

1

3

•
•

•

128x128
Li-Ion
•
(built-in)
•
8Mb

Alcalina

Alcalina

Alkaline

Alcalina

Alcalina

•
2Mb

1Mb

1Mb

1Mb

1Mb

30

2.1

USB
Bluetooth
(no dispositivo portátil)
(no dispositi•
vo portátil)

365(60s) 365(60s) 365(60s) 365(60s)
RS232

RS232

RS232

RS232

255x200x115 252x88x44
120x80x43 120x80x43 120x80x43
0,7 Kg
0,42 Kg 0,5 Kg
0,5 Kg
0,5 Kg
0,5 Kg
•
•
•
•
•
•
8-9

11

12

12

12

12
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PQA823 - PQA824

ANALISADORES DE REDES PROFISSIONAIS PARA MEDIÇÃO E GRAVAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
REDE SEGUNDO A EN50160
Os instrumentos PQA823 e PQA824 executam medições e gravações dos parâmetros de redes elétricas Monofásicas e Trifásicas
genéricas e dão resposta aos problemas de âmbito industrial (qualidade da rede, comutação de alimentadores, avarias nas redes de
PC, análise circuitos não lineares, correção do fator de potência, arranque dos motores, etc…). Os modelos estão equipados com um
amplo display TFT gráfico a cores (320x240 pxls) com touch screen. A interface usuário é gerida através de ícones identificativos que
conferem um método de seleção simples e intuitivo dos parâmetros internos. Cada instrumento permite a visualização dos parâmetros
em várias modalidades numéricas e gráficas seja para a análise periódica seja para a análise dos harmônicos. A função gráfica
“Diagrama vetorial” permite avaliar, imediatamente, os recíprocos desfasamentos entre os sinais de tensão e corrente na entrada,
definindo deste modo a natureza das cargas. A grande capacidade de memória interna de cada modelo, cerca de 15Mbytes, permite
guardar os dados de cada gravação durante vários dias consecutivos (cerca de 1 mês com 251 grandezas seleccionadas e período de
integração de 15 minutos), mas a memória de cada instrumento pode ser aumentada com uso de cartões Compact Flash externos ou
transferindo os dados memorizados para uma Pen Drivers USB.
FUNÇÕES
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PQA823

PQA824

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Medição simultânea dos parâmetros
da rede em sistemas Monofásicos e
Trifásicos 3-fios e 4-fios
5 canais na entrada para as tensões e
4 canais na entrada para as correntes
Diagrama vetorial tensões e correntes
Análise dos harmônicos tensão e
corrente até à 49° ordem com cálculo
do THD%
Gravação das anomalias de tensão
(quedas, picos) com resolução 10ms)
@50hz
Análises do Flicker de acordo com
EN50160
Gravação transitórios de tensão rápidos
com resolução 5µs
Gravação correntes de arranque dos
motores com resolução 10ms
Análises desequilíbrio das tensões na
entrada
Período de integração selecionável de 1s
a 60min
Gravações predefinidas e
personalizáveis pelo usuário
Display TFT a cores com touch screen
Alimentação com bateria recarregável
Li-ION
Expansão memória com cartões
Compact Flash externos
Data transfer com cartão USB
Interface PC com USB saída

Amplo gráfico TFT com dislpay touch screen

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Alimentação:

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Memória interna:
Expansão de memória:
Interface PC:
Segurança:
Isolamento:
Categoria de medição:
Potência elétrica e Flicker:
Dissimetria :
Dimensões :
Peso (com bateria):

TFT, 65536 cores, (320x240pxl) com alto
contraste, touch screen
1x3.7V bateria recarregável Li-ION com
adaptador externo, autonomia >3h,
Desligamento automático após 5 min de não
utilização
15Mbyes (autonomia ca 3 meses @
IP=15min e 251 parâmetros seleccionados)
Compact Flash externa (ca 32Mbytes)
USB 2.0
EN61010-1
duplo isolamento
CAT IV 600V (Fase – Neutro)
CAT IV 1000V (entre as entradas)
EN50160, IEC/EN61000-4-15
EN61000-4-7, EN50160
235x165x75mm
ca 1kg

ACESSÓRIOS
De série
Pinça flexível 3000A, diâmetro 174mm, 4 peças
Conjunto de 5 cabos + pinças jacaré
Alimentador AC/DC carregador de baterias
Bateria recarregável 3.7V Li-ION
Apontador para touch screen
Windows software + cabo USB
Bolsa para transporte
Manual de instruções em CD-ROM
Guia rápida de utilização
Certificado de calibração ISO9000
Opcionais
Pinça flexível 3000A AC, diâmetro 274mm
Pinça standard 1-100-1000A AC, diâmetro 54mm
Pinça standard 10-100-1000A AC, diâmetro 54mm
Pinça standard 200-2000A AC, diâmetro 70mm
Pinça standard 3000A AC, diâmetro 70mm
Pinça standard 5-100A AC, diâmetro 20mm
Caixa 3x1-5A/1V para ligação a TA externos
Alimentador externo 110VAC-60Hz /12VDC
Conector com terminação magnética
Conjunto de correias para usar o instrumento a
tiracolo
Mala rígida
Cartão compacto de memória flash
Leitor USB compacto de cartão flash

Código
HTFLEX33D
KIT800
A0055
YABAT0003HT0
PT400
TOPVIEW2007
BORSA2051N

HTFLEX35
HT96U
HT97U
HP30C2
HP30C3
HT4005N
HT903
A0056
606-IECN
SP-0400
VA400
CF800
MCR800

Função menu geral

Função diagrama vetorial disponível em cada
modelo

Introdução de cartões Compact Flash para
expansão da memória. Também podem ser
usadas Pen drive USB para a transferência das
gravações

Cada modelo é fornecido com 4 pinças flexíveis
para a medição da corrente do neutro

Com touch
screen
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PQA823
HV000823

PQA824
HV000824

PQA820

ANALISADOR DE QUALIDADE DE POTÊNCIA TRIFÁSICO, À PROVA D’ÁGUA, COM AUTOALIMENTAÇÃO E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO WIFI E USB
PQA820 é um analisador de qualidade de energia que realiza uma análise ampla e fácil dos parâmetros mais importantes de sistema
elétrico. Graças a um projeto inovador, o aparelho pode ser conectado a smartphones, tablets e Tablets (iOS e/ou Android) para atender
às solicitações dos profissionais mais exigentes. Todos os parâmetros elétricos podem ser exibidos de forma gráfica e/ou numérica, por
forma de ondas, histogramas e fasores. O diagrama mostra o vetor de ângulo de fase entre qualquer tensão e corrente relacionadas,
revelando a natureza indutiva ou capacitiva de cargas conectadas. A grande memória interna permite registrar até 383 parâmetros,
fornecendo gravação que dura mais de um mês com um período de integração de 10 minutos. PQA820 registra todos os parâmetros
por padrão para evitar qualquer falha. O usuário nunca vai perder a gravação dos parâmetros que ele precisa, pois PQA820 registra
tudo ao selecionar uma de três configurações pré-definidas (monofásico, trifásico sem neutro, trifásico com neutro). PQA820 é alimentado por uma bateria recarregável de Li-Ion interna com alimentação LN ou LL selecionável pelo usuário. O Wi-Fi e as interfaces USB e
garantem a conexão com smartphones, tablets, Tablets e PCs para configurações, gravação start e stop, download e análise de dados
no instrumento. Sua mala rígida à prova d’água IP65 permite PQA820 trabalhar ao ar livre em condições ambientais críticas.
FUNÇÕES
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ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Tensão DC
Tensão TRMS com 4 entradas para linha(s) e neutro (se houver)
Corrente DC
TRMS corrente com 4 entradas para linha(s) e neutro (se houver)
Potência DC
Energia e potência ativa, reativa e aparente
Fator de potência e cos-phi
Frequência
Gravação de até 383 parâmetros de uma só vez
Período de integração selecionável de 5 segundos à 60 minutos
Análise de tensão e corrente harmônicas até 49a ordem
Anomalias de tensão (curvas, saliências) com 10ms de resolução
Análise de dados numéricos (função DMM)
Display gráfico de tensão e corrente (escopo)
Histograma harmônico
Diagrama vetorial de voltagens e correntes
Desequilíbrio de tensão
Configurações de gravação predefinidas
Memória interna para registro de dados
Interfaces Wi-Fi e USB
Softwares Android/iOS/Windows
Bateria interna recarregável Li-Ion
Mala rígida à prova d’água IP65

ACESSÓRIOS

Código

De série
Transdutor flexível para 0÷100A, 0÷1000A corrente
AC 174mm diâmetro, 4 pcs
Jogo de 4 cabos 2m Jogo de 4 terminais jacaré
Adaptador magnético para conexão com cabeça de
parafuso, 4 pcs
Software Windows + Cabo USB
Bolsa para transporte para acessórios
Certificado de calibração ISO9000
Guia rápido de uso
Manual de instruções on CD-ROM
Opcional
Transdutor para 0÷200A, 0÷2000A Corrente AC,
Ø70mm
Transdutor para 0÷1A, 0÷100A, 0÷1000A Corrente
AC, 54mm diâmetro
Transdutor 3x1-5A/1V para conexão com CTs
Transdutor para 0÷1000A, Corrente DC, Ø50mm
Transdutor para 0÷1000A, Corrente DC, Ø83mm

HTFLEX33L
KITMPPACW
KITMPPACC
606-IECN
TOPVIEW2007
BORSA2051

HP30C2 (*)
HT96U (*)
HT903 (*)
HT98U (*)
HP30D1 (*)

(*) necessário adaptador ACONBIN para conexão até o instrumento (ver pág. 91)

IP65

PQA820 é construído
em uma maleta forte e
rígida, preparada para
qualquer condição
ambiental

Suprimento interno:
Suprimento principal:
Memória interna:
Interface PC:
Dispositivo de interface
remota:
Segurança:
Isolamento:
Categoria de medição:
Dimensões (CxLxA):
Peso (bateria inclusa):

Alimentação interna recarregável Li-ION,
duração 1h
100 ÷ 415V, 50/60Hz
8Mbytes (aprox. 30 dIAS @ IP = 10min,
max parâmetros)
USB 2.0
Comunicação WiFi Tablet/Smartphone
(iOS, Android)
IEC/EN61010-1
duplo isolamento
CAT III 300VAC (para terra) Max 460V
entre entradas
245x210x110mm
Aprox. 0.7kg

TEMPO REAL
Configuração do instrumento por tablet ou
smartphone. Display rápido e detalhado de
todas as formas de onda.

Display rápido e detalhado de todos os harmônicos relacionados às quantidades selecionadas.

Diagramas de vetor em tempo real (fasores),
função DMM e THD%.

SAÍDA DE GRAVAÇÃO
Zoom e acesso rápido à qualquer parte da gravação, análise de harmônicos em qualquer quantidade com apenas um toque. Exibição de tendência de de
todas as quantidades selecionadas pelo menu como frequência, tensão e correntes, potência, cosphi, THD%, harmônicos até 49a ordem e THD%, etc.
Rastreamento e manutenção de faltas nunca foi tão fácil.
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CONSUMO DE ENERGIA
PQA820 grava potências ativa, reativa e aparente durante um longo período, compara todas elas com quantidades como cosphi, harmônicos e THD%.
Graças à dinâmica do App HTanalysis será fácil encontrar um solução imediata para o desperdício de energia.

Todas as gravações PQA820 podem ser
analisadas via Smatphone ou Tablet

PQA820
HV000820

Com
HTANALYSIS APP
(ver pág. 4)

VEGA78

ANALISADOR DE REDE PROFISSIONAL PARA SISTEMAS MONOFÁSICO E TRIFÁSICOS
GENÉRICOS
O instrumento VEGA78 permite efetuar a análises e verificação em sistemas elétricos monofásicos, trifásicos com e sem neutro. O
instrumento apresenta, em tempo real, os valores de todas as grandezas elétricas fundamentais que caracterizam a instalação elétrica
(Tensão, Corrente, Potência Ativa, Reativa, Aparente, Fator de Potência, etc.) mostra o andamento das formas de onda das tensões e
correntes. À função de visualização junta-se a possibilidade de gravar na memória do instrumento até um máximo de 251 grandezas
e anomalias de tensão. O software fornecido TopView, para ambiante Windows, aumenta ainda mais as possibilidades de análise dos
dados adquiridos pelo instrumento. Além disso, VEGA78 permite a visualização e a gravação do conteúdo dos harmônicos de tensão
e corrente. O modelo é utilizado na verificação e análise da qualidade do serviço elétrico oferecido pela Concessionária de Energia,
na análise de aparelhagens elétricas monofásicas e trifásicas utilizadas em escritórios e na indústria, no diagnóstico de anomalias de
tensão tendo a possibilidade de gravar grandezas elétricas. O instrumento permite, ainda, avaliar o conteúdo harmônico introduzido por
cargas não lineares tais como PC, televisores, motores elétricos controlados, etc., que podem provocar intervenções do diferencial ou
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FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Gravação
Para cada período de integração (selecionável de 1s a 60min) e para
cada grandeza ativa em gravação o instrumento memoriza o valor
máximo, o valor mínimo e a média de todos os valores detectados pela
grandeza no período definido)

Display:

Anomalias de tensão
Para a análise das anomalias de tensão o instrumento efetua o controle
das tensões de entrada cada 10ms em relação a dois valores do patamar
(definíveis de 3% a 30% em relação ao valor nominal das tensões). Se
a tensão lida para maior que o limite superior ou menor que o limite
inferior o instrumento memoriza a data/hora de início do fenômeno, a
duração do fenômeno e o valor extremo atingido pelo fenômeno

Memória interna

Análises dos harmônicos
Com a implementação de máquinas eletrônicas complexas, a análise
de uma rede elétrica não pode prescindir de um controle cuidado
dos harmônicos presentes. Com VEGA78 é possível analisar no visor
e gravar o andamento dos harmônicos, em relação ao fundamental,
seja de tensão ou de corrente, bem como medir o valor da distorção
harmônica total (THD). Os resultados da análise são apresentados no
display sob a forma de curvas, gráficos de barras, percentagem da
frequência e valores numéricos

Categoria de medição:

Desequilíbrio de tensão
Desequilíbrio de tensão degrada o desempenho e reduz a vida útil de
um motor de três fases. O desequilíbrio de tensão nos terminais do
estator do motor causa desequilíbrio de corrente de fase de grande
proporção ao desequilíbrio de tensão. Correntes desequilibradas levam
à pulsasões de torque, aumento de vibração e estresse mecânico,
aumentam perdas e superaquecimento dos motores, o que resulta
numa vida de isolamento mais curta. Recomenda-se o monitoramento
de voltagens dos terminais do motor para verificação se o desequilíbrio
de tensão está sendo mantido à menos de 1%

VEGA78
HV000078

Com
touch screen

Alimentação

Expansão memória:
Interface PC:
Segurança:
Isolamento:

Dimensões (CxLxA):
Peso (baterias inclusas):

TFT, 65536 cores, 320x240pxl, alto
contraste e touch screen
1x3.7V bateria recarregável Li-ION com
adaptador externo, autonomia >3h,
Desligamento automático após 5 min de
não utilização
15Mbytes (autonomia ca 3 meses @
IP=15min e 251 parâmetros selecionados)
Flash externa (ca 32Mbytes
USB 2.0
IEC/EN61010-1
Duplo isolamento
CAT IV 600V (Fase – Neutro)
CAT IV 1000V (entre as entradas)
235x165x75mm
Aprox 1kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS
De série
Pinça flexível 3000A, diâmetro 174mm, 4 peças
Conjunto de 5 cabos + pinças jacaré
Alimentador AC/DC carregador de baterias
Bateria recarregável 3.7V Li-ION
Apontador para touch screen
Software Windows + cabo USB
Bolsa para transporte
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções em CD-ROM
Guia rápida de utilização
Opcionais
Pinça standard 5-100A AC, diâmetro 20mm
Transdutor para 0÷200A Corrente ACs Ø 40mm
Pinça standard 1-100-1000A AC, diâmetro 54mm
Pinça standard 10-100-1000A AC, diâmetro 54mm
Pinça standard 200-2000A AC, diâmetro 70mm
Pinça standard 3000A AC, diâmetro 70mm
Transdutor para 0÷1000A Corrente DCs Ø 50mm
Transdutor para 0÷1000A Corrente DCs Ø 83mm
Transdutor flexível para 0÷300A 0÷3000A Corrente
ACs Ø 274mm
Caixa 3x1-5A/1V para ligação a TA externos
Conector com terminação magnética
AC/DC 115V/50-60Hz mains adaptador - US plug
Cartão Compact Flash
Leitor para Cartão Compact Flash
Conector com terminação magnética
Conjunto de correias para uso do instrumento a
tiracolo

Código
HTFLEX33D
KIT800
A0055
YABAT0003HT0
PT400
TOPVIEW2007
BORSA2051N

HT4005N
HT4005K
HT96U
HT97U
HP30C2
HP30C3
HT98U
HP30D1
HTFLEX35
HT903
606-IECN
A0056
CF800
MCR800
606-IECN
SP-0400

HT9022

ALICATE AMPERIMÉTRICO PROFISSIONAL COM MEDIÇÃO DE POTÊNCIAS/HARMÔNICOS COM
LIGAÇÃO BLUETOOTH
O alicate amperimétrico profissional HT9022 foi concebido
para a medição de correntes DC, AC+DC TRMS até 1000A
para atingir a CAT IV 600V segundo a norma IEC/EN610101. O modelo executa, ainda, medições de potências ativas,
reativas, aparentes, energias, análise dos harmônicos tensão/
corrente até à 25° ordem com cálculo do THD% em sistemas
monofásicos ou trifásicos equilibrados. HT9022 permite efetuar
o teste da sequência das fases e a concordância pelo método
de medição com 1 terminal e está equipada com uma rotina
interna para detectar e gravar os eventos associados às correntes
de arranque dos motores (INRUSH). A gravação no tempo de
cada parâmetro medido com possibilidade de transferência
dos dados via bluetooth é uma outra função existente no
instrumento. O alicate tem um amplo display gráfico de matriz de
pontos (128x128pxl) com retroiluminação para facilitar a leitura
mesmo em ambientes pouco iluminados e possui a função de
desligamento automático para preservar a sua bateria interna.

Conectando o instrumento

FUNÇÕES

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

-

De série
Par de pontas de prova
Par de terminais com pinça jacaré
Software para ligação a telefones Win Mobile
Baterias
Bolsa para transporte
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções em CD-ROM
Guia rápida de utilização

-

Medição/gravação de tensão DC e AC+DC TRMS
Medição/gravação de corrente DC e AC+DC TRMS
Sequência e concordância de fases
Medição/gravação de potência ativa, reativa e aparente, fator de
potência em sistemas monofásicos e sistema trifásico balanceado
Medição/gravação de energia ativa, reativa e aparente em sistemas
monofásicos e sistema trifásico balanceado
Medição/gravação V / I harmônicos até 25° ordem + cálculo THD%
Medição/gravação de potência DC
Medição/gravação de corrente e frequência de tensão
Medição de resistência e teste de continuidade com indicador sonoro
Detecção de corrente Inrush
Detecção de tensão AC sem contato com sensor built-in
MAX/MIN/CREST
Conexão bluetooth

Código
YAAMK0000HT0
YAAMK0001HT0
TOPMOBILE
YABRS0000NN0
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ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Alimentação
Autonomia:
Memória interna
Interface PC:
Segurança:
Isolamento:
Grau de poluição:
Categoria de medição:
Máx diâmetro cabo:
Dimensões (CxLxA)
Peso (com baterias):

matriz de pontos 128x128pxl com
retroiluminação
2x1.5V baterias tipo AAA
> 50 horas
2MBytes (cerca de 2 dias @ IP=15min e
60 parâmetros)
Bluetooth
IEC/EN61010-1
Duplo isolamento
2
CAT IV 600V para a terra, máx 1000V
entre as entradas
45mm
252x88x44mm
0.42kg

Com

BLUETOOTH

Win Mobile visualização
em tempo real

www.youtube.com/user/HTinstruments1

HT9022
HP009022

XL421 - XL422 - XL423 - XL424

DATA LOGGERS DE CORRENTE E TENSÃO TRMS MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS
Os modelos XL421, XL422, XL423, XL424 são inovadores Data Loggers portáteis capazes de efetuar medições de corrente CA de
Valor Eficaz Real (TRMS) até 2500A e 600V em sistemas elétricos Monofásicos e Trifásicos. Este tipo de instrumento é de grande utilidade especialmente no âmbito industrial (avaliação dos consumos das cargas elétricas, verificação da potência nominal dos
transformadores, etc.) e são extremamente versáteis graças ao pouco espaço que ocupam. Os Data Loggers estão dentro de um
prático e seguro invólucro em material plástico com elevado índice de proteção mecânico IP65 (proteção do pó e de salpicos de
água) e, por isso, são indicados para serem utilizados nos ambientes industriais mais comuns. Além disso, estão equipados com
pinças flexíveis integradas que permitem efetuar medições de corrente mesmo em cabos e/ou barras de grandes dimensões.
Graças a um sofisticado algoritmo de memória interna, é possível efetuar gravações contínuas mesmo com intervalos de tempo prolongados e assim efetuar uma monitorização cuidada de uma rede elétrica. O software para Windows fornecido permite, para além da
programação interna, descarregar e analisar num PC os resultados das gravações a fim de realizar relatórios sobre as medições. Os
LEDs existentes no painel frontal facilitam a sua utilização mesmo por parte de utilizadores inexperientes

FUNÇÕES

12

XL421

XL422

Medição de correntes TRMS
Escalas de medida
Precisão
Resolução
Frequência de trabalho

Monofásicas
Trifásicas
1 ÷ 2500A AC
±(1.0%leitura+1 dígito)
1A

Banda passante
Frequência de amostragem
Período de integração
Capacidade de memória
Interface série
Período de integração
1s
6s
30s
60s
5min

3200Hz
64 pontos em 20ms
1s, 6s, 30s, 60s, 5min
1Mbyte
RS-232
Autonomia (dias)
5
1,5
34
8
170
42
364(*)
91
1820(*)
455(*)

50±6Hz, 60±6Hz

(*) Em função da autonomia das baterias

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Indicações painel frontal
Alimentação
Duração baterias
Segurança
Categoria de medição
Isolamento
Grau de poluição
Índice proteção mecânica
Máx altitude
Máx diâmetro pinças flexíveis
Dimensões (CxLxA) mm
Peso (com baterias)

FUNÇÕES

XL423

Medição de tensão TRMS
Escalas de medida
Precisão
Resolução
Frequência de trabalho

50±6Hz, 60±6Hz

Banda passante
Frequência de amostragem
Período de integração
Capacidade de memória
Interface série
Período de integração
1s
6s
30s
60s
5min

3200Hz
64 pontos em 20ms
1s, 6s, 30s, 60s, 5min
1Mbyte
RS-232
Autonomia (dias)
5
1,5
34
8
170
42
364(*)
91
1820(*)
455(*)

(*) Em função da autonomia das baterias

ACESSÓRIOS
Diodos LED
2x1.5V baterias tipo AA LR6
>6 meses (com baterias carregadas)
IEC/EN 61010-1
CAT IV 600V (para a terra)
Duplo isolamento
2
IP65
2000m
174mm
120x80x43
ca 0.5kg

Código

De série
Pinça flexível integrada 3000A
(1 para XL421, 3 para XL422)
Conjunto de 2 terminais com pinça jacaré (só XL423)
Conjunto de 4 terminais com pinça jacaré (só XL424)
Velcro adesivo 50x70mm
Software Windows para PC + cabo série C2004
Cabo série RS-232
Bolsa para transporte
Baterias
Opcional
Adaptador RS232-USB

XL423

XL421

XL422

HV000422

HTFLEX33DL
KITXL423C
KITXL424C
VELCRO
TOPVIEW2004
C2004
BORSA2000

C2009

HV000423

HV000421

XL424

Monofásicas
Trifásicas
0 ÷ 600V AC
±(1.0%leitura+1 dígito)
1A

XL424

HV000424

INSTRUMENTOS DE VERIFICAÇÃO, ANÁLISE,
CHECAGEM E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
FOTOVOLTAICAS
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INSTRUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO E TESTE DE

INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS
Modelo

PV
CHECK

SOLAR
300N

I-V400

SOLAR I-V MPP300

Continuidade dos condutores de proteção com 200mA
Isolamento com tensões de teste 50, 100, 250, 500, 1000V DC

14

Sequência das fases
Tensão/Corrente AC/DC TRMS em sistemas Monofásicos
Tensão/Corrente AC/DC TRMS em sistemas Trifásicos
Potências AC/DC em sistemas Monofásicos
Potências AC/DC em sistemas Trifásicos
Fator de potência (cosphi) em sistemas Monofásicos/Trifásicos
Energias em sistemas Monofásicos e Trifásicos
Gravação dos parâmetros de rede com PI programável
Número máx grandezas selecionáveis simultaneamente
Análises dos harmônicos de tensão/corrente até à 49o ordem
Detecção anomalias de tensão (quedas, picos) em 10ms
Análise completa EN50160
Corrente de arranque de motores elétricos
Transitórios rápidos nas tensões (spikes) com resolução 5µs
(200kHz)
Dissimetria tensões (NEG%, ZERO%) e Flicker (Pst, Plt)
Visualiz. diagramas vetoriais e formas de onda tensões/correntes
Indicação autonomia de gravação
Gravações predefinidas e personalizáveis
Display a cores TFT tipo touch screen
Display LCD Custom retroiluminado
Alimentação com bateria recarregável por adaptadores
externos
Utilização de unidade remota
Teste/Gravação sistemas single-string**

•
(250, 500, 1000)
• (DC apenas)
• (DC apenas)
• (DC apenas)
• (DC apenas)

• (5s-60m)
5

•
•
•
•
•
•
•
• (1s-60m)
251
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

• (5s-60m)
9

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
• (DC apenas)

•
•

•
•

•
(com MPP 300)

•
(com MPP 300)

•

Teste/Gravação sistemas fotovoltaicos Monofásicos

•

•

Teste/Gravação sistemas fotovoltaicos Trifásicos

•

•
•
(com MPP 300)
•
•

Teste/Gravação sistema multi-string até 3 MPPTs**

Medição radiação com célula solar de referência
Medição da temperatura das células e ambiente
Detecção da curva I-V em painéis e conjunto de painéis
fotovoltaicos
Teste rápido de módulo
Base de dados do módulo FT interna
Medição de módulos e strings data (Voc, Vmpp, Impp, Isc,
Pmax, FF, Dpmax)
Desligamento automático
Capacidade de memória

•
•

•
•

•

•
•

•

• (1000V, 10A) • (1000V, 10A)
• (1000V, 10A)

• (1000V, 10A) • (1000V, 10A)

•

•

•

•

•

•

•

2 Mbyte

•
999 espaços

Expansão de memória interna com Compact Flash externa
Porta USBA para ligação de Pen Drive externa
Interface PC com software para Windows (fornecido)
• (ótico/USB)
Ajuda online no display
•
Armazenamento de gravações e valores amostrados instantâneos
•
Dimensões (CxLxA) (mm)
235x165x75
Peso (baterias inclusas)
1,2 Kg
Segurança de acordo com IEC/EN61010-1
•
PÁGINA

•
•

•

16-17

•
1 month @
PI=15min, 251 par
•
•
• (USB)
•
•
235x165x75
1 Kg
•

> 200 curvas

•
> 200 curvas 8

• (ótico/USB)
•
•
235x165x75
1,2 Kg
•

• (ótico/USB)
•
•
235x165x75
1,3 Kg
•

300x265x140
2,3 Kg
•

18-19

20-21

22-23

24-25

days @ PI=10min

•

PERFEIÇÃO

SOLAR
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PVCHECK

INSTRUMENTO MULTIFUNCIONAL PARA CHECAGEM
PERFORMANCE DE UMA PLANTA FOTOVOLTAICA

DE

SEGURANÇA,

PARÂMETROS

E

O instrumento multifunção PVCHECK permite checagens elétricas instantâneas e seguras necessárias para um sistema fotovoltaico
(seção DC) assim como controle de módulos de trabalho/linhas** de acordo com o guia IEC/EN62446. PVCHECK verifica a continuidade
de condutores produtivos (e conexões associadas) e executa a medição de resistência de isolamentode condutores ativos em um
módulo, linha ou campo fotovoltaico de acordo com os requerimentos de IEC/EN62446, sem ocorrência de curto circuito em terminais
positivos e negativos. PVCHECK permite verificar se as linhas fotovoltaicas estão funcionando de acordo com os requerimentos de
IEC/EN62446 medindo a tensão de circuito aberto e corrente de curto circuito em condições operacionais e reportar os resultados
ao STC (por meio de medição de radiação). Fornece resultados imediatos para ambas medidas absolutas ou em comparação com
medições de linha anteriores. PVCHECK também permite a análise de performance de um conjunto fotovoltaico (DC) sob condições
operacionais (conectado ao inversor) fornecendo a indicação de potência gerada e eficiência e campo como especifica a IEC/EN62446.

FUNÇÕES
-

16 16

-

ACESSÓRIOS

Teste de segurança em instalação fotovoltaica
Teste de continuidade em condutores protetores com 200mA
Teste de isolamento com teste de tensão de 250, 500, 1000VDC
Eficiência DC de instalação fotovoltaica
Tensão DC, Corrente DC, Potência DC
Irradiação solar [W/m2] com célula de referência
Módulo ambiental e de temperatura com sonda PT1000 - SOLAR-02:
unidade remota para medição de irradiação e temperatura
Gravação de parâmetros na planta fotovoltaica (lado DC) com IP
programável (5s – 60m)
Uso de compensação de proporções PDC de acordo com módulo
ambiental e de temperatura
Uso de relação para maximizar a eficiência DC
Resultado OK/NÃO OK
Performance de módulos/linhas fotovoltaicas
Medição de tensão em circuito aberto até 1000V DC
Medição de corrente curto circuito até 10A DC
Medição de temperatura, automático ou com sonda PT1000
Medição de radiação solar [W/m2] com célula de referência
Inclinômetro mecânico para detecção de ângulo de radiação solar
Extrapolação de dados para condições padrões de teste (1000W/m2,
25°C)
Banco de dados para até 30 tipos de módulos fotovoltaicos

Código

Padrão
Kit de 4 cabos com 4mm banana plugs + 4 pinças
jacaré

KITGSC4

Kit de 2 adaptadores com conectores compatívies MC3

KITPCMC3

Kit de 2 adaptadores com conectores compativeis MC4

KITPCMC4

Transdutor para Corrente DCs 0÷10 - 0÷100A
diâmetro 30 mm
Software Windows + USB ótico/Cabo C2006
Bolsa de transporte

LCD Custom, 128x128pxl

Alimentação:

6x1.5V baterias alcalinas tipo AA LR06

Desligamento automático:

após 5 minutos de não utilização

Memória interna:

256kBytes

Interface PC:

ótica/USB com isolamento ótico

Segurança:

IEC/EN61010-1

Acessório de segurança de
medição:

IEC/EN61010-031

Medições:

IEC/EN 62446

Isolação:

duplo isolamento

Grau de poluição:

2

Categoria de medição:

CAT III 300V (para terra) Max 1000V
entre entradas

Dimensões (CxLxA):

235x165x75mm

Peso (com baterias):

1.2kg

TOPVIEW2006
BORSA2051

Manual do usuário
Certificado ISO9000
Opicionais
Sonda PT1000 para célula temperatura medição

SOLAR-02

Célula de referência para medição de irradiação
Conjunto de correias para o uso do instrumento
a tiracolo
Unidade remota para gravação de irradiação e
temperatura

HT304N
SP-0400
SOLAR-02

Inclinômetro mecânico

M304

Mala rígida

VA400

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Display:

HT4004

PVCHECK
HV000PVC

Auto Teste: Voc, Isc+ isolamento
resistência + teste de continuidade

LOW : 200mA teste de
continuidade

M : string mode isolamento
resistência medição

M : field mode isolamento resistência
medição
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SOLAR300N

INSTRUMENTO MULTIFUNÇÕES PARA TESTES MONO/MULTI CONJUNTO DE PAINÉIS EM
INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS E ANÁLISE DA QUALIDADE DA
REDE DE ACORDO COM EN50160
O modelo SOLAR300N permite a execução de todos os testes previstos para a verificação da eficiência DC e AC de
instalações fotovoltaicas Monofásicas e Trifásicas e efetuar o teste segundo os requisitos previstos pela Guia CEI 82-25 do ponto de
vista das medições de potência, radiação e temperatura. Para garantir a simultaneidade das medições de tipo elétrico e ambiental,
requeridos pela norma, introduziu-se um dispositivo de medição remoto, o SOLAR-02, que adquire os valores das grandezas Radiação [W/m2], Temperatura dos painéis [°C], e Temperatura ambiente [°C]. Esta unidade remota, após a sincronização inicial com
o SOLAR300N na fase de ativação da gravação das medições, pode ser deixada na proximidade dos painéis fotovoltaicos evitando
uso de cabos de medida compridos. Os valores adquiridos pela unidade remota são depois transferidos para a unidade principal
SOLAR300N, através da ligação USB, que irá processá-los para obter o resultado final do teste. O instrumento pode ser utilizado com
o acessório MPP300 que permite efetuar, ao mesmo tempo, testes/gravações no máx em 3 conjuntos de painéis distintos, típicos
dos sistemas multi-rastreadores (MPPT) em vez das operações mono conjunto de painéis executáveis só por um instrumento, com
evidentes vantagens práticas para o operador.
SOLAR300N é também um potente instrumento para a análise completa da qualidade da rede de acordo com a normativa EN50160
(análise dos harmônicos, anomalias de tensão, Flicker, dissimetria, etc.). Além disso, o software de gestão TopView oferece a
possibilidade de criar relatórios profissionais personalizáveis com visualização de logotipos das empresas, dados do usuário,
comentários, etc.
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Display gráfico touch screen para seleção das
configurações
CARGAS  

AC    

Visor com o resultado final de um teste efetuado
pelo SOLAR300N

Inversor

Teste de resultado no software
TopView

DC    

R
E
T
E    

kWh                        kWh    

W/m2  

°C    

1    
Aquisição

2     Recepeção

SOLAR300N
Esquema
de conexões
(trifásico)

USB    

SOLAR-02    

SOLAR300N    

Acessórios opcionais

Acessórios standard

HT4004N HT4005K (3 pcs) SOLAR-02

SOLAR-02    

HT304N

Multibateria de painéis com MPP300

606-IECN

HP30D1

Com
touch screen

FUNÇÕES

CARACTERÍSTICAS GERAIS

-

Display:

TFT, 65536 cores,(320x240pxl), alto contraste,
touch screen

Alimentação:

1x3.7V bateria recarregável Li-ION com adaptador
externo, autonomia >3h, Desligamento automático
após 5 min de não utilização

Memória interna:

15Mbytes (autonomia ca 3 meses @ IP =
15min e 251 parâmetros selecionados)

Expansão memória:

Compact Flash externa

Interface PC:

USB 2.0

Segurança:

IEC/EN61010-1

Isolamento:

duplo isolamento

Categoria de medição:

CAT IV 600V (para a terra)
CAT III 1000V (entre as entradas)

Normativa de referência
para fotovoltaicos:

Guia CEI 82/25

Dissimetria:

IEC/EN61000-4-30 Classe B

Qualidade de rede:

IEC/EN50160

Flicker:

IEC/EN61000-4-15

Medição Tensão AC/DC TRMS (Monofásicas e Trifásicas)
Medição Corrente AC/DC TRMS (Monofásicas e Trifásicas)
Medição Potências AC/DC (Monofásicas e Trifásicas)
Medição Energias AC (Monofásicas e Trifásicas)
Medição Fator de potência (Monofásicas e Trifásicas)
Medição Radiação solar [W/m2]
Medição Temperatura painéis e ambiente
Testes multi-conjunto de painéis (com acessório MPP300)
Gravação harmônicos de tensão e corrente até ao 49º
Gravação anomalias de tensão (quedas, picos)
Análises do Flicker de acordo com EN50160
Gravação correntes de arranque com resolução 10ms
Gravação Spikes de tensão com resolução 5µs
Análise completa de qualidade da rede segundo EN50160
Visualização numérica e gráfica de cada grandeza
Apresentação dos resultados no display
Display TFT a cores com touch screen
Alimentação com bateria recarregável Li-ION
Expansão memória com Compact Flash externa
Introdução de Pen drive USB externas
Saída USB para ligação a PC
Ajuda online no display

Qualidade de potência IEC/EN61000-4-30 Classe B
elétrica
Dimensões:

235x165x75mm

Peso (com bateria)

ca 1kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

Códigos

De série
Unidade remota para Radiação e Temperatura

Mala profissional para transporte
dos acessórios SOLAR300N

SP-0400 conjunto de correias
para uso a tiracolo

SOLAR-02

Conjunto de 5 cabos + pinças jacaré para medir
tensões

KIT800

Pinça standard 200AC/1V, diâmetro 40mm, 3
peças

HT4005K

Pinça standard DC 10-100A/1V, diâmetro 32mm

HT4004N

Sensor para medição da radiação

HT304N

Sonda PT1000 para temperatura dos painéis

PT300N

Alimentador AC/DC carregador de baterias
Bateria recarregável 3.7V Li-ION

A0055
YABAT0003HT0

Apontador para touch screen
Windows software + cabo USB

PT400
TOPVIEW2007

Mala para transporte

VA400

Manual de instruções em CD-ROM
Guia rápida de utilização
Certificado de calibração ISO9000
Opcionais

www.youtube.com/user/HTinstruments1

Acess. testes em sistemas multi-conjunto de painéis

MPP300

Pinça DC 1000A/1V, diâmetro 83mm

HP30D1

Adaptador para ligação pinças DC a MPP300

ACON3F4M

Pinça AC 1-100-1000A/1V, diâmetro 54mm

SOLAR300N
HV00300N-0202

HT96U

Pinça AC 10-100-1000A/1V, diâmetro 54mm

HT97U

Pinça DC 10-100A/1V diâmetro 32mm

HT4004P

Pinça DC 1000A/1V, diâmetro 50mm

HT98U

Pinça AC 200-2000A/1V, diâmetro 70mm

HP30C2

Pinça AC3000A/1V, diâmetro 70mm

HP30C3

Pinça flexível AC 3000A, diâmetro 174mm (**)

HTFLEX33D

Caixa 3x1-5A/1V para ligação com TA externos

HT903

Conjunto de correias para o uso do instrumento a
tiracolo

SP-0400

Conector com terminação magnética

606-IECN

Adaptadores AC/DC 115V/50-60Hz - plug americano

A0056

Cartão de memória flash compacto

CF800

Leitor compacto de memória flash USB

MCR800

(*) só para uso com acessório MPP300
(**) só para uso do instrumento como analisador de rede
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I-V400

INSTRUMENTO MULTIFUNÇÕES PARA VERIFICAÇÃO DA CARACTERÍSTICA I-V DOS PAINÉIS
FOTOVOLTAICOS
Na gama de instrumentos dedicados ao setor fotovoltaico, o novo modelo I-V400 permite a detecção no campo da característica I-V e
dos principais parâmetros característicos seja de um simples módulo seja de uma conjunto de painéis para instalações fotovoltaicas
até um máximo de 1000V e 10A. Os dados adquiridos são elaborados e transferidos para as condições de referência (STC) de modo a
poder ser comparados com os dados nominais declarados pelo construtor dos referidos painéis. Esta comparação permite determinar,
imediatamente, se o conjunto de painéis ou o painel respeita os parâmetros de construção declarados e/ou permite determinar
eventuais condições de avaria nos painéis componentes do conjunto de painéis. A medição da característica I-V, para além de ser
gerida diretamente pelo instrumento, também pode ser obtida separando as medições da radiação e temperatura através da unidade
remota opcional SOLAR-02, depois da ligação prévia por radiofrequência (RF) com o instrumento e ativação da gravação dos valores.
Deste modo, também é possível deixar o instrumento na proximidade do inversor, realizar as medições nas condições de funcionamento
(OPC), depois terminar a gravação para obter os dados finais nas condições de referência (STC), tudo sem ter que usar cabos muito
compridos.
I-V400 gere uma base de dados interna dos painéis fotovoltaicos que é atualizável em qualquer momento pelo usuário seja através do
software de gestão seja diretamente através da interface usuário do instrumento. A medição da corrente e tensão na saída dos painéis/
conjunto de painéis é efetuada pelo método de 4 terminais o qual permite prolongar eventuais cabos de medida sem considerar qualquer
compensação da sua resistência, obtendo medições sempre precisas. Este modelo representa a solução ideal para as manutenções
habituais e a procura de possíveis soluções para problemas existentes nas instalações fotovoltaicas.
FUNÇÕES

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

- Medição Tensão na saída do painel/conjunto de painéis fotovoltaicos até
1000V DC
- Medição Corrente na saída do painel/conjunto de painéis fotovoltaicos
até 10A DC

De série

2
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- Medição Radiação solar [W/m ] com célula de referência
- Medição automática temperatura painéis e ambiente ou com sonda
PT1000 opcional
- Medição potência DC e nominal na saída do painel/conjunto de painéis
fotovoltaicos
- Visualização numérica e gráfica da característica I-V
- Medição da resistência série dos painéis fotovoltaicos
- Medição curva I-V com unidade remota SOLAR-02
- Teste rápido IVCK (Voc, Isc)
- Teste em painéis de série e Capacitivos (HIP)
- Inclinômetro mecânico para detecção do ângulo de incidência
- Método de medição com 4 terminais
2
- Comparação com condições padrão (STC 1000 W/m , 25°C)
- Avaliação resultado do teste: OK/NÃO OK
- Gestão de até 30 painéis fotovoltaicos com base de dados interna
- Memória interna para guardar os dados
- Apresentação dos resultados no display
- Saída ótica/USB para ligação a PC
- Ajuda online no display

Conjunto de 4 pinos banana 4mm + 4 pinças
jacaré
Conj. 2 adaptadores
MC3

LCD Custom, 128x128pxl,
retroiluminado

Alimentação:

6x1.5V baterias alcalinas tipo AA LR06

Desligamento automático:

após 5 minutos de não utilização

Memória interna:

256kBytes

Curvas memorizáveis:

> 200

Interface PC:

ótica/USB com isolamento ótico

Segurança:

IEC/EN61010-1

Segurança de acessórios
de medida:

IEC/EN61010-031, IEC/EN10-032

Medições:

IEC/EN 60891, IEC/EN 62446

Isolamento:

duplo isolamento

Grau de poluição:

2

Categoria de medição:

CAT II 1000V, CAT III 300V (para a
terra)
Máx 1000V entre as entradas

Dimensões:

235x165x75mm

Peso (com baterias):

1.2kg

KITGSC4

conectores compatíveis

KITPVMC3

Conj. 2 adaptadores conectores compatíveis MC4

KITPVMC4

Célula de referência para medir a radiação
Inclinômetro mecânico

HT304N
M304

Software Windows + cabo ótico/USB C2006
Bolsa para transporte

TOPVIEW2006
BORSA2051

Manual de instruções
Certificado de calibração ISO9000
Opcionais
Sonda PT1000 para medir a temperatura das
células

PT300N

Conj. de correias p/ uso de instrumento a tiracolo

SP-0400

Unidade remota para Radiação e Temperatura
Conjunto 2 pinos banana 4mm, Verde/Preto, 25m
Mala rígida para transporte
ACESSÓRIOS PADRÃO

HT304N

SOLAR-02
KITPVEXT25M
VA400

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Display:

Códigos

M304

°C

W/m2

Interface simples e intuitiva

Medição direta da
Característica I-V num
conjunto de painéis
fotovoltaicos

I-V400

Visualização gráfica dos resultados
com éxito OK

°C

W/m2

SOLAR-02
Inversor

Detecção da Característica I-V num conjunto
de painéis fotovoltaicos com gestão remota das
medições de radiação/temperatura
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I-V400

Adição de um módulo fotovoltaico na base
de dados

www.youtube.com/user/HTinstruments1

Gráfico em curva sem êxito OK

I-V400
UM INSTRUMENTO
COM
CARACTERÍSTICAS
ÚNICAS
Gráfico em curva I-V com êxito OK

I-V400

HV00400V

SOLAR I-V

INSTRUMENTO MULTIFUNÇÕES PARA VERIFICAÇÕES EM INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS
MONOFÁSICAS (TRIFÁSICAS COM ACESSÓRIO MPP300)
O instrumento SOLAR I-V foi concebido para satisfazer qualquer
exigência dos verificadores de instalações fotovoltaicas. De
fato, além de integrar as possibilidades de teste e eficiência
das instalações fotovoltaicas monofásicas de acordo com as
prescrições da Guia CEI 82-25, permite também a execução da
medição da característica I-V em painéis ou conjunto de painéis
até um máximo de 1000V e 10A com base nos mesmos critérios
que regulam o funcionamento do modelo I-V 400. Deste modo,
torna-se simples para o operador a identificação de problemas
resultantes de eventuais testes negativos nas instalações tais
como no caso de um fornecimento de painéis não conformes com
as especificações declaradas pelo construtor. Também para este
modelo está previsto o uso da unidade remota externa SOLAR-02
que permite, no caso das operações de teste, a separação das
medições de radiação e temperatura das de potência a montante
e a jusante do inversor, garantindo em qualquer caso a necessária
simultaneidade das medições e, na medição da característica I-V,
os dados finais nas condições de referência (STC) sem necessitar
de usar extensões de cabo muito compridas. Esta unidade remota
tem a possibilidade de se ligar ao instrumento master através da
ligação por radiofrequência (RF), sem o uso de qualquer cabo
externo, permite ligar sondas apropriadas para a medição da
radiação (célula solar de referência), da temperatura das células e
da temperatura ambiental (sonda PT1000).
O instrumento pode ser utilizado com o acessório MPP300 que
permite efetuar, ao mesmo tempo, testes/gravações no máx
em 3 baterias de painéis distintos típicos dos sistemas multirastreadores (MPPT) em vez das operações monofásicas e
mono-conjunto de painéis executadas só por um instrumento,
com evidentes vantagens práticas para o operador.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Display:

LCD Custom, 128x128pxl,

Alimentação:

6x1.5V baterias alcalinas tipo AA LR06

Desligamento automático:

após 5 minutos de não utilização

Autonomia teste
fotovoltaico:

1.5 horas (@PI=5s); 8 dias (@PI=10min)

Autonomia caract. I-V:

> 200 curvas

Interface PC:

ótica/USB com isolamento ótico

Segurança:

IEC/EN61010-1

Segurança acessórios de
medição:

IEC/EN61010-031, IEC/EN61010-032

Medição característica I-V:

IEC/EN 60891, IEC/EN 62446

Isolamento:

duplo isolamento

Grau de poluição:

2

Categoria de medição:

CAT II 1000V DC, CAT III 300V (para a
terra) Máx 1000V entre as entradas

Dimensões:

235x165x75mm

Peso (com baterias):

1.3kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS
De série
Unidade remota RF para Radiação e Temperatura
Conjunto de 4 pinos banana 4mm + 4 pinças jacaré
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FUNÇÕES
-

Teste em instalações fotovoltaicas
Medição Tensão e Corrente AC/DC TRMS
Medição Potências AC/DC em sistemas Monofásicos
Medição Radiação solar [W/m2] com célula de referência
Medição Temperatura dos painéis e ambiente
Uso com unidade remota SOLAR-02
Utilização relações de compensação Células/Ambiente na Pdc
Avaliação resultado do teste: OK / Não OK
Testes Monofásicos/Trifásicos multi conjunto de painéis (com Acesso
MPP300)
Gravação parâmetros fotovoltaico com PI programável (5s – 60min)
Medição Característica I-V
Medição Tensão/Corrente na saída do painel/conjunto de painéis
fotovoltaicos até 1000V/10A DC
Medição Potência DC e nominal na saída do painel/conjunto de
painéis fotovoltaicos
Visualização numérica e gráfica da Característica I-V
Teste rápido IVCK (Voc, Isc)
Teste em painéis Standard e Capacitivos (HIP)
Medição da resistência série dos painéis fotovoltaicos
Inclinômetro mecânico para detecção ângulo de incidência
Comparação com condições standard (STC 1000 W/m2 , 25°C)
Características comuns
Memória interna para guardar os dados
Apresentação dos resultados no display
Saída ótica/USB para ligação a PC
Ajuda online no display

Códigos
SOLAR-02
KITGSC4

Conjunto de 2 adat. c/ conector. compatíveis MC3

KITPVMC3

Conj. 2 adaptadores c/ conect. compatíveis MC4

KITPVMC4

Pinça standard 200AC/1V, diâmetro 40mm

HT4005K

Pinça standard DC 10-100A/1V, diâmetro 32mm

HT4004N

Célula de referência para medição da radiação

HT304N

Sonda PT1000 para temperatura células/ambiente

PT300N

Inclinômetro mecânico
Software Windows + cabo ótico/USB C2006
Bolsa para transporte

M304
TOPVIEW2006
BORSA2051

Manual de instruções em CD-ROM
Certificado de calibração ISO9000
Guia rápida de utilização
Opcionais
Acessório p/ testes em sist. multi-conjunto de painéis

MPP300

Pinça DC 10-100A/1V, diâmetro 32mm (*)

HT4004P

Pinça DC 1000A/1V, diâmetro 83mm

HP30D1

Pinça AC 1-100-1000A/1V, diâmetro 54mm

HT96U

Pinça AC 10-100-1000A/1V, diâmetro 54mm

HT97U

Pinça DC 1000A/1V, diâmetro 50mm
Conj. correias para uso de instrumento a tiracolo
Adaptador para ligação pinças DC a MPP300
Conj. de 2 pinos banana 4mm, Verde/Preto, 25m
Conector com terminação magnética
Mala rígida para transporte
Conector com terminação magnética
(*) só para uso com acessório MPP300

Multi-baterias com MPP300

HT98U
SP-0400
ACON3F4M
KITPVEXT25M
606-IECN
VA400
606-IECN

Teste e gravação em progresso

°C

Resultado de teste de sistema
fotovoltaico

Display numério de resultados de
teste OK

Display gráfico em curva I-V com
resultado OK

W/m2
°C

W/m2

INVERSOR
SOLAR-02

Medições diretas de
curva I-V na bateria de
módulos fotovoltaicos

SOLAR I-V

Detecção da curva I-V na bateria de um
módulo fotovoltaico com medição de
radiação/temperatura remota

SOLAR I-V
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SOLAR I-V
HV0000IV

SOLAR I-V
Esquema de
conexões (sistema
monofásico)

Acessórios standard

HT4004N

HT4005K

SOLAR-02

HT304N

M304

Acessórios opcionais

606-IECN

HP30D1

MPP300

ACESSÓRIO PARA TESTES SIMULTÂNEOS EM SISTEMAS MULTI CONJUNTO DE PAINÉIS
MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS
O inovador modelo MPP300 permite a execução de testes e/ou gravações essencialmente em instalações fotovoltaicas multi
conjunto de painéis (multi rastreador MPPT) Monofásicas e Trifásicas com gestão simultânea de no máx. 3 conjuntos de
painéis de acordo com as prescrições do Guia CEI 82-25. O acessório é constituído por uma prática mala anti-choque de
reduzidas dimensões e peso, sem display, com indicações por LEDs presentes no painel frontal e entradas DC e AC para ligação
direta, respectivamente, às saídas das baterias de painéis e a jusante do inversor em configurações monofásicas ou trifásicas.
O MPP300 foi concebido para ser interligado exclusivamente com os modelos master SOLAR300N e SOLAR I-V com os quais é capaz
de estabelecer, respectivamente, uma ligação do tipo USB e RF com a finalidade de receber as configurações iniciais, ativar/ terminar
o teste/gravação e permitir descarregar os dados necessários para a definição do êxito final. O acessório permite eliminar ou reduzir a
limitação dos testes mono-conjunto de painéis típica dos instrumentos master acima mencionados.
Para garantir a simultaneidade das medições de tipo elétrico e ambiental, requeridos pela norma, o acessório MPP300 gere a ligação RF
com a unidade remota SOLAR-02, que adquire os valores das grandezas Radiação [W/m2], Temperatura dos painéis [°C], e Temperatura
ambiente [°C].
Esta unidade remota, após a sincronização inicial com o instrumento master e MPP300, pode ser deixada na proximidade dos painéis
fotovoltaicos evitando uso de cabos de medida muito compridos. Os valores adquiridos pela unidade remota são depois transferidos seja
para o acessório seja para o instrumento master que os irá processar para obter o resultado final do teste.
É importante saber que, durante o decorrer do teste/gravação, o acessório MPP300 se ocupa da gestão de todos os dados adquiridos
sabendo-se que os instrumentos master podem, eventualmente, também ser utilizados para a execução de outras medições (ex: no
caso do SOLAR I-V é possível realizar medições de curvas I-V em conjunto de painéis).
Contudo, os instrumentos master são necessários para a visualização do resultado final do teste.
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FUNÇÕES

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

-

De série

Medição Tensão AC/DC TRMS (Monofásicas e Trifásicas)
Medição Corrente AC/DC TRMS (Monofásicas e Trifásicas)
Medição Potências AC/DC (Monofásicas e Trifásicas)
Medição Fator de potência (Monofásicas e Trifásicas)
Testes multi-conjunto de painéis simultâneos (máx 3 MPPT)
Ligação com unidade master SOLAR300N e SOLAR I-V
Alimentação com bateria recarregável Li-ION
Indicações por LED da execução das operações
Saída USB para ligação à unidade SOLAR300N
Ligação RF para ligação a SOLAR-02 e SOLAR I-V
Memória interna para guardar as gravações

Códigos

Conj. 2 cabos para medição tensões DC, 2m, 3 peças

KITMPPDCW

Conj. 2 pinças jacaré p/ medição tensões DC, 3
peças

KITMPPDCC

Conjunto de 4 cabos para medição tensões AC, 2m

KITMPPACW

Conjunto de 4 pinças jacaré para medição tensões
AC

KITMPPACC

Bateria recarregável Li-ION

YABAT0003HT0

Alimentador AC/DC carregador de baterias

A0055

Cabo USB

C2007

Bolsa para acessórios

BORSA2051

Guia rápida de utilização

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Conectores:

Painel frontal:
Alimentação:
Memória intertna:
Interface externa:
Segurança:
Isolamento:
Grau de poluição:
Proteção mecânica:
Categoria de medição:
Dimensões:
Peso (com baterias):

3 DC canais de tensão (CH1, CH2, CH3),
3 DC conector de corrente (CH1, CH2, CH3),
4 AC conector de tensão (L1, L2, L3, N),
3 AC conector de corrente (L1, L2, L3)
4 LEDs de duas cores (verde, vermelho)
Recarregável Li-Ion bateria. Duração > 3 horas
2 MBytes
USB + RF
IEC/EN61010-1
isolamento duplo
2
IP40 (aberta), IP65 (fechada)
CAT IV 300 V AC (para terra), 600 V AC (entre
entradas)
CAT III 1000 V DC (para terra), 1000 V DC (entre entradas)
300 x 265 x 140 mm
2.3 kg

Certificado de calibração ISO9000
Opcionais
Pinça standard 200AC/1V, diâmetro 40mm

HT4005K

Pinça standard DC 10-100A/1V, diâmetro 32mm

HT4004N

Pinça DC 10-100A/1V, diâmetro 32mm

HT4004P

Pinça AC 1-100-1000A/1V, diâmetro 54mm

HT96U

Pinça AC 10-100-1000A/1V, diâmetro 54mm

HT97U

Pinça DC 1000A/1V, diâmetro 50mm

HT98U

Pinça DC 1000A/1V, diâmetro 83mm

HP30D1

Pinça AC 200-2000A/1V, diâmetro 70mm

HP30C2

Pinça AC3000A/1V, diâmetro 70mm

HP30C3

Pinça flexível AC 3000A, diâmetro 174mm

HTFLEX33D

Pinça flexível AC 3000A, diâmetro 274mm

HTFLEX35

Adaptador para ligação pinças DC a MPP300

ACONF4M

Unidade remota para Radiação e Temperatura

SOLAR-02

Sensor para medição radiação

HT304N

Sonda PT1000 para temperatura dos painéis

PT300N

Conector com terminação magnética

606-IECN

Multi-conjunto de painéis com MPP300

Ligação de instalação fotovoltaica MULTI MPPT TRIFÁSICA
Inversor

CONJUNTO DE
PAINÉIS 1

(MPPT1)

R
E
D
E

CONJUNTO DE
PAINÉIS 2

(MPPT2)

CONJUNTO DE
PAINÉIS 3

(MPPT3)

°C

W/m2   

Lado  DC                                                                    Lado  AC

SOLAR-02    

Aquisição
IRR  +  TEMP
/LJDomR

RF

Esquema de ligações:

SOLAR-02    

Iniciar
Parar  
&RQ¿J

Iniciar
Parar  
&RQ¿J

/LJDomR

'HVFDUUHJDU    

USB

/LJDomR

RF

'HVFDUUHJDU    

MPP300 - SOLAR300N
com ligação USB
MPP300 - SOLAR I-V
com ligação RF

SOLAR I-V    

SOLAR300N    
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Para testes
simultâneos em sistemas
Multi-conjunto de painéis
monofásicos e trifásicos
Mala prática para transporte
Acessórios opcionais

HP30D1

MPP300
HVMPP300

606-IECN

INSTRUMENTOS DE VERIFICAÇÃO

MULTIFUNÇÕES
Modelo
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Isolamento com tensão 1000VDC
Isolamento com tensão 500VDC
Isolamento com tensão 250VDC
Isolamento com tensão 50, 100VDC
Isolamento com tensões de 100V até 5000VDC
Isolamento com escala de medida até 10T
Isolamento com tensão de teste de 500V a 10kV
Continuidade dos condutores de proteção com 200mA
Continuidade dos condutores de proteção com I>10A, V<12V
Continuidade dos condutores de proteção com 10A< I <25A, V<6V
Queda de tensão condutores de proteção com I>10A, V<12V
Resistência de terra pelo método voltamperimétrico (2-fios, 3-fios)
Resistividade do terreno pelo método de 4-fios
Resistência Total de Terra sem intervenção do diferencial
Resistência Total de Terra sem intervenção DR
Impedância de Linha/loop, Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-PE
Impedância de Linha Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-PE
de elevada resolução (0.1m )
Corrente de curto circuito provável
Tensão de contato
Tempo de intervenção do DR tipo A, AC de série e Seletivos
Tempo de intervenção do DR tipo AC de série
Tempo de intervenção do DR tipo B de série e Seletivos
Corrente de intervenção do DR
Sequência das fases
Teste AUTOMÁTICO (Resistência Total de terra, Tempo de
intervenção do diferencial, Isolamento) na tomada em teste
Teste com uso de ponteira remota (com acessório opcional PR400)
Teste do mapeamento dos cabos de redes LAN UTP/STP, RJ45
Rigidez dielétrica com tensão 1000V e 2500VAC
Rigidez dielétrica na modalidade BURN
Tempo de descarga capacidades internas e na ficha das máquinas
Corrente de fuga na ficha das máquinas
Tensão AC/DC TRMS, Corrente ACTRMS(*), Frequência(*),
Resistência, Continuidade com indicador sonoro (*) excepto M70
Corrente DC
Corrente de fuga em sistema terra
Corrente de fuga (com pinça opcional HT96U)
Medição parâmetros elétricos (V, A ,W,VAR,VA, Cos )
Medição e gravação parâmetros elétricos (V,A,W,VAR,VA, Cos , Wh)
Análise dos harmônicos V, A até ao 49º componente e cálculo THD%
Análises anomalias de tensão (quedas, picos) com 10ms
Medição e gravação parâmetros ambientais
(°C,°F, %RH, Lux,) (com sondas opcionais HT52/05, HT53/05)
Gravação de parâmetros ambientais (°C, F, %RH, Lux)
(com HT52/05, HT53/05 opcionais)
Ajuda online
Memória interna para guardar as medições
Porta série RS-232 / USB para ligação com PC
PÁGINA

VERIFICAÇÕES ELÉTRICAS
ANÁLISES DE REDE
PARÂMETROS AMBIENTAIS

VERIFICAÇÕES ELÉTRICAS

SIRIUS
89N
•
•
•
•

ZG47
•
•
•
•

COMBI
421
•
•
•
•

MACROTEST
G3
•
•
•
•

•

•

•

•

GSC53N GSC57
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•(**)
•
•
•

•(*)

•(*)

•(*)

•(*)

•(*)

•(*)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
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•(1)

(1) Monofásico / Única entrada; (3) Trifásico / Três entradas; (*) com IMP57 acessório opcional; (**) com T2100 acessório opcional
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GSC57 - GSC53N - ZG47

INSTRUMENTOS INTEGRADOS PARA COMPLETAS VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA ELÉTRICA E
ANÁLISE DE REDES EM INSTALAÇÕES MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS
GSC57, GSC53N e ZG47 representam os modelos mais completos da gama de instrumentos dedicados tanto às verificações nas
instalações elétricas civis e industriais, segundo as prescrições da normativa CEI 64-8, como à análise da qualidade da rede em
sistemas Trifásicos genéricios. Como instrumentos gravadores, os modelos GSC57, GSC53N e ZG47 para além da detecção de
qualquer parâmetro da rede elétrica (tensões, correntes, potências, fator de potência, energias, etc.) efetuam a análise precisa
dos harmônicos de tensão/corrente (até ao 49º componente) e análises das anomalias nas tensões de alimentação (quedas,
picos). Com adequadas sondas opcionais, os modelos são capazes de efetuar medições dos parâmetros ambientais tais
como temperatura/umidade do ar, iluminação (Lux) para além de medir correntes de fuga de fundamental importância para a
resolução dos problemas comuns de disparo intempestivo dos diferenciais. O modelo ZG47 permite ser interligado a PC com
protocolo BluetoothTM para a transferência dos dados mesmo remotamente.
Cada medição pode ser guardada na memória interna do instrumento, rechamada ao display, transferida para um PC e analisada
através de software fornecido para obter relatórios precisos para impressão com possíveis personalizações.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Duplo isolamento
- Peso e dimensões: GSC57: só 1700 g - 225x165x105 mm
GSC53N: só 1200 g - 225x165x105 mm
- Saída ótica RS232/USB
- Correspondência às normas de compatibilidade eletromagnética
referentes aos instrumentos de medida
- Alimentação por baterias e através de alimentador externo
- Display gráfico para otimizar as informações apresentadas num único
visor com retroiluminação para efetuar medições mesmo em ambientes
pouco iluminados
- Simples de usar
- Mensagens em italiano, inglês, espanhol e alemão apresentadas
diretamente no display do instrumento.

-

Verificações em Instalações Elétricas em ambientes de uso médico
(só para GSC57)
TESTES DE CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO:
- tensão de teste em circuito aberto Uo <12V
- corrente de teste = 10A
- escala de medida 0,001÷0,999
- precisão base ±2% leitura
- autonomia da medição = 500 teste
- medição com quatro fios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Verificações em Instalações Elétricas Civis e Industriais de acordo com
as Normas CEI 64-8, EN 61557, VDE 0100, BS 7661 16a edição
TESTES DE CONTINUIDADE EM CONDUTORES DE PROTEÇÃO:
- tensão de teste em circuito aberto DC 4 <Uo <24 V
- corrente de teste >0.2A (R<5 )
- escala de medida 0,01-99,9
- precisão de base ± 2% leitura
- compensação da resistência dos cabos de teste
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MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO:
- tensão de teste 50, 100, 250, 500, 1000VDC
- escalas de medida:
0,01 ÷ 99,99 M para tensão de teste 50VDC
0,01÷ 199,9 M para tensão de teste 100VDC
0,01 ÷ 499 M para tensão de teste 250VDC
0,01 ÷ 999 M para tensão de teste 500VDC
0,01÷ 1999 M para tensão de teste 1000VDC
- precisão de base ±2% leitura

-

VERIFICAÇÃO DO TEMPO E DA CORRENTE DE INTERVENÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DIFERENCIAIS (TIPO A, AC, GERAIS
E SELECTIVOS):
corrente de intervenção 10-30-100-300-500 mA
rampa da corrente de intervenção de:
0,5 ÷ 1,4 Idn para tipo AC
0,5 ÷ 2,0 Idn para tipo A
medição do tempo de intervenção: 1/2IDN-IDN-2IDN-5IDN e automático
precisão de base ±10% leitura

MEDIÇÃO DA IMPEDÂNCIA DA LINHA E DO CIRCUITO DE
DEFEITO COM CÁLCULO DA CORRENTE PROVÁVEL DE CURTOCIRCUITO E VERIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS PROTEÇÕES
EM SISTEMAS TT E TN:
- escala de medida para impedâncias da linha fase-fase, fase-neutro
0,01÷199,9
- escala de medida para impedância do circuito de defeito fase-terra
0,01÷1999
- possibilidade de efetuar a medição do circuito de defeito fase-terra sem
a intervenção do diferencial
- indicação dos valores medidos de Zs, Isc
- precisão de base ±5% leitura
- resolução 0.1m (com IMP57 opcional)

-

MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE TERRA E DA RESISTIVIDADE DO
TERRENO:
medição resistência de terra através de pinos auxiliares 0,01÷1999
medição da resistividade do terreno através de 4 pinos (método Wenner)
0,01 m÷199,9k m
medição da resistência de terra da tomada de uma instalação TT
através de queda de tensão
precisão de base ±2% leitura

Indicação do Sequência das fases
tensão 100 ÷ 400V
Medição direta da Corrente de fuga para a terra
através de alicate amperimétrico na escala 0 ÷ 1A; resolução =1mA
precisão ±2% leitura

-

-

Verificações da Qualidade do Serviço Elétrico de acordo com a
Norma EN50160
Os instrumentos, disponíveis para efetuar medições em sistemas
monofásicos e trifásicas com e sem neutro, seja para cargas
equilibradas e não equilibradas, apresentam os seguintes valores
nominais:
tensão mensurável até 600 V
corrente através de alicates amperimétricos, saída 1V
frequência 50 ÷ 60 Hz
precisão (instrumento) ±0,5% leitura
precisão (transitórios) ±1% leitura
OS INSTRUMENTOS PERMITEM MEDIR E GRAVAR:
valor TRMS da tensão
valor TRMS da corrente através de alicates amperimétricos
frequência da tensão
análise dos harmônicos (de tensão e corrente) até ao 49º harmônico
variações de tensão para além dos patamares configurados (quedas e
picos) com resolução mínima 10ms
potência ativa
potência reativa
potência aparente
energia ativa
energia reativa
cos
guardar e memorizar as medições Autonomia de gravação superior a
um mês com 63 grandezas e IP=15m Memória: 2 Mbyte
Análises de parâmetros ambientais
medição e gravação da temperatura através de adaptador
medição e gravação da umidade através de adaptador
medição e gravação da luminosidade através de adaptador
ESCOLHA DA MEDIÇÃO: efetuada através de computador e botões de
seleção.
Software de Gestão
O software de gestão do instrumento é compatível com as
plataformas Microsoft Windows. O hardware mínimo necessário é:
CPU tipo 486 ou Pentium
16 Mbyte de memória RAM
50 Mbyte de memória de massa (disco fixo)
sistema operativo Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000 e XP,
VISTA.
compatível com mouse Windows, RS-232 ou saída USB, leitor de CDROM.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

Código

GSC53N

GSC57

ZG47

C2033X
KITGSC5
KITTERRNE
C5700
HTFLEX33D
A0050
TOPVIEW2006
BORSA2051

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

De série
Cabo com plug Schuko com 3 terminais
Conjunto de 4 cabos + 4 pinças jacaré + 2 pontas
Conjunto de 4 cabos + 4 sondas de terra
Cabo de alimentação para teste a 10A
Pinça flexível 3000A, diâmetro 174mm, 3 peças
Alimentador de rede 230VAC/12VDC
Software Windows para PC + cabo ótico/USB
Bolsa para transporte
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções
Opcionais
Pinça flexível 3000A AC, diâmetro 274mm
Conjunto de 3 pinças flexíveis 300-3000A AC, diâmetro 174mm
Pinça standard 5-100A AC, diâmetro 20mm
Pinça standard 0÷200A, AC diâmetro Ø 40mm
Pinça standard 1-100-1000A AC, diâmetro 54mm
Pinça standard 10-100-1000A AC, diâmetro 54mm
Pinça standard 200-2000A AC, diâmetro 70mm
Pinça standard 3000A AC, diâmetro 70mm
Conjunto de cabos para medir a continuidade 10A, 5m
Conjunto de cabos para medir a continuidade 10A, 10m
Caixa 3x1-5A/1V para ligação a TA externos
Sonda para medição Temperatura/Umidade do ar
Sonda para medir a Iluminação (Lux)
Acessório para medir a Loop de impedância de alta resolução
Alimentador externo 110VAC-60Hz /12VDC
Correia para uso de instrumento a tiracolo
Conector com terminação magnética
Segurança pinça jacaré flexível

HTFLEX35
HTFLEX3003
HT4005N
HT4005K
HT96U
HT97U
HP30C2
HP30C3
C7000/05
C7000/10
HT903
HT52/05
HT53/05
IMP57
A0053
CN0050
606-IECN
6007-IEC#

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Opcional

GSC57

GSC53N

HV000059-0201

HV000057-0201
IMP57
Acessório para medição
da Loop de impedância
de elevada resolução
Normas e técnicas diretivas
Os instrumentos foram concebidos
para efetuar medições, verificações e
análises em conformidade com:
CEI 64-8
EN 61557
VDE 0100
VDE 0413
EN 50160
IEC 1010-1

ZG47

HV000047-0201

SIRIUS89N

INSTRUMENTO MULTIFUNÇÕES PARA VERIFICAÇÕES EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ANÁLISE
DE REDES EM SISTEMAS MONOFÁSICOS
SIRIUS89N é um instrumento multifunções que permite efetuar, quando necessário, testes de verificação nas instalações elétricas civis
e industriais de acordo com a normativa CEI 64-8 e uma completa análise da qualidade da rede em sistemas monofásicos (harmônicos, anomalias de tensão, controles energéticos). Além disso, o SIRIUS89N também se utiliza para análise de medições ambientais
(medições de Temperatura, Umidade e Iluminação ). O instrumento executa, entre outras, medições de Impedância do Loop/linha e
cálculo da corrente de curto circuito provável mesmo com resolução elevada (0.1m ) com o uso do acessório opcional IMP57 (pág 37).
Deste modo é possível obter resultados precisos mesmo na proximidade de postos de transformação MT/BT em que o efeito indutivo
devido à presença do transformador é signficativo e permite, ainda, determinar corretamente a escolha das proteções adequadas nas
instalações industriais.
No interior do instrumento é possível selecionar gravações predefinidas para enfrentar as situações mais comuns. Graças à interface
para PC e ao software fornecido é possível descarregar os dados de qualquer medição efetuada para uma impressão final.
FUNÇÕES

ACESSÓRIOS

-

De série
Cabo com plug Schuko com 3 terminais
Conjunto de 4 cabos + 4 pinças jacaré + 2
pontas
Conjunto de 4 cabos + 4 sondas de terra
Software Windows para PC + cabo ótico / USB
Bolsa para transporte

-

-
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-

Verificação de instalações elétricas de acordo com CEI 64-8
Continuidade dos condut. de proteção e equipotenciais com 200mA
Isolamento com tensão de teste 50, 100, 250, 500, 1000VDC
Tempo e corrente de intervenção em diferenciais tipo A, AC Gerais e
Seletivos até 500mA
Resistência total de terra sem intervenção do diferencial
Impedância de Linha/loop P-N, P-P, P-PE mesmo de elevada
resolução (0.1m ) com acessório opcional IMP57
Resistência de terra pelo método voltamperimétrico com pinos
Resistividade do terreno pelo método de 4 terminais
Sequência das fases
Corrente de fuga (com pinça opcional HT96U)
Gravação e análise
Medição parâmetros elétricos (tensões, correntes, potências, energias,
cos , frequência) em sistemas Monofásicos ou Trifásicos equilibrados
Possível implementação para sistemas Trifásicos genéricos
Gravação parâmetros elétricos com período de integração
selecionável de 5s a 60min
Análise dos harmônicos de tensão e corrente até ao 49º componente
com cálculo do THD%
Análises anomalias de tensão (quedas, picos) com resolução 10ms
Visualização numérica, formas de onda e gráficos tipo histograma da
análise dos harmônicos
5 Gravações selecionáveis com parâmetros predefinidos
Medições em 4 quadrantes
Gravação e análises parâmetros ambientais
Medição da temperatura do ar (°C / °F)
Medição da umidade relativa (%UR)
Medição da iluminação (Lux)
Características gerais
Memória interna com capacidade 2Mbytes
Interface ótica para ligação a PC
Display gráfico LCD com retroiluminação
Alimentação: 6x1.5V baterias tipo AA LR6
Segurança: EN61010-1
Categoria de medição: CAT III 600V
Dimensões: 225(L)x165(A)x105 (H)mm
Peso (com baterias): cerca de 1.2kg

Código
C2033X
KITGSC5
KITTERRNE
TOPVIEW2006
BORSA2051

Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções
Opcionais
Pinça Flexível 3000A, 154mm diâmetro
Pinça standard 1-100-1000A/1V, diâmetro 54mm
Pinça standard 10-100-1000A/1V, diâmetro 54mm
Pinça standard 200-200A/1V, diâmetro 70mm
Pinça standard 3000A/1V, diâmetro 70mm
Sonda para temperatura/umidade
Sonda para iluminação (lux)
Acessório para Impedância do Loop de alta
resolução
Alimentador de rede 230V AC/12VDC
Alimentador de rede 110V AC 60Hz /12VDC
Correia para uso a tiracolo

HTFLEX33D
HT96U
HT97U
HP30C2
HP30C3
HT52/05
HT53/05
IMP57
A0050
A0053
CN0050

Conector com terminação magnética

606-IECN

Conector para extensões pino banana 4mm
Adaptadores AC/DC 115V/50-60Hz - plug
americano
Kit mãos livres

1066-IECN

Acessórios opcionais

IMP57 - Acessório para medir
a Loop de impedância com
elevada resolução

SIRIUS89N
HV00089N-0201

A0053
CN0050

MACROTESTG3

VERIFICADOR ELÉTRICO DE SEGURANÇA MULTIFUNCIONAL PROFISSIONAL
MACROTESTG3 é um instrumento inovador capaz de realizar testes em sistemas de segurança civis e industriais, em conformidade
com IEC/ EN61557-1. Sua tela touch-screen TFT a cores, o seu menu de ícones, sua ajuda online e seu fácil uso o fazem um instrumento extremamente intuitivo mesmo para usuários inexperientes. Suas características inumeráveis concedem ao usuário uma ampla
escala de aplicações no mundo das medições. MACROTESTG3 permite salvar todas as medidas em uma memória interna e então transferir os dados guardados para um PC, um Tablet ou um smartphone, por meio de USB (fornecido padrão) ou interface Wi-Fi (acessório
opcional C2013). O software fornecido entre acessórios padrão permite impressão de relatórios de teste. MACROTESTG3 também controla o acessório opcional IMP57 para realizar medições de Loop de impedância/fase em alta resolução (0.1m) com cálculo prospectivo
de corrente de curto circuito. Isto permite medições precisas mesmo perto de estações de potencia, permitindo que o usuário possa
dimensionar corretamente os dispositivos de proteção em qualquer sistema. Outros testes possíveis consistem na verificação de quebra
de corrente, corrente de disparo, I2t relativo aos disjuntores (MCB) com curvas B, C, D, K e fusíveis tipo gG assim como aM. Através
da pinça opcional HT96U é possível medir a corrente de fuga. A pinça opcional T2100 permite verificar rapidamente a resistência de
sondas terrestres disconexão de sistemas terrestres.
FUNÇÕES
-

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Continuidade de proteção de condutores com 200mA
Isolamento resistência com 50, 100,250,500,1000V DC
Tipo A, AC, e B gerais, seletivo, e atrasos DRs até 1000mA
Impedância de linha/falta com cálculo prospectivo de curto circuito
de corrente
Alta resolução de impedância de linha/falta (com acessório opcional
IMP57)
Curva B, C, D, e KMCB em fusíveis tipo gG e aM
Seleção de comprimento, tipo, e isolamento de cabo sob teste
Seleção de tempo de disparo de proteção do disposivo sob teste
Resistência terra e resistividade de solo com barras auxiliares
Resistência de solo (com acessório opcional T2100)
Loop de impedância terra sem disparo
Indicação de sequência de fase
Corrente de fuga por meio de transdutor externo HT96U (Opcional)
Parâmetros ambientais (C/F, HR%, Lux) por meio de sondas opcionais
Display TFT com touch-screen
Ajuda online
Memória interna
Interface USB concectada ao PC
Interface Wi-Fi (opcional) conectada a Tablets, smart phones, etc.
Baterias recarregáveis NiMH (carregador de bateria externo)

Alimentação:
Display:
Memória interna:
PC interface:
Segurança:
Isolamento:
Categoria de medição:
Dimensões (CxLxA):
Peso (bateria incluso):

6x1.2V tipo AA baterias
recarregáveis
6x1.5V tipo AA baterias alcalinas
TFT, cor, 320x240mm, com touchscreen
999 espaços, 3 marcadores de
nível
Ótico/USB
IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1
duplo isolamento
CAT III 240VAC (para terra)
Max 415V entre entradas
225x165x105mm
Aprox. 1.2kg

ACESSÓRIOS

Código

De série
3-terminal cabo com plug Schuko
Jogo de 4 cabos + 4 clips jacaré + 2 pontas de
prova
Jogo de 4 cabos + 4 sondas terra metálicas
Bolsa para transporte
Stylus
Software Windows + ótico/Cabo USB

KITGSC5
KITTERRNE
BORSA2051
PT400
TOPVIEW2006

Sonda switch

PR400

1.2V NiMH baterias recarregáveis tipo AA, 6pcs
Carregador de bateria externo
Certificado de calibração ISO9000
Guia de uso rápido
Manual de instruções on CD-ROM

Com
HTANALYSIS APP

C2033X

Opcional
Acessório para Loop de impedância com alta
resolução
Adaptador magnético para conexão até cabeça
de parafuso
Transdutor para 0÷1A, 0÷100A, 0÷1000A AC,
diâmetro 54mm
Pinça para sonda de medição resistência de terra
Sonda de temperatura/umidade
Sonda Ilumincação (Lux)
Conjunto de correias para o uso do instrumento
a tiracolo
Ótico/WiFi interface

YABAT0001000

IMP57
606-IECN
HT96U
T2100
HT52/05
HT53/05
SP-0400
C2013

(ver pág. 4)

MACROTESTG3
HV005036

T2100 - Alicate
medidor terra

C2013 - Interface Ótico/
WiFi
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SIRIUS89N
(ver pág. 30)
Multifunções
para verificações
em instalações
elétricas e
análise de redes
SIRIUS89N
HV00089N-0201
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IMP57
Acessório para medir a Loop de impedância
em alta resolução

COMBI421

INSTRUMENTO MULTIFUNÇÕES COMBINADAS PARA VERIFICAÇÕES EM INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS CIVIS E INDUSTRIAIS
O modelo COMBI421 é um instrumento inovador que permite efetuar verificações nas instalações elétricas em conformidade com a CEI
64-8, para medir e guardar os parâmetros ambientais da corrente de fuga e das grandezas elétricas potência ativa, harmônicos, cos
em instalações monofásicas . O instrumento é muito fácil de usar e apresenta uma ampla gama de funções selecionáveis através de um
cômodo menu multilingue. O modelo permite, entre outras, a ativação das medições usando uma ponteira remota (acessório opcional
PR400) que facilita a execução de várias medições sucessivas. Uma ajuda online contextual selecionável pelo usuário e ativa para cada
função, fornece uma ajuda válida na ligação do instrumento à instalação a testar.

FUNÇÕES
Continuidade com 200mA
Isolamento com
50,100,250,500,1000VDC
Tempo de intervenção do DR tipo A, AC de
série e Seletivos até 500 mA
Corrente de intervenção do DR tipo A, AC
de série e Seletivos até 1A
Impedância do Loop/linha P-N, P-P, P-PE
mesmo com resolução elevada (0.1m )
com acessório opcional IMP57
Resistência total de terra sem intervenção
do DR
Tensão de contato
Sequência das fases
Teste AUTO (resistência total de terra, teste
em DR e isolamento) nas tomadas em teste
Medição de Potências e cos em sistemas
Monofásicos
Harmônicos de tensão e corrente até ao
49º com cálculo do THD%
Medição parâmetros ambientais (temperatura, umidade, iluminação) com sondas
opcionais
Medição correntes de fuga (com pinça
opcional HT96U)
Ativação de medições com ponteira
remota opcional PR400
Ajuda contextual no display
Memorização dos resultados
Interface ótica /USB para ligação a PC
Dimensões
Peso (baterias inclusas)

COMBI421
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACESSÓRIOS

Código

De série
Cabo com plug Schuko com 3 terminais
Conjunto de 3 cabos + 3 pinças jacaré + 1 ponteira
Bolsa para transporte
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções em CD-ROM
Guia rápida de utilização
Opcionais
Software Windows para PC+ cabo ótico / USB
Pinça standard 1-100-1000A/1V, diâmetro 54mm
Pinça standard AC 200A/1V, diâmetro 40mm
Pinça standard AC 5-100A/1V, diâmetro 20mm
Sonda para temperatura/umidade
Sonda para iluminação (lux)
Ponteira remota para ativação do teste
Aces. para Impedância do Loop de alta resolução
Conjunto de correias para uso do instrumento a
tiracolo

•

C2033X
UNIVERSALKIT
BORSA75N

TOPVIEW2006
HT96U
HT4005K
HT4005N
HT52/05
HT53/05
PR400
IMP57
SP-0400
Acessórios opcionais

•
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•
•
•
•
222x162x57
1 Kg

PR400
ponteira remota

SP-0400
Conjunto tiracolo
HT96U
pinça para
correntes de fuga

www.youtube.com/user/HTinstruments1

COMBI421
HV000421

M74 - M75

INSTRUMENTOS COMBINADOS PARA VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA CEI 64-8 FUNÇÕES
MULTÍMETRO E CONTROLE DE MAPEAMENTO EM CABOS DE REDES LAN
Os modelos M74 e M75 são instrumentos inovadores que integram características de multímetro de Valor Eficaz Real (TRMS), testes de verificação nas instalações elétricas civis e controle de mapeamento em cabos de redes LAN (só M75) numa só unidade. A forma ergonômica
e atraente, o inovador seletor de funções eletrônico, a rapidez e a simplicidade na execução dos testes tornam estes instrumentos utilizáveis
por qualquer tipo de instalador elétrico.
FUNÇÕES
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Continuidade com 200mA
Isolamento com 250,500VDC
Tempo de intervenção diferenciais tipo
AC Gerais, 30mA, 30x5mA, 100mA,
300mA
Resistência Total de Terra sem
intervenção do diferencial
Função AUTO (Resistência total de
terra, teste em diferencial, isolamento)
na tomada em teste
Sequência das fases com 1 e 2 terminais
Teste completo no mapeamento dos
cabos de redes LAN com RJ45
Tensão AC/DC TRMS
Corrente AC/DC TRMS
Resistência e teste de continuidade
Data HOLD, Máx/MIN/AVG
Medição pico de tensão e corrente
Medição correntes de fuga (com pinça
opcional HT96U)
Segurança
Categoria de medição
Alimentação baterias tipo AA
Dimensões (CxLxA) mm
Peso (com baterias)

M74

M75

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

EN61010-1
CAT III 550V
4x1.5V
240x100x45
450g

EN61010-1
CAT III 550V
4x1.5V
240x100x45
450g

ACESSÓRIOS

Código

De série
Conjunto de 2 cabos com pontas + 2 pinças jacaré
Cabo 2 terminais com plug Schuko
Pinça standard 400A/1V (só M75)
Unidade remota LAN #1 (só M75)
Unidade remota LAN #2 (só M75)
3 cabos patch LAN RJ45 (só M75)
Bolsa para transporte
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções
Opcionais
Pinça standard 1-100-1000A/1V, diâm. 54mm
Adaptador para ligação HT96U, HT4004,
HT4005N
Pinça standard 400A AC
Pinça standard 10-100A DC/1V
Pinça standard 5-100A AC/1V
Unidade remota LAN #3 (só M75)
Unidade remota LAN #4 (só M75)
Unidade remota LAN #5 (só M75)
Unidade remota LAN #6 (só M75)
Unidade remota LAN #7 (só M75)
Unidade remota LAN #8 (só M75)
6 x Unidades remotas LAN #3 - #8 (só M75)
6x LAN unidades remotas #3 ÷ #8 (só M75)

M74

HV000074

M75

HV000075

KIT0075
C2075
HT4003
CH1
CH2
YAAMS0000000
BORSA75

HT96U
NOCANBA
HT4003
HT4004N
HT4005N
REM3
REM4
REM5
REM6
REM7
REM8
REM38
REM38

M73 - SPEED418

INSTRUMENTOS MULTIFUNÇÕES PARA EFETUAR MEDIÇÕES DA RESISTÊNCIA TOTAL DE
TERRA E TESTES EM DIFERENCIAIS
Os modelos M73 e SPEED418 são instrumentos inovadores para efetuar medições da Resistência Total de Terra sem provocar a intervenção do diferencial (normalmente usada nos sistemas TT como alternativa à medição de terra com pinos) e para a avaliação dos
testes nos diferenciais em instalações elétricas civis e industriais em relação à CEI 64-8. O modelo SPEED418 permite, como diferença
do M73, guardar qualquer resultado da medição na sua memória interna e descarregar para um PC os dados guardados usando software dedicado. SPEED418 permite, ainda, a ativação das medições usando uma ponteira remota (acessório opcional PR400) que torna
extremamente cômoda a execução de várias medições sucessivas. O modelo M73 está equipado com uma função multímetro para a
medição das grandezas de Valor Eficaz Real (TRMS) útil na resolução dos problemas elétricos de qualquer tipo.
FUNÇÕES

M73

Tempo de intervenção do DR tipo
A, AC Gerais e Seletivos correntes
10,30,100,300,500mA
Tempo de intervenção do DR tipo AC
Gerais correntes 30,30x5,100,300mA
Corrente de intervenção do DR tipo A,
AC, Gerais e Selectivos
Resistência Total de terra sem
intervenção do DR
Impedância de Linha/loop mesmo de
alta resolução (0.1m ) com acessório
opcional IMP57
Corrente de curto circuito provável
Sequência das fases
Tensão AC/DC TRMS
Corrente AC/DC TRMS
Resistência e teste de continuidade
Data HOLD, Máx/MIN/AVG
Medição pico de tensão e corrente
Medição de correntes de fuga (com
pinça opcional HT96U)
Ativação de medições com (ponteira
remota opcional PR400)
Ajuda contextual no display
Memorização dos resultados
Interface ótica / USB para ligação a PC
Segurança
Categoria de medição
Alimentação baterias tipo AA
Dimensões (CxLxA mm)
Peso (com baterias)

SPEED418
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

EN61010-1
CAT III 265V
4x1.5V
240x100x45
450g

•
•
•
EN61010-1
CAT III 265V
6x1.5V
222x162x57
1Kg

ACESSÓRIOS

Código

De série
Cabo 2 fios com plug Schuko (só M73)
Cabo 3 fios com plug Schuko (só SPEED418)
Conj. 2 cabos com pontas + 2 pinças jacaré (só
M73)
Bolsa para transporte (só M73)
Bolsa para transporte (só SPEED418)
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções em CD-ROM (só SPEED418)
Guia rápida de utilização (só SPEED418)

C2075
C2033X
KIT0075
BORSA75
BORSA75N

Opcionais
Software Windows para PC + cabo ótico / USB
TOPVIEW2006
(só SPEED418)
Conjunto de 3 cabos + 3 pinças jacaré + 1 ponteira
UNIVERSALKIT
(só SPEED418)
Pinça standard 1-100-1000A/1V, diâm. 54mm
HT96U
(só M73)
Pinça standard 400A AC (só M73)
HT4003
Pinça standard 10-100A DC/1V (só M73)
HT4004N
Pinça standard 5-100A AC/1V (só M73)
HT4005N
Adaptador para ligação HT96U, HT4004,HT4005N
NOCANBA
(só M73)
Ponteira remota para ativação teste (só SPEED418)
PR400
Acessório para Impedância do Loop de alta resolução
IMP57
(só SPEED418)
Conjunto de correias para uso do instrumento a
SP-0400
tiracolo (só SPEED418)
Prendedor flexível de segurança
6007-IEC#
Acessórios opcionais

SPEED418
HV000418

PR400
Ponteira remota

M73

HV000073
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M72 - ISO410

INSTRUMENTOS MULTIFUNÇÕES PARA EFETUAR MEDIÇÕES DE ISOLAMENTO E
CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO
Os modelos M72 e ISO410 são instrumentos para efetuar medições da resistência de isolamento em instalações elétricas civis e industriais em relação à CEI 64-8, mas com ampla flexibilidade de emprego para o uso de acordo com outras normas. O modelo ISO410
permite, como diferença do M72, guardar qualquer resultado de medida na sua memória interna e descarregar para um PC os dados
guardados usando software dedicado. ISO410 permite, ainda, a ativação das medições usando uma ponteira remota (acessório opcional PR400) que torna extremamente cômoda a execução de várias medições consecutivas. O modelo M72 está equipado com uma
potente função de multímetro para a medição das grandezas de Valor Eficaz Real (TRMS), útil na resolução de problemas elétricos de
qualquer tipo.

FUNÇÕES
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M72

Continuidade com 200mA
•
Isolamento com 250,500VDC
•
Isolam. com 50,100, 250, 500,1000VDC
0.01M -2G
Escala de medida do isolamento
Descarga automática objeto em teste
•
Autocalibração das pontas de prova
•
Configuração limite na medição
Sequência das fases
•
Tensão AC/DC TRMS
•
Corrente AC/DC TRMS
•
Resistência e teste de continuidade
•
Data HOLD, Máx/MIN/AVG
•
Medição Pico de tensão e corrente
•
Medição correntes de fuga (com pinça
•
opcional HT96U)
Ativação medições com ponteira remota
opcional PR400
Ajuda contextual no display
Memorização dos resultados
Interface ótica/USB para ligação a PC
EN61010-1
Segurança
Categoria de medição
CAT III 265V
Alimentação
4 x 1.5V bat.
tipo AA
Dimensões (CxLxA) mm
240x100x45
Peso (com baterias)
450g

ISO410
•
•
•
0.01M -2G
•
•
•

•
•
•
•
EN61010-1
CAT III 265V
6 x 1.5V bat.
tipo AA
222x162x57
1Kg

ACESSÓRIOS

Código

De série
Conjunto de 2 cabos com pontas + 2 pinças
jacaré
(só M72)
Conjunto de 3 cabos + 3 pinças jacaré + 1
ponteira
(só ISO410)
Bolsa para transporte (só M72)
Bolsa para transporte (só ISO410)
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções em CD-ROM (só ISO410)
Guia rápida de utilização (só ISO410)

KIT0075
UNIVERSALKIT
BORSA75
BORSA75N

Opcionais
Software Windows para PC + cabo ótico /USB
(só ISO410)
Pinça standard 1-100-1000A/1V, diâmetro 54mm
(só M72)
Pinça standard 400A AC (só M72)
Pinça standard 10-100A DC/1V (só M72)
Pinça standard 5-100A AC/1V (só M72)
Adaptador para ligação HT96U, HT4004,
HT4005N (só M72)
Ponteira remota para ativação teste (só ISO410)
Conjunto de correias para uso instrumento a
tiracolo (só ISO410)
Segurança pinça jacaré flexível

TOPVIEW2006
HT96U
HT4003
HT4004N
HT4005N
NOCANBA
PR400
SP-0400
6007-IEC#
Acessórios opcionais

PR400
Ponteira remota

M72

HV000072

ISO410
HV000410

EQUITEST7051
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE DE CONDUTOR DE TERRA COM 10A E
IMPEDÂNCIA DE LINHA/FALTA
O modelo EQUITEST5071 foi criado para verificação de segurança de equipotencial de condutores de terra com teste de
corrente > 10A em conformidade com os guias IEC/EN61557, VDE100 e IEC/EN60204-1:2006 (salas médicas e
segurança de máquinas elétricas). O instrumento permite tanto medições de continuidade com 200mA, quanto
impedância de linha/falta em alta resolução (0.1mOhm – com acessório opcional IMP57), resistênia de solo sem disparo DRs e
indicação de sequência de fase. Cada teste pode ser salvo na memória interna e transferido para um PC usando o software Windows.
FUNÇÕES

ACESSÓRIOS

-

De série
Cabo com 3 terminais com plug Schuko
Set de 3 cabos + 3 terminais jacaré + 1 ponteira
teste
Cordão de potência para teste 10A
Jogo de cabos para 10A teste, comprimento 3m
Mala rígida
Software Windows+ ótico/Cabo USB C2006
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções on CD-ROM
Guia rápido de uso

-

Continuidade em condutores protetores com 200mA
Continuidade em condutores protetores com 10A e tensão <12V
Continuidade com 10A em conforidade com IEC/EN60204-1:2006
Método de medição 4 terminais
Impedância de linha/loop com cálculo prospectivo de curto circuito
de corrente
Impedância de linha/loop de alta resolução (com acessório opcional
IMP57)
Resistência de solo global sem disparo DRs
Tensão de contato
Rotação de fase com método 3 terminais
Salva resultados na memória interna
Teste de medição recall no display
Interface ótica/USB para comunicação com PC
Desligamento automático
Retroiluminação

Opcional
Set de cabos para 10A teste, 5m comprimento
Set de cabos para teste 10A, 10m comprimento
Acessório para alta resoulção de impedância de
linha/loop
Conector para pinos banana na cor preta
Conector para banana cabos, cor preto

Código
C2033X
UNIVERSALKIT
C5700
C7000
BORSA2051
TOPVIEW2006

C7000/05
C7000/10
IMP57
CN0050
1066-IECN
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EQUITEST5071
HV005071

M70

INSTRUMENTO COMBINADO PARA EFETUAR MEDIÇÕES DE ISOLAMENTO E CONTINUIDADE
DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO E EQUIPOTENCIAIS
O modelo M70 é um inovador instrumento completamente portátil dedicado principalmente às medições da resistência de isolamento
com tensão de teste até 1000VDC e à continuidade dos condutores de proteção e equipotenciais com corrente de 200mA de acordo
com as prescrições da normativa CEI 64-8 nas instalações elétricas civis e industriais. O instrumento também pode ser utilizado para
medir o isolamento em máquinas e quadros elétricos em relação às normas EN60204-1 e EN60439-1 (CEI 17-13). Graças à função
LOCK, a medição de isolamento pode ser efetuada de modo contínuo no tempo testado, deste modo o isolamento do objeto em teste
executa testes de duração. Além disso, também é possível efetuar a medição com temporizador programável de 2 a 60s. O conjunto de
funções completa-se com a medição da tensão AC/DC, a medição da resistência e o teste de continuidade com indicador sonoro como
qualquer multímetro digital. O amplo e retroiluminado display para cômodas leituras dos resultados das medições mesmo em ambientes de trabalho difíceis, a estrutura ergonômica de tamanho reduzido, o inovador seletor eletrônico e o peso muito reduzido fazem do
M70 um instrumento indispensável para qualquer instalador e/ou verificador industrial.
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

-

Display com retroiluminação:
Alimentação:
Desligamento automático:
Segurança:
Categoria de medição:
Dimensões (CxLxA)mm:
Peso (com baterias):

Isolamento com tensão de teste 250, 500, 1000VDC
Escala de medida até 4G
Descarga automática objeto em teste
Função LOCK para medições de modo contínuo
Isolamento com temporizador programável de 2 a 60s
Continuidade dos condutores de proteção com 200mA
Autocalibração das pontas de prova
Tensão AC/DC até 600V
Resistência e teste de continuidade com indicador sonoro
Amplo display com retroiluminação
Desligamento automático

ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Resistência de Isolamento
Tensão de teste:
Escala de medida:
Resolução:
Precisão base:
Continuidade dos condutores de
proteção
Corrente de teste:
Escalas de medida:
Resolução:
Precisão base:
Proteção contra sobrecargas:
Tensão AC/DC
Escala de medida:
Resolução:
Precisão base:
Proteção contra sobrecargas:
Proteção contra sobrecargas:

LCD, 4 dígitos, 10000 pontos
4x1.5V baterias tipo AA
após 15 min de não utilização
IEC/EN61010-1
CAT III 550V
240x100x45
ca 450g

250, 500, 1000VDC
0.001M ÷ 4G
0.001M ÷ 1M
±(2.0%leitura + 5 dígitos)
605Vmax rms
>200mADC
0.01 ÷ 19.99
0.01
±(2.0%leitura + 3 dígitos)
605V max rms
0.1V÷ 600V
0.1mV
±(0.5%leitura + 1 dígito)
605Vmax rms
600V AC rms

M70

HV000070

De série
Conjunto de 2 cabos + 2 pinças jacaré + 1 ponteira
Baterias
Bolsa para transporte
Declaração de conformidade CE
Manual de instruções

HT7052

MEDIDOR DE ISOLAMENTO PROFISSIONAL COM TENSÃO DE TESTE ATÉ 10KV DC
O modelo HT7052 foi concebido para efetuar medições de resistência de isolamento de modo profissional com tensão de teste
programável até 10kVDC e escala de medida até 10T que o torna muito útil em qualquer aplicação industrial (teste em máquinas
elétricas, transformadores de potência, cabos elétricos, quadros elétricos, dispositivos em geral, etc.). O instrumento permite a execução
das medições dos parâmetros Índice de Polarização (PI) e Relação da Absorção Dielétrica (DAR) e Descarga Dielétrica (DD), testes
diagnósticos que permitem definir a boa qualidade de um material isolante. Outros testes de isolamento “rampa” e rigidez dielétrica
em DC são importantes características do instrumento. HT7052 é alimentado por bateria recarregável NiMH e está equipado com
carregador de baterias integrado que permite uma grande duração na execução das medições, de memória interna para guardar as
medições e é possível ligá-lo a um PC para a transferência das medições efetuadas. Toda a estrutura está inserida numa cômoda mala
de transporte que lhe confere a segurança e a solidez típicas de um instrumento “de campo”.
FUNÇÕES
- Isolamento com tensão de teste da 500 a 10kVDC com passos de
25VDC
- Escala de medida até 10T
- Temporizador programável de 1s a 30min
- Teste diagnósticos sobre materiais (PI, DAR, DD)
- Resistência de isolamento com “rampa” programável
- Rigidez dielétrica até 10kVDC
- Medição tensão AC/DC até 600V
- Terminal GUARD para compensação correntes superficiais
- Descarga automática do objeto em teste
- Display retroiluminado
- Memória interna para guardar os resultados
- Apresentação no display dos resultados memorizados
- Interface série RS-232 e USB para transferência dos dados para PC
- Alimentação com bateria recarregável pela rede

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Alimentação externa:
Alimentação interna:
Autonomia:
Memória interna:
Interface PC:
Isolamento:
Grau de poluição:
Proteção mecânica:
Categoria de medição:
Dimensões (CxLxA):
Peso (com baterias):

LCD com retroiluminação e gráfico de
barras
90-260V AC, 45-65Hz, 70VA
baterias recarregáveis
4 horas (teste com 10kV)
1000 espaços
RS232 e USB
duplo isolamento
2
IP53 (mala fechada)
CAT IV 600V
330x360x160mm
5.5kg

ACESSÓRIOS
De série
Terminal vermelho, proteção 10kV, 2m
Terminais (vermelho/preto), proteção 10kV, 2m, 2 peças
Pinças jacaré (vermelho/preto), proteção 10kV, 2 peças
Terminal de vigilância verde
Pinça jacaré verde
Cabo de alimentação
Cabo USB
Cabo RS-232
Software “TeraView” em CD-ROM
6 x 1.2V baterias recarregáveis NiMH IEC LR20
Manual de instruções
Certificado de calibração ISO9000
Conjunto de teste 2 10kV com proteção 15m

HT7052
HV007052
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HT7051

MEDIDOR DE ISOLAMENTO PROFISSIONAL COM TENSÃO DE TESTE PROGRAMÁVEL ATÉ 5KV
HT7051 é um instrumento concebido para efetuar medições profissionais da resistência de isolamento com tensão de teste até 5kV
DC. Esta função permite a sua utilização em muitas aplicações de âmbito industrial tais como a manutenção de equipamentos rotativos, transformadores, sistemas com tensão elevada, cabos elétricos, etc. O modelo possui os seguintes modos de funcionamento:
Automático, Manual e Programável. Neste último caso o operador é capaz de selecionar até 3 tipos diferentes de patamares de medida
de modo a personalizar tempos e valores de tensão com grande precisão. Além disso, é possível efetuar medições de duração tais como
o Índice de Polarização (PI) e o Teste de Capacidade de Descarga Dielétrica (DAR). HT7051 está equipado com Memória interna para
guardar os dados e tem uma interface série RS-232 para ligação a um PC. A flexibilidade de emprego para a conformidade da medição
do isolamento a múltiplas normas de referência é uma das particularidades do instrumento.
FUNÇÕES

ACESSÓRIOS

-

De série
Conjunto de 3 cabos com pinças jacaré + 2
cabos com ponteira
Cabo de alimentação
Bolsa para acessórios
Software Windows para PC + cabo RS-232
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções

Isolamento com tensão de teste de 100V a 5kVDC
Escalas de medida até 10T
Medição com tensões de teste fixas
3 patamares de teste programáveis em tempo e tensão
Função SMOOTH para resultados de medição estáveis
Medição corrente de descarga dielétrica
Medição Índice de Polarização (P.I.)
Medição da Relação de Descarga Dielétrica (D.A.R.)
Medição capacidade de descarga
Tensão AC/DC TRMS até 600V
Bateria interna recarregável NiMH
Terminal de vigilância
Descarga automática do objeto em teste

Opcionais
Adaptador RS232-USB

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
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Alimentação externa:
Alimentação interna:
Fusível de proteção:
Autonomia da bateria:
Desligamento automático:
Memória interna:
Interface série:
Segurança:
Isolamento:
Grau de poluição:
Proteção mecânica:
Categoria de medição:
Dimensões (CxLxA):
Peso:

LCD, com retroiluminação e gráfico
de barras
rede 220-240V, 50/60Hz, 20VA
bateria interna recarregável NiMH
T 200mA H 250V
>1000 testes (@ 5kV em 5M )
após 5 minutos de não utilização
700 espaços
RS-232 com isolamento ótico
IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1
duplo isolamento
2
IP53 (mala fechada)
CAT IV 600 (para a terra)
360x310x195 mm
3.5kg

HT7051
HV007051

Código

KIT14000
C7001
BORSA2000N
TOPVIEW

C2009

M71 - GEO416

INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TERRA E RESISTIVIDADE DO TERRENO
Os modelos M71 e GEO416 são instrumentos inovadores para a medição da resistência de terra pelo método voltamperimétrico com
pinos com 2 e 3 fios e resistividade do terreno (só GEO416) em relação à CEI 64-8. Os instrumentos conseguem efetuar as medições
com uma escala de medida elevada (50k ) com uma eficaz compensação interna dos efeitos de distúrbio existentes nas instalações.
O modelo GEO416 permite, como diferença do modelo M71, guardar qualquer resultado de medição na sua memória interna e descarregar para um PC os dados guardados usando o software dedicado.

FUNÇÕES
Medição de terra com 2 terminais
Medição de terra com 3 terminais
Escalas de medida
Resistividade do terreno pelo método
com 4 fios
Compensação tensões de distúrbio
Compensação cabos de teste
Armazenamento de resultados
Interface ótica / USB para ligação a PC
Segurança
Categoria de medição
Alimentação baterias tipo AA
Dimensões (CxLxA mm)
Peso (com baterias)

M71
•
•
0.01 -50k

GEO416

ACESSÓRIOS

•
•
0.01 -50k

De série
Conjunto de 3 cabos + 3 pinças jacaré + 2 sondas
metálicas (só M71)
Conjunto de 4 cabos + 4 sondas metal. (só
GEO416)
Conjunto de 4 pinças jacaré (só GEO416)
Bolsa para transporte (só M71)
Bolsa para transporte (só GEO416)
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções em CD-ROM (só M71)
Guia rápida de utilização (só M71)

•
•
•

EN61010-1
CAT III 240V
4x1.5V bat.tipo AA
240x100x45
630g

•
•
•
•
EN61010-1
CAT III 265V
6x1.5V bat.tipo AA
222x162x57
1kg

Opcionais
Software Windows para PC + cabo ótico / USB
(só GEO416)

Código

KIT0071
KITTERRNE
COC4-UK
SP-6085
BORSA2000N

TOPVIEW2006
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M71

HV000071

GEO416
HV000416

T2000 - T2100

MEDIDORES ALICATE DE SOLO
Os modelos T2000 e T2100 são desenhados para medição de resistência de solo com método sondas loop sem disconexão de partes
de plantas sob teste. Esse tipo de medição feitas por esse instrumento podem ser usadas para avaliação de resistências de haste única
dentro de instalação terrestre sem que uma afete a outra. A parte interna do instrumento é feita de 2 bocas uma para corrente e uma
para tensão. A boca de tensão gera um potential (E) no loop durante a medição da resistência. A corrente (I) é conseguentemente
gerada no loop e é medida pela boca de corrente. Baseado nos parâmetros de valor E e I o instrumento mostra o valor de resistência
R calculado proporcionalmente. O modelo T2000 também performa corrente AC até 20A e corrente de fuga com resolução 0.05mA e
configuração de alarme limiar nas medições. O T2100 é equipado com interface half-duplex RS-232 para operar com o instrumento
MACROTESTG3. Os instrumentos estão em conformidade com IEC/EN61010-1, CAT III 150V e são ideais para medições simples em
ambientes domésticos e industriais.
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

-

Alimentação:

-

Medição de resistência de solo com sondas pelo método loop de solo
Medição direta com sondas de terra sem quebra de cabo
Medição de corrente de fuga em instalações de terra (apenas T2000)
Interface serial RS-232 para conexão com MACROTESTG3 (apenas
T2100)
Cálculo de paralelo de resistência de todas as sondas terrestres
(apenas T2100)
Configuração de alarme limiar em medições
Armazenamento de resultados de medição
Detecção de ruído de corrente nas medições
Função Data HOLD
Retroiluminação
Desligamento automático

T2000

HP002000
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Display:
Memória interna:
RS-232 interface:
Segurança:
Isolamento:
Grau de Poluição:
Max cabo diâmetro:
Categoria de medição:
Desligamento automático:
Dimensões (CxLxA):
Peso (bateria incluso):

4x1.5V tipo AA LR6 baterias alcalinas
4 LCD, sinal, decimal point e Retroiluminação
99 espaços
half duplex, 4800 baud (apenas T2100)
IEC/EN61010-1
duplo isolamento
2
32mm
CAT III 150V (para terra), max 20A
após 5 minutos de não utilização
293 x 90x 66mm
aprox. 1.3kg

ACESSÓRIOS
De série
Teste resistivo loop
RS-232 conexão cabo, 1.5m comprimento (apenas T2100)
Baterias
Mala rígida
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções

T2100

HP002100

FULLTEST3

IEC/EN61439-1 (COMUTADORES E CONTROLE DE ENGRENAGEM) E IEC/EN60204-1 (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA MÁQUINAS) VERIFICADOR DE SEGURANÇA
FULLTEST3 efetua todos os testes exigidos pela IEC/EN60204-1: 2006 e IEC/EN61439 de maneira rápida, simples e confiável. Mais do
que isso, o instrumento realiza um considerável número de testes de segurança que o torna uma solução flexível também em conformidade com outros padrões. Além de continuidade de condutores de proteção, isolamento e resistência, FULLTEST3 testa DRs seletivo
e atraso tipo A, AC, gerais e B, curva B, C, D, K e fusíveis tipo gG e aM, impedância linha/falta com padrão ou alta resolução, Loop de
impedância terra sem disparo, corrente de fuga, etc. FULLTEST3 é fornecido com interfaces inovadoras, como touch screen colorido
com display gráfico, 3 portas USB para conexão PC, um cartão USB, uma impressora USB e leitores de código de barra . FULLTEST3
é o parceiro ideal de projetistas, fabricantes e instaladores.

ACESSÓRIOS

FUNÇÕES
- Condutor de continuidade de proteção com 200mA
-

Condutor de continuidade de proteção com I>10A, V<12V AC
Condutor de continuidade de proteção com I>25A, V<12V AC
Isolamento de resistência com 100,250,500,1000V DC
Teste de resistência de tensão programável de 250V a 5100V AC
Tempo de descarga de capacidades internas e na entrada de potência
Corrente de fuga/absorvida e consumo de potência no teste interno
de socket
Corrente de fuga por meio do transdutor externo HT96U (Opcional)
Tipo A, AC, e B gerais, seletivos, e atraso DRs até 1000mA
Impedância online/falta com cálculo de propectiva de curto circuito
Alta resolução de impedância linha/falta (com IMP57 acessório
opcional)
Curva B, C, D, e K MCBs e fusíveis tipo gG e aM
Teste I2t para verificação de condições de curto circuito
Seleção de comprimento, tipo, e isolamento de cabo sob teste
Seleção de tempo de disparo de dispositivo de proteção sob teste
Loop de impedância terra sem disparo
Indicação de sequência de fase
Display TFT com touch-screen
Timer programável
Limiar programável
Memória interna
Interface USB para PC conexão
Interface USB para conexão teclado, impressora e leitor de código
de barras
Alimentação: 230V, 50/60Hz
Segurança: IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1-2-3-4-6-7
Dimensões (CxLxA): 400x300x170mm
Peso (não inclui acessórios): 14kg

Código

De série
Cabo de força
Jogo de 2x 2.5mm2 vermelho 3m cabos longos
Jogo de 0.75mm2 azul e verde 3m cabos longos
Jogo de 2x 5kV cabos de resistência de teste
Cabos banana para plug Schuko
3x CATIII ponteira teste
3x CATII ponteira teste
3x pinça jacaré
Software Windows com Cabo USB
Bolsa para transporte para acessórios
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções
Opcional
Acessório para Loop de impedância com alta resolução
Corrente de fuga transdutor

IMP57
HT96U
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Com

TOUCH -SCREEN
DISPLAY

FULLTEST3
HV000003

1.

*Somente 220V

HT2055

MEDIDOR TENSÕES DE PASSO/CONTATO ATÉ 50A
HT2055 é constituído por uma unidade de potência e uma unidade voltimétrica necessárias para a execução das medições nas instalações elétricas industriais típicas de AT e AAT (sistemas TN, postos de transformação). As duas unidades adequadamente sincronizadas em tempo e corrente são capazes de fornecer o valor correto das tensões de passo e contato coerentemente com os valores reais
das correntes medidas pela unidade de potência, tendo em conta, ainda, os efeitos dos distúrbios presentes no circuito de medida.
Além disso, o instrumento é capaz de efetuar a medição da resistência de terra pelo método voltamperimétrico clássico. Estas medições
podem ser guardadas na memória interna da unidade voltimétrica.
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ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ACESSÓRIOS

Unidade de potência
- Alimentação: 230V AC, 50/60Hz
- Potência na saída: 900VA
- Corrente na saída: máx 55A
- Frequência de teste: 55Hz
- Medição tensão: 0.1 ÷ 999V
- Resolução: 0.1 ÷ 1V
- Precisão base: ±2%leitura
- Display: LCD 240x128 pontos + retroiluminação
- Memória: 2000 espaços
- Interface de comunicação: RS-232
- Categoria de medição: CAT II 300V
- Proteção: fusível T 5A/250V
- Grau de poluição: 2
- Proteção mecânica: IP40 (mala fechada)
- Dimensões (L x A x H): 335x335x160mm
- Peso: 28kg
Unidade voltimétrica
- Medição tensão: 0.1 ÷ 999V
- Resolução: 0.1 ÷ 1V
- Medição resistência: 0.001 ÷ 99.99
- Resolução: 0.01
- Precisão base: ±2%leitura
- Impedância de entrada: 1k /1M selecionável
- Display: LCD 240x128 pontos + retroiluminação
- Memória: 2000 espaços
- Interface de comunicação: RS-232/USB
- Alimentação: 6x1.2V baterias recarregáveis tipo AA
- Grau de poluição: 2
- Proteção mecânica: IP40 (mala fechada)
- Dimensões (L x A x H): 230x115x103mm
- Peso: 1.3kg

Unidade voltimétrica

FUNÇÕES
-

Medição de tensão de Passo/Contato com unidades separadas
Sincronização unidades para medições corretas
Corrente de teste selecionável até 50A
Display gráfico LCD em ambas as unidades
Medição resistência de terra
Memória interna para guardar as medições
Portas USB e RS-232 para comunicação entre unidade e PC
Função de compensação efeitos de distúrbio
Software Windows dedicado

HT2055
HN002055

Cabo de alimentação unidade de potência
Unidade Voltímetro
Cabo de força para estação de energia
Sonda metálica de corrente
Sonda metálica de tensão
Placa metálica (200x100mm), 2 peças
Cabo 10mm2 com enrolador e pinça jacaré, 50m
Cabo 10mm2 com pinça jacaré, 10m
Cabo de medição preto, 3m, com fichas industriais, 2 peças
Cabo de medição verde, 10m
Cabo de medição verde, 10m
Cabo de medição preto, 1.5m
Cabo de medição vermelho, 50m
Cabo de ligação vermelho com pinça jacaré, 1m
Cabo RS-232
Cabo USB
Bolsa mole para transporte, 2 peças
Correia para colocar a tiracolo
6 x 1.2V baterias recarregáveis NiMH tipo AA
Alimentador externo
Software Windows em CD-ROM
Manual de instruções
Certificado de calibração ISO9000
Opcionais
Sonda metálica, comprimento 1m
Sonda metálica, comprimento 60cm

IMP57

ACESSÓRIO PARA MEDIÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO LOOP COM ALTA RESOLUÇÃO E CORRENTE
DE CURTO CIRCUITO PROVÁVEL ATÉ 400KA
O acessório IMP57 foi pensado para estudos técnicos e verificadores para efetuar juntamente com os instrumentos GSC5x, ZG47,
SIRIUS8x, COMBI419-420, SPEED418, FULLTEST4050, FULLTEST4058N e SOLAR200, as medições da Impedância do circuito
de defeito Loop/linha e o cálculo da corrente de curto circuito provável, de importância fundamental para o dimensionamento das
proteções previstas nas instalações elétricas industriais comuns. A elevada corrente de teste gerada (cerca de 200A) permite efetuar
medições de elevada resolução de medição (0.1m ) e ainda obter resultados corretos e precisos mesmo na proximidade de postos
de transformação MT/BT (sistemas TN) e, em geral, para efetuar medições onde a resolução de base dos instrumentos não seja
suficiente para garantir corretas medições das correntes de curto circuito prováveis de acordo com os dados teóricos do projecto. O
IMP57 é constituído por uma cômoda e resistente estrutura tipo mala, não tem display e é interligada através da porta série RS232 com
os instrumentos (chamados Master) para obter a leitura dos resultados. A medição com 4 terminais permite não considerar o efeito
forncido da resistência dos cabos e, portanto, não são necessárias calibrações preliminares.
FUNÇÕES

ACESSÓRIOS

Tipo de medição:

Impedância do Loop P-N, P-P, P-PE e
cálculo da corrente de curto circuito

Resolução da medição:
Corrente de teste:
Escalas de frequência:
Dimensões (CxLxA):
Peso:

0.1m (Zloop) ; 400kA (Ipsc)
cerca de 200A
50Hz ± 5%
340x300x150mm
4.1kg

SOLAR200

De série
Par de cabos, 3m, com pinças jacaré
Cabo série ótico / RS-232
Bolsa para transporte
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções em CD-ROM
CD-ROM com atualização Firmware

Código
C7000
C2001
B80

Corrente de curto circuito
mensurável até
400KA

FULLTEST3

MACROTESTG3

IMP57

HAIMP001

SIRIUS87 / SIRIUS89N
GSC57 / GSC53N / ZG47

COMBI419 / COMBI420

1.

*Somente 220V

SPEED418

MACROTEST5035
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MULTÍMETROS DIGITAIS
Modelo

HT8051

HT8000

HT8100
•

•

•

88888

88888

50000

6000

•(max 10V)

•(max 10V)

•
•

TRMS
Resolução LCD (pontos)
Tensão DC
Tensão AC
Tensão AC com baixa impedância

HT401

HT701

HT321

HT322

HT326

HT327

10000

2000

2000

4000

4000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tensão AC + DC

•

•

Tensão AC com 1 terminal
•(1A)

•

•(400mA)

•

•

•(1A)

•

•(400mA)

•

•

Corrente AC + DC

•

•

Resistência

•

•

•

•

•

Frequência

•

•

•

•

•

Corrente DC

•

•

Corrente AC

•

•

Frequência com 1 terminal
Capacidade

•

•

•

•

Continuidade com indicador sonoro

•

•

•

•

•

•

•

Teste de diodo

•

•

•

•

•

•

•

Ciclo de trabalho (Ciclo de trabalho %)

•

Temperatura com sonda tipo K
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•

Medição de isolamento até 1000V DC
Produção de tensão DC (máx 10V)

•

•

•
•

•

Saída de rampas selecionáveis

•(V, I)

Medição correntes DC 4-20mA

•

•

•(I)
•

Produção de corrente DC 4-20mA

•

•

•

30V

30V

•

•

Sequência das fases
Sequência das fases com 1 terminal
Concordância das fases com 1 terminal
Proteção contra sobrecargas
Categoria de medição

CAT I 30V

1000V
1000V
1000V
CAT III 1000V CAT III 1000V CAT III 1000V
CAT IV 600V CAT IV 600V CAT IV 600V

Barra gráfica analógica

600V
CAT IV
600V

600V
CAT IV 600V

600V
CAT IV
600V

CAT IV 600V

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Função Data HOLD

•

•

•

•

•

Função MIN/Máx

•

•

•

MAX

MAX

Função AVG

•

Retroiluminação
Escala automática
Desligamento automático

•

Função PEAK

•

600V

•
•

Reconhecimento automático AC/DC

•

Medição Relativa

•

•

•

•

Gravação em tempo real
Memória para guardar dados
Interface RS-232
Dimensões (L x A x H) mm
Peso
PÁGINA

195x92x55

190x89x42

207x95x52

190x94x48

207x95x52

163x88x48

163x88x48

163x88x48

163x88x48

400g

350g

630g

460g

630g

280g

280g

280g

280g

48

49

50

51

52

53

53

53

53

HT32

HT37

HT39

HT710

•

•

•

6000

4000

4000

4000

•

•

•

•

•

•

•

•

HT712

HT210

HT21

HT12

HT603

4000

4000

4000

3400

5000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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•
•
1000V
CAT III 1000V
CAT IV 600V

1000V
CAT III 1000V
CAT IV 600V

1000V
CAT III 1000V
CAT IV 600V

•

•

600V

•
600V

600V

600V

CAT IV 600V

CAT IV 600V

CAT III 600V

CAT III 600V

•

•

600V
CAT II 600V
CAT III 300V

600V
CAT III 300V
CAT II 600V

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
168x82x44

168x82x44

168x82x44

250x51x30

250x51x30

138x68x37

138x68x37

128x87x24

112x56x12

400g

400g

400g

150g

150g

210g

210g

210g

115g

54

54

54

57

57

58

58

58

58

HT8051

CALIBRADOR DE PROCESSOS PROFISSIONAL
HT8051 é um calibrador de processos profissional desenhado para gerar e medir tensão e corrente DC até 10V e 24mA respectivamente. Na função de geração de corrente (valores visualizáveis também em percentagem) estão disponíveis as modalidades 0-20mA e
4-20mA com configurações manuais e automáticas dos patamares sobre o sinal de saída. Um novo botão de controle permite configuração simplificada de saída de corrente/tensão com resolução 0.001mA/V. O instrumento permite ainda efetuar a medição da corrente
absorvida pelos transdutores externos diretamente alimentados por ele e simular a presença de um transdutor com corrente regulável
em toda a sua escala de medida. HT8051 foi criado de acordo com as normas de segurança IEC/EN61010-1 e proteção de duplo
isolamento com CAT I 30V. Esse modelo é ideal para as aplicações mais comuns da indústria e de atividades laboratoriais rotineiras.
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-

Tensão DC (gerada e medida)
Escala: 0.01mV ÷ 10V
Resolução: 0.01mV ÷ 0.001V
Precisão: ±(0.02%rdg + 4dgt)
Proteção: 30VDC

Geração de sinal de saída de tensão com amplitude até 10VDC
Medição de tensão de até 10VDC
Geração de sinal de saída de corrente com amplitude até 24mADC
Medição de corrente de até 24mAVDC
Medição de corrente em formato porcentagem (4-20mA)
Seletor de ajustes de alta sensibilidade
Disponibilidade de seleção de até 3 rampas automáticas
Medição de circuito de corrente de transdutor externo
Simulação de transdutor externo
Alimentação com bateria recarregável Li-ION
Retroiluminação
Desligamento automático

ACESSÓRIOS
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De série
Par de pontas de prova
Par de pinças pinça jacaré
Coldre de proteção em borracha
Bateria Li-ION recarregável
Adaptador externo
Manual de instruções
Mala rígida

Corrente DC (gerada e medida)
Escala: 0.001mA ÷ 24mA
Porcentagem: -25% ÷ 125%
Resolução: 0.001mA
Precisão: ±(0.02%rdg + 4dgt)
Proteção: 30mADC
Tensão DC (gerada e medida)
100%
0% em 40s
(rampa linear lenta): de 0%
100%
0% em 15s
(rampa linear rápida): de 0%
100%
0% em degraus de 25%
(rampa em degrau): de 0%
com ramps de 5s cada

HT8051
HV080510

HT8000

CALIBRADOR DE PROCESSOS DIGITAL PORTÁTIL
O modelo HT8000 é um calibrador de processo digital portátil capaz de gerar e medir sinais de tensão e
corrente DC até 10V e 24mA respectivamente. Na medição e geração de corrente é ainda possível definir uma
visualização também no formato percentual correspondente aos valores configurados (0% = 4mA, 100% = 20mA).
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

-

Display:
Alimentação
Segurança:
Isolamento:
Grau de poluição:
Dimensões (CxLxA):
Peso (com bateria):

Geração sinal de tensão com amplitude até 10VDC
Medição de tensão até 10VDC
Geração sinal de corrente com amplitude até 24mADC
Medição de corrente até 24mAVDC
Medição de corrente em formato percentual (0-24mA)
Medição corrente na saída por transdutores
Simulação de um transdutor externo
Desligamento automático

5 LCD + simbolo e ponto decimal
1x9V bateria tipo IEC6F22
IEC/EN61010-1
Duplo isolamento
2
190x89x42mm
350gr

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ACESSÓRIOS

Tensão DC (gerada)
Escalas de medida: 0.01 ÷ 10.000mV
Precisão de base: ±(0.02leitura +2 dígitos)

De série
KIT4000A: par de pontas de prova
Bateria
Manual de instruções
Mala para transporte

Tensão DC (medida)
Escalas de medida: 0.01 ÷ 10.000mV
Precisão de base: ±(0.02leitura +2 dígitos)
Corrente DC (medida)
Escalas de medida: 0.001 ÷ 24.000mA -25.00 ÷ 125.00%
Precisão de base: ±(0.015%leitura+4 dígitos)
Corrente DC (gerada)
Escalas de medida: 0.001 ÷ 24.000mA -25.00 ÷ 125.00%
Precisão de base: ±(0.015%leitura+4 dígitos)
Modo Loop
Escala de medida: 24V DC
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HT8000
HV008000

HT8100

MULTÍMETRO/CALIBRADOR DE PROCESSOS PROFISSIONAL
O modelo HT8100 é um instrumento profissional que reagrupa medições como multímetro TRMS e função de calibrador de
processos capaz de gerar sinais de corrente DC 0-20mA e 4-20mA. Como multímetro digital o instrumento executa principalmente
medições de tensão AC/DC, corrente AC/DC. Na função de geração de corrente (valores visualizáveis também em percentagem)
estão disponíveis as modalidades 0-20mA e 4-20mA com configurações manuais e automáticas dos patamares sobre o sinal de
saída. O instrumento permite ainda efetuar a medição da corrente absorvida pelos transdutores externos diretamente alimentados
por ele e simular a presença de um transdutor com corrente regulável em toda a sua escala de medida. HT8100 é capaz de
guardar os resultados das medições na sua memória interna e é concebido de acordo com a normativa de segurança IEC/
EN61010-1 in CAT III 1000V e CAT IV 600V com proteção de duplo isolamento e cada função pode ser selecionada através dos
botões existentes no painel frontal. O instrumento representa a solução ideal para as típicas aplicações de automação industrial.
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão AC/DC TRMS
Corrente AC/DC TRMS
Medições AC + DC
Reconhecimento automático sinais AC/DC
Resistência e Teste de continuidade
Frequência
Teste de diodos
Geração corrente DC até 24mA DC
Visualização percentual (0-20mA, 4-20mA)
Medição corrente na saída por transdutores (Loop)
Simulação de um transdutor externo
Proteção por fusíveis na entrada
Memória para guardar medições
Data HOLD
Máx/MIN/AVG
Medição Relativa
Escala Automática/Manual
Auto Retroiluminação
Desligamento automático

Tensão DC
Escalas de medida: 0.001mV ÷ 1.000V
Precisão de base: ±(0.05%leitura + 5 dígitos)
Tensão AC TRMS
Escalas de medida: 0.001mV ÷ 1.000V
Precisão de base: ±(0.5%leitura + 20 dígitos)
Corrente DC (medida)
Escalas de medida: 0.001mV ÷ 1.000A
Precisão de base: ±(0.05%leitura + 5 dígitos)
Corrente AC TRMS (medida)
Escalas de medida: 0.001mV ÷ 1.000A
Precisão de base: ±(1.0%leitura + 20 dígitos)
Geração de corrente DC
Escalas de medidas: 0.000mA ÷ 20.000mA
Escalas de medidas: 4.000mA ÷ 20.000mA
Precisão de base: ±5dgt
Resistência e teste de continuidade
Escalas de medidas: 0.01 ÷ 50.000M
Precisão de base: ±(0.1% rdg + 10dgt)
Teste sonoro: <30
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Testes diodos
Escalas de medidas: 2.000V
Precisão de base: ±(1.0% rdg + 10dgt)
Frequência
Escalas de medidas: 0.01Hz ÷ 100.00kHz
Precisão de base: ±3dgt

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Alimentação
Duração baterias:
Desligamento automático:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de poluição:
Máx altitude:
Dimensões (CxLxA):
Peso (com baterias):

HT8100
HV008100

ACESSÓRIOS

LCD, 5 dígitos, 50000 pontos
4x1.5V baterias alcalinas tipo AA LR6
120 horas
após 20 minutos de não utilização
IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1
CAT III 1000V, CAT IV 600V
duplo isolamento
2
2000m
207x95x52mm
630g

HT8100
De série
HV008100
Par de pontas de prova
Par de pinças metálicas
Cinto de metal para portar objetos metálicos
Capa de proteção
Baterias
Manual de instruções

HT401

MULTÍMETRO PROFISSIONAL COM MEDIÇÃO AC + DC TRMS
Multímetro digital profissional em TRMS que executa principalmente medições de tensão AC/DC e corrente AC/
DC. Entre as várias funcionalidades do instrumento estão incluídas a modalidade AC+DC utilizada para considerar
também os componentes contínuos eventualmente sobrepostos ao sinal alternado e a medição da tensão
AC em condições de baixa impedância para reduzir a influência na medição entre condutores adjacentes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FUNÇÕES

Tensão DC
Escalas de medida: 0.01mV ÷ 1.000V
Resolução: 0.01mV ÷ 0.1V
Precisão de base: ±(0.08%leitura + 2 dígitos)
Proteção: 1000V AC/DCrms

Tensão AC/DC TRMS
Corrente AC/DC TRMS
Medições AC + DC
Medição tensão AC com baixa impedância
“VoltSense” para detecção tensão AC sem contato
Resistência e teste de continuidade
Frequência
Teste de diodos
Capacitância
Temperatura com sonda tipo K
Data HOLD
Máx/MIN/PEAK
Medição Relativa
Escala Automática/Manual
Retroiluminação
Gráfico de barras
Desligamento automático

Tensão AC TRMS
Escalas de medida: 0.01mV ÷ 1.000V
Resolução: 0.01mV ÷ 0.1V
Precisão de base: ±(0.08%leitura + 5 dígitos)
Proteção: 1000V AC/DCrms
Corrente DC
Escalas de medida: 0.01mA ÷ 10A
Resolução: 0.01mA ÷ 0.01A
Precisão de base: ±(0.08%leitura + 3 dígitos)
Proteção: Fusível F440mA/1000V - Fusível F11A/1000V
Corrente AC TRMS
Escalas de medida: 0.01mA ÷ 10A
Resolução: 0.01mA ÷ 10A
Precisão de base: ±(1.2%leitura + 3 dígitos)
Proteção: Fusível F440mA/1000V - Fusível F11A/1000V
Resistência e teste de continuidade
Escalas de medida: 0.1 ÷ 40M
Resolução: 0.1 ÷ 0.01M
Precisão de base: ±(0.8%leitura + 2 dígitos)
Teste de continuidade:<30
Proteção: 1000V AC/DCrms
Frequência
Escalas de medida: 0.01Hz ÷ 100kHz
Resolução: 0.01Hz ÷ 0.01kHz
Precisão de base: ±(0.18%leitura + 2 dígitos)
Proteção: 1000V AC/DCrms

ACESSÓRIOS
De série
Par de pontas de prova
Sonda tipo K + adaptador
Bateria
Manual de instruções
Opcionais
Termopares tipo K

Capacitância
Escalas de medida: 0.001µF ÷ 10mF
Resolução: 0.001µF ÷ 0.01mF
Precisão de base: ±(1.2%leitura + 2 dígitos)
Proteção: 1000V AC/DCrms
Temperatura com sonda K
Escalas de medida: -40°C ÷ 400°C
Resolução: 0.1°C
Precisão base: ±(1.0%leitura + 10 dígitos)
Proteção: 1000V AC/DCrms

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Alimentação:
Duração das baterias:
Desligamento automático:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de poluição:
Máx altitude:
Dimensões (CxLxA):
Peso (com baterias):

LCD, 4 dígitos, 6000 pontos
1x9V bateria alcalina tipo 6F22
150 horas
após 20 minutos de não utilização
EC/EN61010-1, IEC/EN61557-1
CAT III 1000V, CAT IV 600V
duplo isolamento
2
2000m
190x94x48mm
460g

HT401

HR000401
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HT701

MULTÍMETRO PROFISSIONAL COM MEDIÇÃO DE ISOLAMENTO
Instrumento profissional utilizável como multímetro TRMS e para medir a resistência de isolamento com tensão de teste selecionável
entre 50, 100, 250, 500, 1000VDC. HT701 é capaz de guardar os resultados das medições na sua memória interna e foi concebido
de acordo com a normativa de segurança IEC/EN61010-1 da CAT III 1000V e CAT IV 600V com proteção de duplo isolamento.

FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão AC/DC TRMS
Corrente AC/DC TRMS
Isolamento com tensão de teste até 1000VDC
Resistência e Teste de continuidade
Frequência
Teste de diodos
Capacitância
Temperatura com sonda tipo K
Memória interna para guardar as medições
Data HOLD
Máx/MIN
Medição Relativa
Escala Automática/Manual
Retroiluminação
Gráfico de barras
Desligamento automático

Tensão DC
Escalas de medida: 0.01mV ÷ 1000V
Precisão de base: ±(0.08%rdg + 2dgt)

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
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Display:
Alimentação:
Desligamento automático:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de poluição:
Máx altitude:
Dimensões (CxLxA):
Peso (com baterias):

LCD, 10000 pontos
4x1.5V baterias alcalinas tipo AA LR6
após 20 minutos de não utilização
IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1
CAT III 1000V, CAT IV 600V
duplo isolamento
2
2000m
207x95x52mm
630g

Tensão AC TRMS
Escalas de medida: 0.01mV ÷ 1000V
Precisão de base: ±(0.9%rdg + 3dgt)
Tensão AC TRMS - Modo HFR
Escalas de medida: 0.001V ÷ 1000.0V
Precisão de base: ±(0.9%rdg + 3dgt)
Corrente DC
Escalas de medida: 0.01mA ÷ 400.0mA
Precisão de base: ±(0.2%rdg + 2dgt)
Corrente AC TRMS
Escalas de medida: 0.01mA ÷ 400.0mA
Precisão de base: ±(1.5%rdg + 2dgt)
Resistência e teste de continuidade
Escalas de medida: 0.1 ÷ 40.00M
Precisão de base: ±(0.5%rdg + 2dgt)
Teste sonoro: <30
Teste de diodo
Escalas de medida: 2.000V
Precisão de base: ±(0.5%rdg + 2dgt)
Frequência
Escalas de medida: 0.01Hz ÷ 100.00kHz
Precisão de base: ±(0.1%rdg + 5dgt)
Capacitância
Escalas de medida: 0.001µF ÷ 40.00mF
Precisão de base: ±(1.2%rdg + 2dgt)
Temperatura com sonda K
Escalas de medida: -200.0°C ÷ 1200°C
-328.0°C ÷ 2192.0°F
Precisão de base: ±(1.0%rdg + 1°C)
±(1.0%rdg + 18°F)

MEDIÇÃO DE
ISOLAMENTO

Isolamento medição
Teste tensão: 50,100,250,500,1000VDC
Escalas de medida: 2.000M ÷ 22.0G
Precisão de base: ±(1.5% rdg + 5dgt)

ACESSÓRIOS

HT701

HR000701

De série
Par de pontas de provas
Par de prendedores metálicos
Sonda para medição de isolamento
Adaptador de sonda tipo K
Cinto magnético
Coldre de borracha
Baterias
Manual de instruções
Opcionais
Sondas tipo K

Código

PR701

HT321 - HT322 - HT326 - HT327

MULTÍMETROS DIGITAIS PROFISSIONAIS CAT IV
A série de multímetros digitais HT320 está equipada com todas as
características principais numa estrutura compacta e de simples
utilização desenvolvida para as comuns aplicações de eletricistas/
instaladores para as normais funções de manutenção e procura
de avarias nas instalações.
FUNÇÕES
Medições TRMS
Tensão AC
Tensão DC
Corrente AC
Corrente DC
Resistência
Teste de continuidade
Frequência
Capacitância
Ciclo de trabalho
Teste de diodo
Data HOLD
Temp. com sonda tipo K
MAX/MIN
PEAK
Medição relativa
Escala manual
Retroiluminação
Gráfico em barras
Desligamento automático

HT321

HT322

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•(Max)

•

•

•
•
•
•(Max)

•
•
•

HT326
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

HT327
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:

Alimentação:
Vida da bateria:
Segurança:
Categoria de medição
Grau de Poluição:
Isolamento:
Max height de use:
Dimensões (CxLxA):
Peso (baterias incl.):

LCD, 3½ dgt, 1999 pontos (HT321HT322)
LCD, 3¾ dgt, 3999 pontos (HT326)
LCD, 4 dgt, 3999 pontos (HT327)
2x1.5V bat. tipo AA LR6 (HT321-HT322HT326),
1x9V bat. tipo IEC6F22 (HT327)
aprox 220 horas
IEC/EN61010-1
CAT IV 600V – CAT III 1000V
2
duplo isolamento
2000m
163x88x48mm
280g, 400g (HT327)

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

HT321

HT322

HT326

HT327

Tensão DC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.2mV ÷ 600V
0.2mV ÷ 600V
0.2mV ÷ 600V 0.1mV ÷ 1000V
±(0.8%rdg + 1dgt) ±(0.8%rdg + 1dgt) ±(0.8%rdg + 2dgt) ±(0.5%rdg + 2dgt)

Tensão AC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.2mV ÷ 600V
0.2mV ÷ 600V
0.1mV ÷ 600V
0.1mV ÷ 750V
±(1.5%rdg + 3dgt) ±(1.5%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 3dgt)

Corrente DC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.01A ÷ 10A
0.1µA ÷ 10A
±(1.2%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 3dgt)

Corrente AC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.01A ÷ 10A
0.1µA ÷ 10A
±(2.0%rdg + 5dgt) ±(1.2%rdg + 5dgt)

Resistência e teste de continuidade
0.1 ÷ 20M
0.1 ÷ 40M
0.1 ÷ 40M
Escalas de medida:
0.1 ÷ 20M
Precisão de base:
±(1.0%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 2dgt) ±(0.8%rdg + 2dgt)
Teste sonoro:
<120
<120
<140
<35
Frequência
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.01Hz÷99.99kHz 1Hz÷40.00kHz
±(1.5%rdg + 5dgt) ±(0.1%rdg + 2dgt)

Capacitância
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.001nF ÷ 100µF 0.001nF ÷ 100mF
±(3.0%rdg + 5dgt) ±(2.0%rdg + 8dgt)

Ciclo de trabalho
Escalas de medida:
Precisão de base:

20% ÷ 80%
±(1.0%rdg + 5dgt)

Temperat. com sonda tipo K
Escalas de medida:
Precisão de base:

-40°C ÷ 800°C
±(2.0%rdg + 3dgt)

ACESSÓRIOS
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Código

De série
Par de pontas de prova
Bolsa para transporte
Baterias
Manual de instruções
Opcional
Adaptador para sonda tipo K (apenas HT322)
Sonda tipo K (apenas HT322)

4413-2
B80

T10

HT322

HR000322

HT321

HR000321

HT327

HR000327

HT326

HR000326

HT32 - HT37 - HT39

MULTÍMETROS DIGITAIS PROFISSIONAIS TRMS DA CAT IV
Os modelos HT32, HT37 e HT39 são uma família de multímetros profissionais TRMS capazes de efetuar medições de
Tensão AC/DC e Corrente AC/DC completamente em Escala automática. Cada modelo possui funções MIN/Máx, Data HOLD
e Desligamento automático. O modelo HT39 está ainda equipado com interface série RS-232 para ligação a PC e uso
de software dedicado, além da função retroiluminação para facilitar as leituras mesmo em ambientes pouco iluminados.
FUNÇÕES
Medições TRMS
Tensão AC/DC
Corrente AC/DC
Resistência e Teste de continuidade
Frequência
Capacitância
Teste de diodo
Data HOLD
MAX/MIN
PEAK
Medição relativa
Gráfico em barras
Retroiluminação
Desligamento automático
Gravação simultânea com PC
Interface RS-232

HT32

HT37

HT39

HT32

HT37 - HT39

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Tensão DC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.1mV ÷ 1000V
±(0.5%rdg + 2dgt)

0.1mV ÷ 1000V
±(0.5%rdg + 2dgt)

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão AC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.1mV ÷ 750V
±(0.9%rdg + 5dgt)

0.1mV ÷ 750V
±(1.2%rdg + 5dgt)

Corrente DC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.1µA ÷ 10A
±(1.0%rdg + 2dgt)

0.1µA ÷ 10A
±(1.0%rdg + 2dgt)

Corrente AC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.1mA ÷ 10A
±(1.5%rdg + 5dgt)

10mA ÷ 10A
±(1.5%rdg + 5dgt)

0.1 ÷ 60M
±(0.7%rdg + 2dgt)

0.1 ÷ 40M
±(0.7%rdg + 2dgt)

<500

<450

1Hz ÷60MHz
±(0.1%rdg + 1dgt)

1Hz ÷40MHz
±(0.1%rdg + 1dgt)

0.001nF ÷ 6mF
±(1.9%rdg +
8dgt)

0.001nF ÷ 40mF

•

•

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:

54

Alimentação:
Desligamento automático:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de Poluição:
Interface RS-232:
Dimensões (CxLxA):
Peso (baterias inclusas):

LCD, 4 dgt, 6000 pontos (HT32)
LCD, 4 dgt, 4000 pontos (HT37HT39)
1x9V bateria tipo IEC6F22
após 30 minutos de não utilização
IEC/EN 61010-1
CAT IV 600V – CAT III 1000V
duplo isolamento
2
ótico/de série (apenas HT39)
164x82x44mm
400g

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistência e teste de continuidade
Escalas de medida:
Precisão de base:
Teste sonoro:
Frequência
Escalas de medida:
Precisão de base:
Capacitância
Escalas de medida:
Precisão de base:

ACESSÓRIOS

Código

De série
Par de pontas de prova
Coldre de proteção de borracha
Bateria
Manual de instruções
Opcional
Bolsa para transporte
Software Windows + cabo de série (apenas HT39)

HT37

HR000037

HT32

HR000032

HT39

HR000039

±(2.0%rdg + 8dgt)

4413-2

B80
SW39

HT5

BUSCA DE FASES COM TESTE DE LÂMPADAS
COM GÁS INTERNO
O modelo HT5 é um prático instrumento portátil para a execução rápida dos testes sobre o funcionamento das lâmpadas com gás interno
de baixa pressão, de vapor de sódio e alta pressão, tocando simplesmente na superfície da lâmpada.
Outras características disponíveis são a função busca de fase, o teste de continuidade e o teste de diodos.
FUNÇÕES

ACESSÓRIOS

-

De série
Bateria

Teste funcionamento lâmpadas de neon e fluorescentes
Teste funcionamento lâmpadas de neon com rosca E27
Teste funcionamento lâmpadas de vapores de sódio
Teste funcionamento lâmpadas de halogêneo
Tensão AC detector de 60 até 250V 50/60Hz
Teste de continuidade com indicador sonoro
Teste de diodo
Indicações por LED e acústicas
Lanterna incorporada
Segurança: IEC/EN61010-1, CAT III 300V
Alimentação: 1x9V bateria tipo IEC 6LR61
Dimensões (CxLxA): 255x60x40mm
Peso (baterias inclusas): 170g

Manual de instruções
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www.youtube.com/user/HTinstruments1

HT5

HA000138

HT6 - HT8 - HT9

MULTÍMETRO DIGITAL TIPO PEN COM TESTE EMBUTIDO DE LÂMPADA INCANDESCENTE E TESTE
DE SEQUÊNCIA/CONFORMIDADE DE FASE
Os multímetros digitais HT6, HT8 e HT9 fornecem características de uso diário. Além de medição de tensão AC/DC teste de continuidade, HT6 E HT8 também tem a função de detectar diferença em sequência/concordância de fase. Enquanto HT9 possui o teste de lâmpadas incandescentes. Para superar a dificuldade de apontar o cabo certo dentro de um quadro com pouca luminosidade, uma lanterna de LED branco embutida torna o teste possível e muito mais fácil em ambientes mais escuros. O design fino e ergonômico dos HT6,
HT8 e HT9 é muito apreciado por eletricistas, profissionais de campo, funcinários de manutenção e qualquer outro tipo de usuário. Desenhado para as necessidades de profissionais em campo, HT6, HT8 e HT9 são instrumentos indispensáveis no setor de manutenção.
FUNÇÕES
Indicação LED e som
LCD display
Tensão DC, AC até 690V
Detecção de tensão com 1 cabo
Teste de continuidade com indicador sonoro
Indicação de sequência de fase
Teste em lâmpadas de gás
Lanterna de LED branco
Compatível com com IEC/EN61010-1
Alimentação
Categoria de medição
Grau de poluição
Proteção mecânica
Dimensões (L x W x H)
Peso (com baterias)

HT6

HT8

HT9

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
2x1.5V tipo AAA baterias alcalinas
CAT IV 600V, CAT III 690V
2
IP64 (IEC60529)
255 x 60 x 35mm
170g

ACESSÓRIOS
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De série
Par de tampas protetoras para pontas de prova
Par de adaptadores para 4mm fim de ponteira
Baterias
Manual de instruções

HT6

HR000006

HT8

HR000008

HT9

HR000009

HT710 - HT712

MULTÍMETROS DIGITAIS TIPO CANETA E SEQUENCÍMETRO COM 1 TERMINAL
Os modelos HT710 e HT712 foram concebidos para realizar de modo simples e imediato as funções básicas de um
multímetro digital clássico graças à estrutura estreita e alongada. O modelo HT710 executa medições de Tensão AC/
DC, Frequência, Resistência e Teste de Continuidade. O modelo HT712 permite ainda a execução da medição da sequência das fases pelo método inovador e patenteado com 1 terminal, diretamente nas capas isolantes dos cabos.

FUNÇÕES
Medições TRMS
Tensão AC/DC
Tensão AC com 1 terminal
Reconhecimento automático AC/DC
Resistência e teste de continuidade
Frequência
Frequência com 1 terminal
Teste de diodo
Sequência das fases com 1 terminal
Sequência de conformidade com 1
terminal
Data HOLD
Indicações por LED OK/NÃO OK
Escala automática
Medição relativa
Desligamento automático

HT710
•

•
•

HT712

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HT710

HT712

Tensão DC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.1mV ÷ 1000V
±(0.5%rdg + 2dgt)

0.1mV ÷ 1000V
±(0.5%rdg + 2dgt)

Tensão AC
Escalas de medida:
Precisão de base:

1mV ÷ 600V
±(1.0%rdg + 2dgt)

1.5mV ÷ 600V
±(1.5%rdg + 3dgt)

Resistência e teste de continuidade
Escalas de medida:
Precisão de base:
Teste sonoro:

0.1 ÷ 40M
±(1.0%rdg + 3dgt)
<100

1 ÷ 1500
±(1.0%rdg + 3dgt)
<100

•
•
•

Frequência com 2 terminais
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.00Hz ÷9.999kHz
±(0.8%rdg + 2dgt)

40Hz ÷69Hz
±(0.5%rdg + 1dgt)

•

Sequência das fases com 1 terminal (apenas HT712)
Escalas de medida:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

100V ÷ 600V

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Alimentação:
Vida da bateria:
Desligamento automático:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de Poluição:
Max altitude:
Dimensões (CxLxA):
Peso (baterias inclusas):

www.youtube.com/user/HTinstruments1

LCD, 3 3/4 dgt, 4000 pontos
2x1.5V baterias tipo AAA
aprox 170 horas
após 5 minutos de não utilização
IEC/EN 61010-1
CAT IV 600V
duplo isolamento
2
2000m
250x51x30mm
150g

ACESSÓRIOS
De série
Ponteira de medida vermelha
Ponteira de medida preta
Bolsa para transporte
Baterias
Certificado de calibração ISO9000(apenas HT712)
Manual de instruções

HT710

HR000710

Executa a sequência
das fases mesmo na
capas dos cabos
HT712

HR000712

Código
P711EU
P710EU
B700
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HT12
MULTÍMETRO DIGITAL COM SENSOR
TIPO PINÇA AC/DC INTEGRADO

É um multímetro digital super compacto
capaz de efetuar medições de tensão AC/
DC até 600V, correntes AC/DC até 60A com
sensor tipo pinça integrado e funções complementares de resistência, teste de continuidade e frequência. Inserido no interior
de um invólucro de proteção que é utilizado
também para recolher as pontas de prova.

HT603
MULTÍMETRO DIGITAL
DE BOLSO

HT603 é um multímetro digital ultracompacto simples de usar, contido num cômodo
estojo juntamente com as pontas de prova.
O instrumento executa medições de Tensão
AC/DC, Resistência, Teste de continuidade,
Capacidade, Frequência, Ciclo de trabalho e
Teste dos diodos de utilidade para qualquer
instalador.
Acessórios de série
Pontas + baterias + Manual de instruções
FUNÇÕES

FUNÇÕES
Corrente AC 0 ÷ 60A
Corrente DC 0 ÷ 60A
Tensão AC 0 ÷ 600V
DC tensão 0 ÷ 600V
Resistência 0÷ 34MΩ
Teste de continuidade
Frequência da corrente 0÷ 10kHz
Frequência da tensão 0÷ 34kHz
Desligamento automático
Segurança: IEC/EN61010-1, CAT
III 600V
Alimentação: 2x1.5V tipo AAA
Display: 3400 pontos com gráfico
de barras
Dimensões (CxLxA): 128x87x21mm
Peso (com baterias): 210gPeso:
210g

HT12

HR000012

Tensão AC/DC até 600V
Resistência até 40MΩ
Teste de continuidade
Frequência
Ciclo de trabalho
Capacitância
Teste de diodo
Data HOLD
Escala automática/manual
Desligamento automático depois de 30 min
Segurança:
IEC/EN61010-1, CAT III 300V, CAT II 600V
Display: LCD, 4 dígitos, 5000 contagens
Alimentação: 2x1.5V bateria tipo LR44
Dimensões (CxLxA): 112x56x12mm
Peso (baterias inclusas): 115g

HT603

HR000603
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HT21-HT210
M U LT Í M E T R O S
DIGITAIS COMPACTOS

HT21 e HT210 são
multímetros
digitais
compactos da CAT III 600V
para efetuar as medições
comuns por parte de
qualquer
instalador
elétrico.
Acessórios fornecidos
HT21: pontas + bateria +
manual + bolsa
HT210: pontas + bateria +
manual + bolsa + sonda filo
tipo K.

FUNÇÕES
Tensão DC
Tensão AC
Resistência
Teste de continuidade
Frequência
Capacitância
Teste de diodo
Ciclo de trabalho (%)

HT21

HT210

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
138x68x37
210g

Temperatura com sonda K
Retroiluminação
Data HOLD
Medição relativa
Segurança IEC/EN61010-1
Dimensões (CxLxA):
Peso

•
•
•
•
70x144x40
280g

HT210

HR000210

HT21

HR000021

HT14N
MULTÍMETRO ANALÓGICO

HT14N é um multímetro analógico
compacto para efetuar medições de
Tensão AC/DC até 500V, Corrente DC até
100mA, Resistência e função de teste de
baterias

FUNÇÕES
Tensão DC com escalas 2.5, 25, 250, 500V
Tensão AC com escalas 25, 250, 500V
Corrente DC com escalas 1, 10, 100mA
Resistência com escalas Rx10, Rx100, Rx1000
Teste de baterias de 1.5V e 9V
Segurança: IEC/EN61010-1, CAT II 300V
Alimentação: 1x1.5V bateria tipo AA LR06
Dimensões (CxLxA): 145x80x45mm
Peso (com baterias): 25g

HT14N
HR000114

Acessórios fornecidos
Pontas + bateria + manga + Manual de
instruções

HT20
DETECTOR DE FASE TIPO CANETA
COM LANTERNA INCORPORADA

O modelo busca-pólos tipo caneta HT20
permite verificar com extrema rapidez a
presença de tensão AC em qualquer tipo
de instalação elétrica com e sem contato
direto. O acendimento de um LED vermelho e a emissão de um indicador sonoro
detectam a presença da tensão.
Acessórios fornecidos
baterias + Manual de instruções

FUNÇÕES
Tensão AC: 100V ÷ 1000V para a terra
Frequência: 50/60Hz
LED vermelho indicador de tensão e
indicador sonoro
Lanterna tipo LED branco com botão ON/
OFF
Prático gancho de bolso
Segurança: IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V
Grau de poluição: 2
Alimentação: 2x1.5V baterias tipo AAA
IECLR03
Dimensões (CxLxA): 160 x 26 x 20mm
Peso (com baterias): 48g

HT20

HR000296

HT70
SEQUENCÍMETRO TIPO CANETA

HT70 é um prático e inovador instrumento tipo caneta
com possibilidade de efetuar, além da função busca de
fase, o teste da sequência e da concordância das fases
com indicações por LED e indicador sonoro, mesmo
na capa isolante dos condutores. O resultado do teste
é determinado pelo acendimento do LED vermelho
(sequência incorrecta) ou do LED verde (sequência
correta) deslocando simplesmente o sensor primeiro
na fase L1 depois na fase L2
FUNÇÕES
Tensão de referência AC: 100V ÷ 1000V para a terra
Frequência: 50/60Hz
LED vermelho/verde + indicador sonoro para
indicação do teste
Prático gancho de bolso
Segurança:
IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V
Grau de poluição: 2
Alimentação: 2x1.5V com baterias tipo AAA IECLR03
Autonomia: >9000 teste
Dimensões (CxLxA):
160 x 26 x 20mm
Peso (com bat.): ca 48g

HT82
SEQUENCÍMETRO

HT82 é um instrumento portátil para a visualização da sequência das fases com 3
terminais num sistema trifásico genérico. O
instrumento fornece uma indicação “R” no
caso da sequência correta ou “L” no caso
de sequência incorrecta
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HT70
EXECUTA A SEQUÊNCIA DAS
FASES MESMO NA MANGA
DOS CABOS
Sequência de fase incorreta

Sequência de fase correta

HT70

HR000070

www.youtube.com/user/HTinstruments1

FUNÇÕES
Escala de funcionamento da tensão AC de
40 a 690V
Escala da frequência de: 15Hz a 400Hz
Indicações “R” e “L” no display para
medição da sequência
Capa de proteção anti-choque
Segurança: IEC/EN61010-1, CAT III 600V
Alimentação: diretamente da rede
Dimensões (CxLxA): 130x69x22mm
Peso: 130g

HT82

HR000156

ALICATES

ALICATES AC

AMPERIMÉTRICOS
HT7011

HT4010

HT4011

HT4012

HT4014

HT9012

HT9014

HT9019

200A

600A

400A

400A

400A

600A

600A

1000A

•

•

2000

2000

4000

2000

2000

2000

6000

6000

Tensão DC

•

•

•

•

•

•

•

•

Tensão AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Detector de tensão AC

•

•

•

•

•

•

Resistência

•

•

•

•

•

•

•

•

Teste de continuidade

•

•

•

•

•

•

•

•

Modelo
Escala de corrente
Medição TRMS
Resolução LCD (pontos)

Corrente DC
Corrente AC
Corrente AC/DC
Corrente inrush

Frequência

•

•

•

Corrente de fuga
Teste de diodo
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•

•

•

•

•

•

•

Ciclo de trabalho

•

•

Capacitância

•

•

Temperatura com sonda tipo K

•

•

Sequência de fase
Concordância de fase
Potência ativa
Potência ativa/reativa/aparente
Fator de potência (cos )
Energia
Harmônicos de tensão/corrente até 25 ordem
Distorção harmônica total (THD%)
Categoria de medição

CAT IV 600V
CAT III
CAT III 600V
1000V

CAT III 600V CAT III 600V CAT III 600V

Gráfico em barras

CAT IV 600V CAT IV 600V CAT IV 600V
CAT III
CAT III
CAT III
1000V
1000V
1000V

•

Retroiluminação

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Escala automática

•

Desligamento automático

•

•

•

Função PEAK
Função Data HOLD

•

•

•

•

Função MAX/MIN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•(MAX)

•

•

30mm

45mm

Função AVG (Média)
Medição relativa

•

Filtro passa baixo
Saída analógica
Máximo diâmetro de cabo

16mm

30mm

30mm

30mm

30mm

30mm

Dimensões (CxLxA) (mm)

193x54x31

197x70x40

200x66x37

205x64x39

205x64x39

210x75x45

280g

180g

205g

280g

280g

400g

400g

400g

71

70

69

67

67

65

65

64

Peso
PÁGINA

210x75x45 252x88x44

ALICATES AC/DC

FUGA

ALICATES POTÊNCIA/HARMÔNICOS

HT9015

HT9021

HT77N

HT78

HT4020

HT4022

HT9022

600A

1000A

100A

3000A

400A

400A

1000A

•

•

•

•

•

•

•

6000

6000

6000

3200

10000

10000

128 x128pxl

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•(AC/DC)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
CAT IV 600V
CAT III 1000V

•

•

•
•

•

•

•

CAT IV 600V
CAT III 1000V

CAT IV 600V
CAT III 1000V

CAT III 300V

CAT II 600V
CAT III 300V

CAT III 600V

CAT III 600V

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

30mm

45mm

40mm

108mm

30mm

30mm

45mm

210x75x45

252x88x44

202x75x42

341x194x52

205x64x39

205x64x39

252x88x44

400g

420g

265g

1,9Kg

280g

280g

420g
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63

68

68

66

66

62
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HT9022

ALICATE AMPERIMÉTRICO PROFISSIONAL COM MEDIÇÃO DE POTÊNCIAS/HARMÔNICOS COM
LIGAÇÃO POR BLUETOOTH
O alicate amperimétrico profissional HT9022 foi concebido para
efetuar a medição de correntes DC, AC+DC TRMS até 1000A
para atingir a CAT IV 600V segundo a norma IEC/EN61010-1.
O modelo executa, ainda, medições de Potências Ativa,
Reativa, Aparente, Energias, análise dos harmônicos de tensão/
corrente até à 25ª ordem com cálculo da THD% em sistemas
monofásicos ou trifásicos equilibrados. HT9022 permite também
efetuar o teste da sequência e da concordância das fases pelo
método de medição com 1 terminal e tem uma rotina interna
para a detecção e guardar os eventos ligados às correntes de
arranque dos motores (INRUSH). A gravação no tempo de cada
parâmetro medido com possibilidade de transferência dos dados
via Bluetooth é uma outra função existente no instrumento. O
alicate tem um amplo display gráfico por matriz de pontos
(128x128pxl) com retroiluminação para facilitar a leitura
mesmo em ambientes pouco iluminados e possui a função de
desligamento automático para preservar a sua bateria interna.

ACESSÓRIOS
De série
Par de pontas
Par de terminais com pinça jacaré
Bolsa para transporte
Baterias
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções
Guia rápida de utilização
HT Analysis Android

Código
YAAMK0000HT0
YAAMK0001HT0
YABRS0000NN0

TOPMOBILE

FUNÇÕES
-
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-

Medição/gravação de DC e AC+DC TRMS tensão
Medição/gravação de DC e AC+DC TRMS corrente
Sequência e concordâncida de fase
Medição/gravação de potência ativa, reativa e aparente fator de
potência em sistema monofásico e trifásico balanceado
Medição/gravação de energia ativa, reativa e aparente fator de
potência em sistema monofásico e trifásico balanceado
Medição/gravação de harmônicos V / I até 25ª ordem e THD%
Medição/gravação de potência DC
Medição/gravação de frequência de corrente e tensão
Medição de resistência e teste de continuidade com alerta sonoro
Corrente inrush
Detecção de tensão AC sem contato com sensor interno
MAX/MIN/CREST
Conexão bluetooth

Conectando o instrumento

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Alimentação:
Vida da bateria:
Memória interna:
Interface PC:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de Poluição:
Max diâmetro de the cabo:
Dimensões (CxLxA):
Peso (baterias inclusas):

matriz de pontos 128x128 com retroiluminação
2x1,5V baterias AAA
>50h
2Mb
Bluetooth
IEC / EN61010-1, IEC / EN61010-2 – 032
CAT IV 600V para a terra, max 1000V
entre as entradas
duplo isolamento
2
45mm
252x88x44mm
420g

www.youtube.com/user/HTinstruments1

HT9022
HP009022

Com

BLUETOOTH

HT9021 - HT9015

ALICATES AMPERIMÉTRICOS AC/DC TRMS CAT
IV
HT9021 e HT9015 foram concebidos para efetuar a medição de
correntes AC/DC respectivamente até 1000A e 600A em TRMS
para atingir a CAT IV 600V e CAT III 1000V de acordo com a norma
de segurança IEC/EN61010-1. Os alicates apresentam um display
de 6000 pontos com retroiluminação e gráfico de barras de modo
a facilitar as leituras mesmo em ambientes pouco iluminados. Os
modelos efetuam também medições de resistência, frequência,
capacitância, temperatura com sonda K e Ciclo de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Tipo de conversão:
Alimentação:
Desligamento automático:
Máx diâmetro da pinça:
Segurança:
Isolamento:
Grau de poluição:
Categoria de medição:
Dimensões (CxLxA):

FUNÇÕES
-

Medições em TRMS
AC/Corrente DC até 1000A (HT9021)
AC/Corrente DC até 600A (HT9015)
Resistência e teste de continuidade
Sensor de tensão para detectar tensão AC/DC
Frequência
Capacitância
Temperatura com sonda tipo K
Teste de diodo
Ciclo de trabalho
Escala automática
Data HOLD
MAX/MIN
Peak corrente (<10ms)
Medição relativa
Gráfico em barras
Retroiluminação
Desligamento automático

Peso (baterias inclusas):

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DC tensão (Escala automática)
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.01mV ÷ 1000V
±(1.0%leitura + 3dígitos)

AC TRMS tensão (Escala automática)
Escalas de medida:
Escalas de frequência:
Precisão de base:

0.001V ÷ 1000V
50Hz ÷ 400Hz
±(1.0%leitura + 4dígitos)

Corrente DC
Escalas de medida:
Precisão de base:

HP009021

HT9015
HP009015

0.01A ÷ 1000A (HT9021)
0.01A ÷ 600A (HT9015)
±(2.0%leitura + 8dígitos)

Corrente AC TRMS

Escalas de frequência:
Precisão de base:

0.01A ÷ 1000A (HT9021)
0.01A ÷ 600A (HT9015)
50Hz ÷ 400Hz
±(2.8%leitura + 8dígitos)

Resistência e teste de continuidade
Escalas de medida:
Precisão de base:
Continuidade indicador sonoro:

0.1 ÷ 60M
±(1.0%leitura + 5dígitos)
<50

Frequência com pinça e sondas
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.01Hz÷ 60kHz
±(1.0%leitura + 5dígitos)

Capacitância
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.01nF ÷ 4mF
±(2.5%leitura + 5dígitos)

Escalas de medida:

HT9021

LCD, 4 digitos, 6000 pontos
TRMS
1x9V bateria tipo IEC 6F22
após 15 min de não utilização
45mm (HT9021)
30mm (HT9015)
IEC/EN61010-1
duplo isolamento
2
CAT IV 600V - CAT III 1000V
252x88x44mm (HT9021)
210x75x45mm (HT9015)
420g (HT9021)
400g (HT9015)

Temperatura com sonda tipo K
Escalas de medida:
Precisão de base:

ACESSÓRIOS
De série
Par de sondas
Sonda tipo K + adaptador
Bateria
Mala rígida
Manual de instruções
Opcional
Termopares tipo K

-20°C ÷ 760°C; -4°F ÷ 1400°F
±(2.0%leitura + 3°C);
±(2.0%leitura + 6°F)
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HT9019

ALICATE AMPERIMÉTRICO PROFISSIONAL AC 1000A TRMS CAT IV
O alicate amperimétrico profissional HT9019 foi concebido para efetuar a medição de correntes AC até 1000A em
TRMS para atingir a CAT IV 600V segundo a norma IEC/EN61010-1. O alicate tem um amplo display com 6000
pontos leitura, retroiluminação e gráfico de barras analógico para facilitar a leitura mesmo em ambientes pouco iluminados. O alicate HT9019 possui a função de desligamento automático para preservar a sua bateria interna.
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

-

Display:
Tipo de conversão:
Alimentação:
Desligamento automático:
Diâmetro de toróide:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de Poluição:
Dimensões (CxLxA):
Peso (baterias inclusas):

Medições em TRMS
Corrente AC até 1000A
Tensão AC/DC até 1000V
Resistência e teste de continuidade
“Voltsense” para detectar tensão AC/DC
Escala automática
Data HOLD
MAX/MIN
Corrente PEAK (<10ms)
Gráfico em barras
Retroiluminação
Desligamento automático

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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ACESSÓRIOS

DC tensão (Escala automátca)
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.01mV ÷ 1000V
±(1.0%leitura + 3dígitos)

AC TRMS tensão (Escala
automática)
Escalas de medida:
Escalas de frequência:
Precisão de base:

De série
Par de sondas
Bateria
Mala para transporte

0.001V ÷ 1000V
50Hz ÷ 400Hz
±(1.0%leitura + 4dígitos)

Manual de instruções

AC TRMS corrente
Escalas de medida:
Escalas de frequência:
Precisão de base:

0.01A ÷ 1000A
50Hz ÷ 400Hz
±(2.8%leitura + 8dígitos)

Resistência e teste de
continuidade
Escalas de medida:
Precisão de base:
Continuidade indicador sonoro:

0.1 ÷ 60M
±(1.0%rdg + 5dgt)
<50

HT9019
HP009019

LCD, 4 dígitos, 6000 pontos
TRMS
1x9V bateria tipo IEC 6F22
after 15 min de idleness
45mm
IEC/EN61010-1
CAT IV 600V – CAT III 1000V
duplo isolamento
2
252x88x44mm
420g

HT9012 - HT9014

ALICATES AMPERIMÉTRICOS PROFISSIONAIS AC
600A EM CAT IV
As alicates amperimétricos profissionais HT9012 e HT9014 foram
concebidos para efetuar a medição de correntes AC até 600A para
atingir, respectivamente, a CAT IV 600V e CAT III 1000V de acordo
com a norma IEC/EN61010-1. Os alicates possuem um amplo
display e a função de desligamento automático para preservar a
sua bateria interna. O modelo HT9014, em TRMS e com display
de 6000 pontos permite efetuar o teste com excelente resolução.

FUNÇÕES

HT9012

Medições em TRMS
DC/Tensão AC
Corrente AC
Resistência / teste de continuidade
Frequência
“Voltsense” sensor
Teste de diodo
Temperatura com K-tipo sonda
Capacitância
Ciclo de trabalho
Escala automática
Data HOLD
MAX/MIN
Peak corrente (<10ms)
Relative medição
Gráfico em barras
Retroiluminação
Desligamento automático

•
•
•
•
•

•
(MAX
apenas)

•
•

HT9014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Alimentação:
Desligamento automático:
Diâmetro de toróide:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:

LCD, 3 ½ dígitos, 2000 pontos
(HT9012)
LCD, 4 dígitos, 6000 pontos (HT9014)
valor médio (HT9012)
TRMS (HT9014)
1x9V bateria tipo IEC F22
após 15 minutos de não utilização
30mm
IEC/EN61010-1
CAT IV 600V - CAT III 1000V
duplo isolamento

Grau de Poluição:

2

Dimensões (CxLxA):

210x75x45mm

Peso (baterias inclusas):

400g

Display:
Tipo de conversão:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão DC
Escalas de medida:
Precisão de base:

HT9012

0.1mV ÷ 1000V
0.01mV ÷ 1000V
±(1.0%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 3dgt)

Tensão AC
Escalas de medida:
Escalas de frequência:
Precisão de base:

±(1.0%rdg + 4dgt)

Corrente AC
Escalas de medida:
Escalas de frequência:
Precisão de base:

1mA ÷ 600A
0.01A ÷ 600A
50 ÷ 60Hz
50 ÷ 60Hz
±(2.5%rdg + 4dgt) ±(2.8%rdg + 8dgt)

Resistência e teste de
continuidade
Escalas de medida:
Precisão de base:
Continuidade indicador sonoro:

0.1 ÷ 20.00M
±(1.0%rdg + 5dgt)
<100

0.1mV ÷ 1000V
50 ÷ 60Hz

Capacitância
Escalas de medida:
Precisão de base:
Temperatura com K-tipo sonda
Escalas de medida:

HT9014
HP009014

Precisão de base:
Frequência com pinça e sondas
Escalas de medida:
Precisão de base:

ACESSÓRIOS
De série
Par de sondas
Fio com sonda tipo K + adaptador (HT9014)
Bateria
Mala para transporte
Manual de instruções
Opcional
Termopares tipo K (HT9014 apenas)

HT9012
HP009012

HT9014

1mV ÷ 1000V
50 ÷ 400Hz
±(1.0%rdg +
10dgt)

0.1 ÷ 60.00M
±(1.0%rdg + 5dgt)
<60
0.01nF ÷4000µF
±(2.5%rdg + 5dgt)
-20°C ÷ 760°C;
-4°F ÷ 1400°F
±(2.0%rdg + 3°C);
±(2.0%rdg + 6°F)
0.01Hz ÷
60.00kHz
±(1.0%rdg + 5dgt)
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HT4020 - HT4022

ALICATES AMPERIMÉTRICOS AC TRMS 400A COM MEDIÇÃO POTÊNCIAS/HARMÔNICOS
Os alicates amperimétricos profissionais HT4020 e HT4022 efetuam medições em TRMS de Correntes AC até 400A,
Tensões AC/DC, Frequência, Resistência, Teste de continuidade, Potência Ativa, Reativa, Aparente, Cosphi, Energia para sistemas monofásicos e/ou trifásicos equilibrados para além da sequência das fases pelo método de 1 terminal.
O modelo HT4022 executa ainda a medição absoluta/percentual dos componentes harmônicos de tensão e corrente com
cálculo da THD%. Cada instrumento está conforme a EN 61010-1 da CAT III 600V e é ideal para a resolução dos problemas típicos dos ambientes industriais tais como cargas não-lineares, motores controlados em frequência, redes de PC.

FUNÇÕES

HT4020

HT4022

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display:
Conversão:
Alimentação:
Desligamento automático:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de Poluição:
Max altitude:
Max diâmetro de clamped cabo:
Dimensões (CxLxA):
Peso (incluso baterias):

AC/DC TRMS tensão
AC TRMS corrente
Resistência e teste de continuidade
Frequência com pontas de prova e pinça
Potência ativa, reativa e aparente
Energia ativa, reativa e aparente
Fator potência (cos )
V/ I harmônicos até 25th ordem e THD%
Sequência das fases com 1 terminal
Escala automática
Data HOLD
MAX/MIN/AVG/PEAK
Retroiluminação
Desligamento automático

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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HT4020

•
•
•
•
•
•

HT4022

Tensão DC
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.1V ÷ 600V
0.1V ÷ 600V
±(1.0%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 3dgt)

AC TRMS Tensão
Escalas de medida:
Precisão de base:

1.6V ÷ 600V
1.6V ÷ 600V
±(1.0%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 3dgt)

AC TRMS Corrente
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.1A ÷ 400A
0.1A ÷ 400A
±(1.0%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 3dgt)

Potência AC ativa, reativa e
aparente [kW, kVAR, kVA]
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.01 ÷ 1000
0.01 ÷ 1000
±(3.5%rdg + 3dgt) ±(3.5%rdg + 3dgt)

Fator potência cos
Escalas de medida:
Precisão de base:

0.20 ÷ 1.00
±3°

0.20 ÷ 1.00
±3°

Harmônicos tensão/corrente
Harmonic order:
Precisão de base:

1 ÷ 25
±(10%rdg + 5dgt)

Resistência e teste de continuidade
Escalas de medida:
Precisão de base:
Teste sonoro

0.1 ÷ 2k
0.1 ÷ 2k
±(1.0%rdg + 5dgt) ±(1.0%rdg + 5dgt)
<40
<40

Frequência com pinça e pontas de
prova
Escalas de medida:
Precisão de base:

40Hz ÷ 400Hz
40Hz ÷ 400Hz
±(1.5%rdg + 1dgt) ±(1.5%rdg + 1dgt)

Sequência das fases com
método 1 terminal
Tensão escala:
Escalas de frequência:

50V ÷ 600V
40Hz ÷ 69Hz

50V ÷ 600V
40Hz ÷ 69Hz

LCD 4 dgt, 10000 pontos
TRMS, 64 amostras em 20ms
2x1.5V baterias tipo AAA LR03
após 5 minutos de não utilização
IEC/EN 61010-1
CAT III 600V
duplo isolamento
2
2000m
30mm
205x64x39mm
280g

ACESSÓRIOS

Código

De série
Par de pontas de prova
Par de pinças jacaré
Bolsa para transporte
Proteção de borracha para pinça
Baterias
Certificado de calibração ISO9000
Manual de instruções

4413-2
B80

HT4020
HP004020

HT4022
HP004022

HT4012 - HT4014

ALICATES AMPERIMÉTRICOS 400A AC COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DA ESCALA
Os alicates amperimétricos HT4012 e HT4014 efetuam, principalmente, medições de Corrente em AC até 400A (HT4014
com seleção automática da escala), Tensão AC/DC, Resistência e Teste de continuidade. Graças à prática e
patenteada proteção em borracha que tapa o toróide, é possível inserir uma ponteira na fissura livre e, desta forma,
executar operações apenas com uma mão, com simplicidade e rapidez nas medições. Os instrumentos estão
conformes a IEC/EN61010-1 na CAT III 600V e são indicados para efetuar medições em ambientes civis e industriais.
FUNÇÕES
Tensão AC/DC
Corrente AC
Resistência e teste de continuidade
Frequência
Teste de diodo
Data HOLD
MAX/MIN
Seleção manual escala
Retroiluminação
Gráfico em barras
Desligamento automático

HT4012

HT4014

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HP004012

1mV ÷ 600V
1mV ÷ 600V
±(0.8%rdg + 2dgt) ±(0.8%rdg + 2dgt)

Tensão AC
Escalas de medida:
Precisão de base:

1mV ÷ 600V
0.1mV ÷ 600V
±(1.0%rdg + 3dgt) ±(1.0%rdg + 3dgt)

Corrente AC
Escalas de medida:
Precisão de base:
Resistência e teste de continuidade
Escalas de medida:
Precisão de base:
Teste sonoro:

HP004014

0.1A ÷ 400A
±(2.0%rdg +
10dgt)

0.1A ÷ 400A
±(2.0%rdg +
10dgt)

0.1 ÷ 20M
±(1.0%rdg + 3dgt)
<25

0.1 ÷ 40M
±(1.0%rdg + 3dgt)
<40

1Hz ÷ 400kHz
±(8%rdg + 3dgt)

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:

HT4014

HT4014

Tensão DC
Escalas de medida:
Precisão de base:

Frequência com pontas de
prova
Escalas de medida:
Precisão de base:

HT4012

HT4012

Conversão :
Alimentação:
Desligamento automático:
Segurança
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de Poluição:
Max altitude:
Max diâmetro de clamped cabo:
Dimensões (CxLxA):
Peso (incluso baterias)

ACESSÓRIOS
De série
Par de pontas de prova
Bolsa para transporte
Proteção de borracha para pinça
Baterias
Manual de instruções

LCD 3 3/4 dgt, 2000 pontos
(HT4012)
LCD 3 3/4 dgt, 4000 pontos
(HT4014)
valor principal
2x1.5V baterias tipo AAA LR03
após 10 minutos de não utilização
(HT4012)
após 30 minutos de não utilização
(HT4014)
IEC/EN 61010-1
CAT III 600V
duplo isolamento
2
2000m
30mm
205x64x39mm
280g
Código
4413-2
B80
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HT77N - HT78

ALICATES AMPERIMÉTRICOS AC PARA MEDIÇÃO DE CORRENTES DE FUGA
Os novos modelos HT77N e HT78 são alicates amperimétricos concebidos para efetuar a medição precisa de valores muito baixos de correntes
AC e são utilizados, principalmente, na procura e definição das correntes de fuga no âmbito das instalações elétricas civis e industriais
que, frequentemente, provocam a intervenção de dispositivos diferenciais. Os alicates são equipados, entre outras, com um filtro passa
baixo integrado para a eliminação dos componentes harmônicos e de uma saída analógica, em tensão DC, para a ligação com eventuais
data loggers externos (HT78). HT78, graças a um toróide de grandes dimensões (108mm) permite efetuar, sem problemas, medições
de correntes de fuga mesmo em instalações (Monofásicas e/ou Trifásicas e/ou 4 fios) com cabos tendo seções de medida consideráveis.
FUNÇÕES
Medição in TRMS
Corrente AC
Filtro passa baixo
Analogue DC saída
Data HOLD
Auto HOLD
Peak HOLD
Escala automática
Gráfico em barras
Retroiluminação
Desligamento automático

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Corrente AC TRMS
Escalas de medida:
Resolução:
Precisão de base:
Proteção:

68

Saída analógica DC
(HT78 apenas)
Conversão ratio:
Escala toda para cada proporcional
de conversão:
Precisão de base:

HT77N

HT78

•
•100A
• (100Hz)

•
•3000A
• (150Hz)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Tipo de conversão:
Alimentação:
Desligamento automático:

Segurança:
Categoria de medição:
•

HT77N

HT78

0.001mA ÷ 100A
0.001mA ÷ 0.1A
±(1.0%rdg +
8dgt)
max 120Arms

0.1mA ÷ 3000A
0.1mA ÷ 1A
±(1.5%rdg +
8dgt)
3000Arms

1mV/1mA ÷
1mV/10A
300mV

Isolamento:
Grau de Poluição:
Max altitude:
Diâmetro de toróide:
Dimensões (CxLxA):
Peso (com baterias):

LCD, 4 dígitos, 6000 pontos (HT77N)
LCD, 4 dígitos, 3200 pontos (HT78)
TRMS
2x1.5V bateria tipo AAA LR03
após 20 minutos de não utilização
(HT77N)
após 10 minutos de não utilização
(HT78)
IEC/EN 61010-1
CAT III 300V (HT77N)
CAT II 600V, CAT III 300V (HT78)
duplo isolamento
2
2000m
40mm (HT77), 108mm (HT78)
202x75x42mm (HT77N)
341x194x52mm (HT78)
265g (HT77N)
1.9kg (HT78)

ACESSÓRIOS
De série
Bolsa para transporte
Baterias
Pulseira (HT78 apenas)
Manual de instruções

±(1.5%FS)

108 mm

SUPER TORÓIDE!

HT77N

HP00077N

HT78

HP000078

HT4011

ALICATE AMPERIMÉTRICO AC 400A
O alicate amperimétrico HT4011 pode medir correntes AC até 400A, tensão AC/DC, resistência, teste de continuidade, capacitância,
temperatura com sonda tipo K, frequência, ciclo de trabalho e teste de díodos. O instrumento está conforme com IEC/EN61010-1 na
CAT III 600V e é indicado para medições em ambientes civis e industriais.

FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-

Tensão DC
Escalas de medida:
Resolução:
Precisão de base:
Proteção:

0.1mV ÷ 600V
0.1mV÷0.1V
±(0.8%rdg+2dgt)
600VAC/DCrms

Tensão AC
Escalas de medida:
Resolução:
Escalas de frequência:
Precisão de base:
Proteção:

1mV ÷ 600V
1mV÷1V
50 ÷ 400Hz
±(1.8%rdg+ 8dgt)
600VAC/DCrms

Corrente AC
Escalas de medida:
Resolução:
Precisão de base:
Proteção:

0.01A ÷ 400A
0.01A ÷ 0.1A
±(2.5%rdg+8dgt)
400Arms

Corrente AC até 400A
Tensão AC/DC até 600V
Detecção de Tensão AC sem contato
Resistência e teste de continuidade
Teste de diodo
Frequência com pontas de prova
Capacitância
Temperatura com sonda tipo K
Ciclo de trabalho
Data HOLD
Medição relativa
Desligamento automático

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Tipo de conversão:
Alimentação:
Desligamento automático:
Diâmetro de toróide:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de Poluição:
Max altitude:
Dimensões (CxLxA):
Peso (baterias inclusas):

LCD, 4 dígitos, 4000 contagens
valor principal
2x1.5V baterias tipo AAA
após 30 minutos de não utilização
30mm
IEC/EN61010-1
CAT III 600V
duplo isolamento
2
2000m
200x66x37mm
205g

Resistência e teste de continuidade com indicador sonoro
Escalas de medida:
0.1 ÷ 40M
Resolução:
0.1 ÷ 0.01M
Precisão de base:
±(1.0%rdg+4dgt)
Teste sonoro:
<30
Capacitância
Escalas de medida:
Resolução:
Precisão de base:
Proteção:

0.01nF ÷ 100µF
0.01nF ÷ 0.1µF
±(3.0%rdg+5dgt)
600VAC/DCrms

Frequência com pontas de prova
Escalas de medida:
10Hz ÷ 10kHz
Resolução:
0.01Hz ÷ 0.01kHz
Precisão de base:
±(1.0%rdg+5dgt)
Proteção:
600VAC/DCrms
Temperatura com sonda tipo K
Escalas de medida:
-20°C ÷ 760°C
Resolução:
0.1°C ÷ 1°C
Precisão de base:
±(3.0%rdg+5°C)
Proteção:
250VAC/DCrms

ACESSÓRIOS
De série
Par de pontas
Adaptador + sonda tipo K
Baterias
Mala de tansporte
Manual de instruções
Opcional
Termopares tipo K

HT4011
HP004011
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HT4010

ALICATE AMPERIMÉTRICO AC 600A
O alicate amperimétrico HT4010 pode efetuar medições de corrente em AC até 600 A, tensão AC/DC, resistência, teste de continuidade
e teste de díodos. O display LCD com retroiluminação permite leituras simples mesmo em ambientes críticos. O instrumento está
conforme a EN 61010-1 da CAT III 600V e é ideal para medições em ambientes civis e industriais.
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-

Tensão DC
Escalas de medida:
Resolução:
Precisão de base:
Proteção:

0.1mV ÷ 600V
0.1mV÷1V
±(1.5%rdg + 2dgt)
600VAC/DCrms

Tensão AC
Escalas de medida:
Resolução:
Escalas de frequência:
Precisão de base:
Proteção:

0.1mV ÷ 600V
0.1mV÷1V
50 ÷ 60Hz
±(1.8%rdg + 8dgt)
600VAC/DCrms

Corrente AC
Escalas de medida:
Resolução:
Escalas de frequência:
Precisão de base:
Proteção:

0.001A ÷ 600A
0.001A ÷ 0.1A
50 ÷ 60Hz
±(2.5%rdg + 4dgt)
600Arms

Corrente AC até 600A
Tensão AC/DC até 600V
Detecção tensão AC sem contato
Teste de díodos
Data HOLD
MAX
Retroiluminação
Desligamento automático

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display:
Tipo de conversão:
Alimentação:
Desligamento automático:
Diâmetro de toróide:
Segurança:
Categoria de medição:
Isolamento:
Grau de Poluição:
Max altitude:
Dimensões (CxLxA):
Peso (baterias inclusas):
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LCD, 3 ½ dígitos, 2000 contagens
valor principal
1x9V bateria tipo IEC 6F22
after 15 minutes de idleness
30mm
IEC/EN 61010-1
CAT III 600V
duplo isolamento
2
2000m
197x70x40mm
180g

Resistência e teste de continuidade com indicador sonoro
Escalas de medida:
0.1 ÷ 20M
Resolução:
0.1 ÷ 0.01M
Precisão de base:
±(1.0%rdg + 4dgt)
Teste sonoro:
<150

ACESSÓRIOS
De série
Par de pontas
Bolsa para transporte
Bateria
Manual de instruções

HT4010
HP004010

Código
KIT4000A

HT7011

ALICATE AMPERIMÉTRICO TIPO PINÇA ABERTA AC 200A COM SENSOR VOLTSENSE
O modelo HT7011 é um alicate amperimétrico inovador concebido para efetuar medição de Corrente AC até 200A utilizando uma
tecnologia de “toróide aberto” onde o cabo é inserido na pinça aberta na parte superior do instrumento. Este sistema fornece, deste
modo, uma grande flexibilidade e rapidez na execução da medição de corrente. O alicate HT7011 possui, ainda, um sensor integrado
(VoltSense) capaz de reconhecer a presença de tensão num cabo ou em outro dispositivo elétrico na proximidade do mesmo com
e sem contato. O instrumento executa, pois, medições de Tensão AC/DC para atingir a CAT IV 600V e CAT III 1000V segundo a
norma EN 61010-1. Executa, também, testes de Resistência, Continuidade com indicador sonoro e Testes de Díodos. Cada função de
medida pode ser selecionada através de um comutador de 6 posições, incluindo um botão para ativação da função HOLD. A extrema
simplicidade de utilização e as inovadoras funções tornam o modelo HT7011 ideal para qualquer instalador elétrico
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Corrente AC até 200A
Tensão AC/DC até 750V/1000V
Resistência
Teste de continuidade com indicador sonoro
Teste de diodos
“VoltSense” para detecção de tensão AC/DC
Escala automática
Data HOLD
Desligamento automático

Display
Tipo de conversão
Alimentação
Autonomia
Desligamento automático
Diâmetro interno toróide:
Segurança
Categoria de medição
Grau de poluição
Dimensões (L x A x H)
Peso (com baterias)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão DC
Escalas de medida:
Resolução:
Precisão base:
Proteção contra sobrecargas:

0.1V ÷ 1000V
0.1V÷1V
±(1.0%leitura + 2 dígitos)
1000V DC

Tensão AC
Escalas de medida:
Resolução:
Precisão base:
Proteção contra sobrecargas:

0.1V ÷ 750V
0.1V÷1V
±(1.5%leitura + 5 dígitos)
750Vrms

Corrente AC
Escalas de medida:
Resolução:
Precisão base:
Proteção contra sobrecargas:

0.1A ÷ 200A
0.1A
±(1.5%leitura + 3 dígitos)
400Arms

LCD, 3 ½ dígitos, 2000 pontos
valor médio
2x1.5V baterias tipo AAA
ca 250 horas
após 10 min. de não utilização
16mm
IEC/EN 61010-1
CAT IV 600V; CAT III 1000V
2
193x54x31mm
ca 280g

ACESSÓRIOS FORNECIDOS
De série
Par de pontas
Bolsa para transporte
Baterias
Manual de instruções

Códigos
KIT4000A
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Resistência e teste de continuidade com indicador sonoro
Escalas de medida:
0.1 ÷ 20M
Resolução:
0.1 ÷ 0.01M
Precisão base:
±(1.0%leitura + 2 dígitos)
Indicador sonoro de continuida- <50
de:

HT7011
HP007011

QUICKLAN6050 - QUICKLAN6055

INSTRUMENTOS PORTÁTEIS PARA VERIFICAÇÃO DE CABOS DE REDES LAN
Os instrumentos portáteis QUICKLAN6050 e QUICKLAN6055 são capazes de detectar e indicar no display a presença de ligações erradas em cabos de redes LAN (pares cruzados, divididos, invertidos, abertos, em curto circuito, etc) seja do tipo UTP
(não blindados) seja do tipo STP ou FTP (blindados). O modelo HT6050 permite, além disso, efetuar também a medição do
comprimento do cabo e guardar os resultados dos testes na sua área de memória interna. Cada modelo possui várias unidades
remotas fornecido e são capazes de reconhecer outras (opcionais) de modo a realizar uma eficaz ação de localização de diversos pontos no interior de um quadro de permutação executando os testes muito rapidamente com o auxílio de apenas um operador. HT6050 e HT6055 são os equipamentos ideais para qualquer instalador que necessite de instrumentos simples e eficazes para a execução de controlos preliminares e verificações em instalações de redes LAN com conectores tipo RJ45.
FUNÇÕES
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HT6050

Mapeamento cablagem cabos de redes
LAN
Verificação em cabos com pares entrançados RJ45 de tipo UTP, STP e FTP
Verificação em cabos COAX
Erros pares abertos
Erros pares curto-circuitados
Erros pares cruzados
Erros pares invertidos
Erros pares divididos
Erros genéricos (MISWIRE)
Indicação no display do tipo de erro
Indicação teste OK/NÃO OK
Reconhecimento unidades remotas
Medição do comprimento do cabo
Escalas de medida comprimento cabo
Memória interna para guardar testes
Espaços de memórias
Abrir e eliminar dados guardados
Desligamento automático
Indicação bateria descarregada

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•(4)
•
1 ÷ 350m
•
99
•
•
•

VERIFICADORES
DE CABO

LAN

QUICKLAN6050
HV006050

HT6055

•
•
•(8)

•
•

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

HT6050

HT6055

Conectores de entrada
Proteção contra tensão
Alimentação (baterias alcalinas)

RJ45, BNC
(50V)
6 x1.5V
tipo AAA
150x72x35
215g

RJ45
(30V)
1 x9V
tipo 6F22
128x672x39
165g

Dimensões (CxLxA) mm
Peso (com baterias)

ACESSÓRIOS
De série
Unidade remota #1 (apenas HT6050)
Unidade remota #1 e #2 (apenas HT6055)
2 cabos patch FTP RJ45-RJ45, 20cm
(apenas HT6050)
3 cabos patch FTP RJ45-RJ45, 20cm
(apenas HT6055)
Bolsa para transporte
Manual de instruções
Baterias
Opcional
Jogo de unidades remotas #2, #3, #4 (apenas
HT6050)
Unidade remota #3 + patch cable (apenas
HT6055)
Unidade remota #4 + patch cable (apenas
HT6055)
Unidade remota #5 + patch cable (apenas
HT6055)
Unidade remota #6 + patch cable (apenas
HT6055)
Unidade remota #7 + patch cable (apenas
HT6055)
Unidade remota #8 + patch cable (apenas
HT6055)
Jogo de unidades remotas from #3 ÷ #8 + cabos
patch (apenas HT6055)

QUICKLAN6055
HV006055

Código

REM1, REM2

YAMS0000000

6050MARKER0204
REM3
REM4
REM5
REM6
REM7
REM8
REM38

DM40 - iDM70
MEDIDOR DIGITAL PROFISSIONAL COM LASER
DM40 e iDM70 são medidores profissionais com laser projetados para medir distâncias entre dois pontos de forma fácil, rápida e eficiente.
A sua pequena dimensão a torna uma ferramenta de uso prático, portátil, ideal para uso em qualquer condição e aplicação (edificações,
eletricidade arquivado, DIY, etc) sempre que uma medição de comprimento linear é necessária. Essas ferramentas também realizam
cálculos de área e volume, bem como medição indireta de altura, usando os princípios do teorema de Pitágoras. iDM70 fornece medição
do ângulo de inclinação, um temporizador programável e um pequeno tubo espiral de nível perfeito para alinhamento de objetos durante o teste. A gestão de operações com memória interna (somas e subtrações) e o display com retroiluminação completam os recursos
disponibilizados pelo instrumento. Um software especial HT LaserMeter APP, para download gratuito em dispositivos iOS / Android, permite
gerenciar os resultados de medições realizadas por iDM70 (conexão Bluetooth).
FUNÇÕES
Resolução de medição: 0.001m
Cálculo de áreas e volumes
Medição de altura com método de
Pitágoras
Medição continua (dinâmica)
Ativação de medições com ponta laser
Configuração de medição referência
Seleção de unidades de medição
metros ou pés
Gerente de operação com memória
interna
Furo para uso de tripé
Retroiluminação de alto contraste multi
display
Tubular integrado no nível spirit
Medição de inclinação de ângulo
Timer na medição
Conexão Bluetooth
iOS/Android HTLaserMeter APP para
aplicativos
Teste sonoro em chaves de ativação
Desligamento automático

DM40

iDM70

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

(até 40m)
•

(até 70m)
•

Display:

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

(3 LCD)

(4 LCD)
•
•
•
•
•

•

•
•

Triplo LCD, 5dgt com Retroiluminação (DM40)
Quádruplo LCD, 5 dígitos com Retroiluminação
(iDM70)
Alimentação:
2x1.5V alcalina tipo AAA (DM40)
2x1.5V alcalina tipo AA (iDM70)
Vida da bateria:
até 5000 teste (DM40)
até 8000 teste (iDM70)
Ponta laser:
650nm, Classe II, <1mW
Temperatura de trabalho: 0°C ÷ 40°C
Desligamento
30s (laser), 180s (instrumento)
automático:
Proteção mecânica:
IP54
Referências standard:
EMC, IEC/EN60825-1
Dimensões (CxLxA):
110x48x28mm (DM40)
135x53x30mm (iDM70)
Peso (baterias inclusas): 135g (DM40)
160g (iDM70)

ACESSÓRIOS
De série
Bolsa para transporte
Baterias
Pulseira (DM40)
Manual de instruções
Manual de instruções HTLaserMeter APP (iDM70)

DM40

HA004000

iDM70

HA000700
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HT-5000

LOCALIZADOR PROFISSIONAL DE CABOS E TUBULAÇÕES METÁLICAS ENTERRADAS
O instrumento HT-5000 é um sistema profissional capaz de efetuar a localização de cabos ou condutores metálicos enterrados procurando
o seu traçado e medindo a sua profundidade. O modelo é constituído por um Transmissor e por um Receptor que aproveitam o princípio da
propagação do campo eletromagnético em um meio, atravessado por um sinal adequadamente gerado com os tipos de acoplamento Direto
(procura de objetos seja sob tensão seja não sob tensão com partes acessíveis) e Indutivo (sinal difundido pelo transmissor através da antena
integrada) útil para buscas em zonas térreas onde estão presentes partes não acessíveis. A procura também pode ser efetuada de modo
passivo usando apenas o receptor, capaz de reconhecer a presença de cabos ou condutas percorridas por correntes a 50/60Hz ou sinais a
radiofrequência. Ambas as unidade foram pensadas para serem utilizadas em ambientes externos e foram concebidas em material resistente ao pó e água (IP56) e apresentam uma grande variedade de acessórios disponíveis também para a procura de objetos não metálicos.
FUNÇÕES
-

ACESSÓRIOS

TX5000 Transmissor
Pareamento indutivo com 33kHz sinal por antena integrada
Pareamento direto com 33kHz por acessórios externos
Potência selecionável transmitida por sinal
Sinal piscante ou contínuo
Indicador do nível da bateria
RX5000 Receptor
Modo passivo sem transmissor
Modo ativo com transmissor
Medição automática de profundidade
Seleção de sensibilidade manual/automatico
Display Retroiluminação
Autofalante com controle de volume
Fones de ouvido para uso em ambientes barulhentos
Proteção de chão

De série
Transmissor TX5000
Receptor RX5000
Jogo de medição cabos com pinças jacaré
Sondas de metal para earth reference
Baterias para transmissor e receiver
Bolsa para transporte
Manual de instruções
Opcional
Pinça, 100mm diâmetro para pareamento indutivo
Set para conexão até TV ou cabeamento de telefone
Sonda flexível para localização de objetos não metálicos
Transmissor de bateria para localização de objetos não metálicos
Mala de nylon para receptor

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
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TX5000 Transmissor
Potência transmitida:
Frequência de sinal:
Alimentação:
Tempo de operação:
Dimensões (CxLxA) mm:
Peso (incluso baterias):
Proteção mecânica:

0.1W / 0.5W
33kHz
6x1.5V baterias tipo IEC LR20
aprox 40 horas (@ 20°C)
260 x 140 x 255
1.7kg
IP56 (poeira e água)

DETECTA E LOCALIZA
TUBULAÇÕES DE
CABOS E REDES DE
ENCANAMENTO

RX5000 Receptor
Escalas de frequência:

15kHz ÷ 23kHz (radiofrequência)
50 / 60Hz (rede elétrica)

Frequência com transmissor:
Escala de profundidade:
Alimentação:
Tempo de operação:
Dimensões (CxLxA):
Peso (incluso baterias):
Proteção mecânica:

33kHz
0.3m ÷ 7m
10x1.5V baterias tipo AA IECLR6
aprox 40 horas (@ 20°C)
660 x 252 x 99mm
2.5kg
IP56 (poeira e água)

HT-5000
HN500000

Uso do localizador para rastreamento de
condutores/tubulações metálicas num
terreno planejado para construção (e.g.
trabalho de escavação)

TESTBOARD

MALETA DEMOBORD MULTIFUNCIONAL
O Testboard foi projetado para uso como acessório junto com instrumentos de medição a fim de aprender suas características, e seu
objetivo é de didática e de promoção. O Testboard simula um sistema elétrico de baixa tensão (tipo TT ou TN), que permite realizar
um número muito grande de demonstrações em uma única instalação teste ou em multifuncionais. Interruptores práticos para ativar
/ desativar o OK/ condições erro nas medições estão inclusos no acessório. A estrutura é montada em uma caixa de plástico forte
protegendo-a de poeira, água e choques (grau IP67 capa fechada), o que permite um completo “uso em campo” em cada ambiente

FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Teste em sistemas TT (continuidade de condutores de terra,
isolamento, teste DR, teste solo global sem disparo DR, resistência
terra com método 3 sondas, corrente de fuga direta e indireta)
- Teste em sistemas TN (impedância de linha/loop, prospectiva de
corrente de curto circuito)
- Conectores de entrada banana de 4mm
- 6 interruptores para simulação de condições de erro
- Proteção de fusível na alimentação
- Detecção de condições P-N e P-PE na alimentação
- Teste de bocal Europlug Schuko
- Teste DR ajustável em tempo e corrente
- Dispositivo de proteção magnetotérmico tipo C10

Alimentação:
Fusível de proteção:
Detecção de condutor PE:
Teste DR:
Switch magnetotérmico:
Teste de socket:
Segurança:
Proteção mecânica:
Max altitude:
Dimensões (CxLxA):
Peso:

230V AC/ 50Hz
tipo T250V/3.15A
indicadores de luz verde
ajustável tipo A, AC standard,
tipo C10, 230V/10A
tipo F30, 250V/16A
IEC/EN61010-1
IP67 (maleta fechada)
2000m
474x415x214mm
7.6kg

ACESSÓRIOS
De série
Supply cord com Schuko plug
Manual de instruções
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TESTBOARD
HV0TDEMO

TERMOCÂMERAS

COM INFRAVERMELHO
THT70

Modelo

THT60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Detector tipo
Escala de espectro

FPA
8 até 14µm

Formato sensor pixel [pxl]

384x288,25µm

Sensibilidade
Lentes [mm]/FOV
Escala de temperatura [°C ]
Precisão
Correção de emissividade
Foco
Imagem frequência

<0.06°C @ 30°C
22/25°x19°

Visual
Câmera interna [pxl]
Iluminador de alvo
Gravação de vídeo IR
Display
Saída de vídeo
Imagem na imagem (PiP)

7.5/30°x23°

7.5/30°x23°
-20 ÷ 400

x1 ÷ x20

x1 ÷ x20

8
• (10)

• (10)

•

•

640x480
•
No cartão SD
3.5” TFT touch screen

No cartão SD
3.5” TFT touch screen
PAL/NTSC

• (Fusion)

-

4GB micro cartão SD

4GB micro cartão SD

de

Mais de 1000 imagens
JPG standard
•
•
MPEG4

•
MPEG4
•

Características Gerais
Localizador laser
Bateria tipo
Sistema de recarga
Vida da bateria
Alimentação externa
Temperatura operação [°C ]
Temperatura estocagem [°C ]
Umidade [%RH ]
Encapsulação
Shock
Vibração
Drop teste
Dimensões (CxLxA) [mm]
Peso (bateria inclusa)
Página

160x120,25µm
<0.08°C @ 30°C

±2°C ou ±2% leitura
0.01 ÷ 1.00
Manual
50Hz

Paleta de série
Paleta personalizada
Análises avançadas
(ponto, linha, área, isotermia)

Memória
Memória interna
Memória auxiliar
Dimensões do cartão
memória
Formato do arquivo
Notas de voz
Notas de texto
Formato do vídeo IR
USB2.0

160x120,25µm

-20 ÷ 400

Zoom eletrônico
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THT47

78

• (Classe 2)

-

Li-ION

Li-ION

Dentro da câmera ou por carregador de bateria externo
4.5 horas
Adaptador AC 110/240VAC, 50/60Hz
-20 ÷ 50
-40 ÷ 70
10 ÷ 90
IP65
25g (IEC60068-2-29)
2g (IEC60068-2-6)
2m
243x103x160
0.92kg

2m
243x103x160
0.92kg
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77

4.5 horas
-20 ÷ 50
-40 ÷ 70
10 ÷ 90
IP65
25g

THT47

CÂMERA IR 160x120 PXL COM DISPLAY TOUCH-SCREEN
THT47 é uma poderosa câmera térmica infravermelha, amigável e projetada para análise detalhada a ser realizada pelos
operadores de termografia. O instrumento tem um menu de ícones disponível através de um TFT de alto brilho LCD touchscreen
que permite operações realmente intuitivas com seleções de toque. THT47 salva imagens térmicas e visuais em micro cartões
SD no formato JPG padrão e permite transferência de dados para PC via interface USB. Gravação de dados de vídeo ao vivo IR
também está disponível. THT60 tem uma resolução ideal, sensor IR com 160x120pxl que torna as operações de manutenção
preventiva perfeitamente adequadas em qualquer aplicação industrial. O instrumento tem uma escala ampla de temperatura
(máx. 400 ° C) e várias características internas tais como a possibilidade de realizar análises avançadas, incluindo pontos,
linhas, áreas isotérmicas em cada imagem. Este instrumento é ideal para verificar os dispositivos mecânicos, detectar problemas
elétricos, verificar sistemas hidráulicos, verificar circuitos de ventilação forçada, etc.
ESPECIFICAÇÕES DA CÂMERA

ACESSÓRIOS

Térmica
Detector tipo:
Escala de espectro:
Forma de sensor pixel:
Sensibilidade:
Lentes/FOV (Campo de visão):
IFOV (@1m):
Imagem frequência:
Zoom eletrônico:
Rotação de imagem:
Paleta de série:
Paletas personalizada:
Análise avançada na tela:
Detecção automática quente/
frio:
Isotermia:

De série
7.5mm lentes e capa de proteção
7.4V Li-ION recarregável bateria
AC/DC adaptador + EU plug
Carregador de desktop
4GB micro SD card
Cabo USB para PC conexão

Correção de emissividade:
Leitura em:
Display:

FPA
8 até 14 µm
160x120pxl,25µm
<80mK @ (30°C)
7.5mm / 29.8° x 22.6°
Manual
50Hz
x1, x20
8
8 totalmente persoliz. + 2 fixos
3 pontos + 2 linhas + 3 áreas
Marcação automática quente/frio
Alta/Baixa/Intervalo de temperatura
selecionável de 0.01 to 1.0 com
valores de material comum
Emissividade, temperatura refletida,
distância, umidade relativa, set temperatura
°C, °F, °K
LCD, 3.5”, 320x240pxl, touchscreen

Características Gerais
Memória auxiliar:
Dimensões do
cartão de memória:
Notas de voz:
Notas de texto

teclado virtual interno

Vídeo IR no cartão SD:

MPEG4 formato (> 60min)

Saída de vídeo:

PAL/NTSC

Interface PC:

USB 2.0

RCA video cabo
Fones de ouvido
CD-ROM com THTLink software
Manual de instruções em CD-ROM
Quick reference guide
Certificado de calibração ISO9000
Sdet Bolsa para transporte
Opcional
Protetor
Adaptador de tripé
Jogo de plugs universais
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4GB micro cartão SD
> 1000 imagens standard JPG
max 60s/imagem

THT47

HN000047

THT70

CÂMERA IR AVANÇADA 384X288 PXL COM
DISPLAY TOUCH-SCREEN
THT70 é uma câmera térmica infravermelha, avançada, de
uso amigável projetada para análise detalhada a ser realizada
por termografia. O núcleo do instrumento é o menu de ícones
de estrutura disponível através de um TFT de alto brilho
LCD com touchscreen que permite operações realmente
intuitivas com seleções de toque. THT70 salva imagens
térmicas e visuais em cartões micro-SD em formato JPG
padrão e também permite transferência de dados para PC via
interface USB. Gravação de dados de vídeo IR também está
disponível. THT70 tem uma resolução ideal, sensor IR com
160x120pxl que torna as operações de manutenção preventiva
perfeitamente adequadas em qualquer aplicação industrial. O
instrumento tem uma escala ampla temperatura (máx. 400 °
C) e várias características internas tais como a possibilidade
de realizar análises avançadas, incluindo pontos, linhas, e
áreas isotérmicas em cada imagem. Este instrumento é ideal
para verificar os dispositivos mecânicos, detectar problemas
elétricos, verificar sistemas hidráulicos, verificar circuitos de
ventilação forçada, etc.

ESPECIFICAÇÕES DA CÂMERA
Térmica
Detector tipo:
Escala de espectro:
Forma de sensor pixel:
Sensibilidade:
Lentes/FOV (Campo de visão):
IFOV (@1m):
Foco:
Imagem frequência:
Zoom eletrônico:
Rotação de imagem:
Paleta de série:
Paletas personalizada
Análise avançada na tela
Detecção automática quente/
frio:
Isotermia:
Correção de emissividade:
Correções de medição:
Leitura em:
Visual
Display:
Câmera c/ visualizador interno:
Módulos de imagem:
Imagem na imagem:

THT70

Iluminador de alvo:

HN000070

FPA
8 até 14µm
384x288pxl,25µm
<60mK @ (30°C)
22mm / 24.6° x 18.6°
1.14mrad
Manual
50Hz
x1 ÷ x20
0° ÷ 360° in steps de 1°
8
8 totalmente persoliz. + 2 fixos
3 pontos + 2 linhas + 3 áreas
Marcação automática quente/frio
Alta/Baixa/Intervalo de temperatura
selecionável de 0.01 to 1.0 com valores de material comum
Emissividade, temperatura refletida,
distância, umidade relativa, set temperatura
°C, °F, °K
LCD, 3.5”, 320x240pxl, touch-screen
640x480pxl, FOV 62.3°
IR, Visual, PiP, fusão de imagem
área IR na visualização de imagem e
visualização de área na imagem IR
Lanterna LED branca

Características Gerais
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Memória auxiliar:

4GB micro SD card

Dimensões do
cartão de memória:
Notas de voz:

> 1000 imagens standard JPG
max 60s/imagem

Notas de texto

teclado virtual interno

Vídeo IR no cartão SD:

MPEG4 formato (> 60min)

Saída de vídeo:

PAL/NTSC

Interface PC:

USB 2.0

Ponta laser:

Classe 2

ACESSÓRIOS

Com TOUCH-SCREEN
E 384X288PXL

De série
22mm lentes e capa de proteção
2x7.4V Li-ION baterias recarregáveis
Adaptadores AC/DC + plugs universais
Carregador desktop
4GB micro cartão SD e leitor de cartão
Cabo USB para conexão com PC
Cabo de vídeo RCA
Protetor
Adaptador de tripé
Fones de ouvido
CD-ROM com software THTLink
Manual de instruções
Certificado de calibração ISO9000
Mala rígida
Guia rápido de utilização
Opcional
11mm lentes, FOV 47.1°x 36.2°
44mm lentes, FOV 13°x 9.8°

THT60

PODEROSA CÂMERA IR COM TOUCH-SCREEN
THT60 é uma poderosa câmera infravermelha térmica amigável projetada para análise detalhada a ser realizada pelos operadores
de termografia. O núcleo do instrumento é o menu de ícones estruturado através de um TFT de alto brilho com LCD touchscreen
capacitivo que permite operações realmente intuitivas com seleções de toque. THT60 salva imagens térmicas e visuais em
cartões micro-SD salva em formato JPG padrão também permitindo a transferência de dados para PC via USB. Gravação de
vídeo ao vivo de IR ativa de dados também está disponível. THT60 tem uma resolução ideal com sensor IR (160x120pxl) que
torna as operações de manutenção preventiva perfeitamente adequadas em qualquer aplicação industrial. O instrumento tem
uma escala ampla de temperatura (máx. 400 ° C) do lote e características internas tais como a possibilidade de realizar análises
avançadas, incluindo pontos, linhas, áreas isotérmicas em cada imagem. Este instrumento é ideal para verificar os dispositivos
mecânicos, detectar problemas elétricos, verificar sistemas hidráulicos, verificar circuitos de ventilação forçada, etc.
ESPECIFICAÇÕES DA CÂMERA

ACESSÓRIOS

Térmica
Detector tipo:
Escala de espectro:
Forma de sensor pixel:
Sensibilidade:
Lentes/FOV (Campo de visão):
IFOV (@1m):
Foco:
Imagem frequência:
Zoom eletrônico:
Rotação de imagem:
Paleta de série:
Paletas personalizada:
Análise avançada na tela:
Detecção automática quente/
frio:
Isotermia:
Correção de emissividade:

De série
7.5mm lentes e capa de proteção
2x7.4V Li-ION baterias recarregáveis
Adaptadores AC/DC + plugs universais
Carregador desktop
4GB micro cartão SD e leitor de cartão
Cabo USB para conexão com PC
Cabo de vídeo RCA
Protetor
Adaptador de tripé
Fones de ouvido
CD-ROM com software THTLink
Manual de instruções
Certificado de calibração ISO9000
Mala rígida

Correções de medição:
Leitura em:
Visual
Display:
Câmera c/ visualizador interno:
Módulos de imagem:
Imagem na imagem:
Iluminador de alvo:

FPA
8 até 14µm
160x120pxl
<80mK @ (30°C, 50Hz)
7.5mm / 33° x 24°
3.33mrad
Manual
50Hz
x1 ÷ x20
0° ÷ 360° em degraus de 1°
8
8 totalmente persoliz. + 2 fixos
3 pontos + 2 linhas + 3 áreas
Marcação automática quente/frio
Alta/Baixa/Intervalo de temperatura
selecionável de 0.01 to 1.0 com valores de material comum
Emissividade, temperatura refletida,
distância, umidade relativa, set temperatura
°C, °F, °K

Opcional
11mm lentes, FOV 20.6° x 15.5°
22mm lentes, FOV 10.4° x 7.8°
33mm lentes, FOV 6.9° x 5.2°
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LCD, 3.5”, 320x240pxl, touch-screen
640x480pxl
IR, Visual, PiP, fusão de imagem
área IR na visualização de imagem e
visualização de área na imagem IR
Lanterna LED branca

Características Gerais
Memória auxiliar:

4GB micro cartão SD

Dimensões do
cartão de memória:
Notas de voz:

> 1000 imagens standard JPG
max 60s/imagem

Notas de texto

teclado virtual interno

Vídeo IR no cartão SD:

MPEG4 formato (> 60min)

Saída de vídeo:

PAL/NTSC

Interface PC:

USB 2.0

Ponta laser:

Classe 2

Com

TOUCH SCREEN
Menu ícone

Função isotérmica

THT60

HN000600

Paleta personalizada

HT3320

VÍDEO TERMÔMETRO PROFISSIONAL POR INFRAVERMELHOS
O modelo HT3320 é um vídeo termômetro digital portátil equipado com câmara fotográfica digital integrada capaz de efetuar medições da
temperatura de qualquer objeto, explorando a emissão da radiação infravermelha, com extrema rapidez de execução. As medições são
efetuadas com grande precisão graças à ponta laser integrado e uma ótima relação Distância / Ponto de medida de 50:1. O instrumento é
capaz de guardar na sua memória interna ou no micro Cartão SD externo, imagens JPG e pequenos vídeos 3GP correspondentes ao valor
da medição da temperatura IR efetuada. É possível efetuar gravações dos valores de temperatura com digitalização temporal programável.
Cada teste pode ser descarregado para um PC sem usar software ligando o instrumento através do cabo USB fornecido. Outras medições
efetuadas pelo instrumento são a temperatura/umidade do ar com sensor interno, a temperatura do ponto de orvalho/ bulbo húmido e
a temperatura com uso de termopares do tipo K. HT3320 permite a definição de patamares de alarmes Máx e MIN em toda a escala
de medida com ativação de um sinal acústico no caso de superação. Um cômodo display LCD retroiluminado facilita a leitura mesmo
em lugares escuros. A função desligamento automático preserva a bateria interna quando o instrumento não está em funcionamento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Temperaturas infravermelhas de - 50° até 1000°C
(de - 58°F até 1832°F)
Câmera integrada (640x480pxl)
Proporção de distância/ponto de 50:1
Salva imagens em formto JPGE
Salva vídeos em formato 3GP
Medição de temperatura/umidade do ar por sensor interno
Medição de temperatura do ponto de orvalho/bulbo úmido
Medição de temperatura com sonda tipo K
Data logger para gravação de medições de temperatura
Memória interna e memória externa com cartão SD
Regulagem de emissividade
Ponta laser duplo
Seleção de escala de temperatura em °C e °F
Alarme de limiar de Alto e Baixo em medições
Função Data HOLD, MAX/MIN/DIF/AVG
Medição contínua
Retroiluminação
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Desligamento automático
Conexão com PC via cabo USB

STANDARD
Marcador CE
Diretivo EMC 2004/108/CE
ACESSÓRIOS
De série
Sonda tipo K
Bateria recarregável Li-ION
Adaptador de carregador de bateria
Cabo USB
Tripé
Maleta rígida
Manual de instruções

HT3320
HA000179

VÍDEO
TERMÔMETRO
INFRAVERMELHO

HT300 - HT3301 - HT3310

TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS/DE CONTATO
Os instrumentos HT3301 e HT3310 são termômetros digitais portáteis capazes de efetuar medições de temperatura por infravermelhos
com extrema rapidez de execução. O modelo HT3301 permite ainda guardar as medições efetuadas.
FUNÇÕES
Medição de temperatura com sonda tipo K
Medição de temperatura por infravermelhos
Escalas de medida com sonda K

HT300

HT3301

•

apenas K
•
-50°C ÷ 1370°C
-58°F ÷ 2498°F
-50 ÷ 1050°C
-58°F ÷ 1922°F
0.1°C / 0.1°F
0.1°C / 0.1°F
±(1.5%rdg + 2.0°C)
±(1.5%rdg + 5°F
±(1.5%rdg + 2.0°C)
±(1.5%rdg + 3.6°F)
•

±(1.5%rdg + 2.0°C)
±(1.5%rdg + 3.6°F)
•

30:1

50:1

•
•

•
•

•

•

(20 espaços)
•
•

•
•

200°C÷1370°C (tipo K)
-200°C÷1050°C (tipo J)

Escalas de medida por infravermelhos
Resolução medição com sonda K/J
Resolução medição infravermelhos
Precisão medição com sonda K

0.1°C / 0.1°F
±(0.05%rdg + 0.7°C)
±(0.05%rdg + 1.4°F)

Precisão medição por infravermelhos
Seleção medição °C / °F
Relação Distância / Ponto de medida por infravermelhos
Ponta laser integrado da Classe 2
Regulação emissividade objeto em teste
Configuração patamares de alarmes nas
medições
Memória
Display com retroiluminação
MÁX/MIN
MÁX/MIN/DIF/AVG
Data Hold
Alimentação
Desligamento automático
Dimensões (CxLxA)

ACESSÓRIOS

•

•

HT3310
•

-50 ÷ 1000°C
-58°F ÷ 1832°F
0.1°C / 0.1°F

•

•

•
1x9V bateria 6F22
•
•

•
1x9V bateria 6F22
•
•

•
1x9V bateria 6F22
•
•

HT300

HT3301

HT3310

Standard
Sonda tipo K
Maleta de transporte
Bateria
Manual de instruções

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Opcionais
Sondas tipo K

•

•

HT300

HT3301
HA003301

HA000300

HT3310
HA003310

81

HT950N - HT4000 - HT2234N

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

CENTRAL CONTROLE TEMPERATURA, TERMOHIGRÔMETRO ,
TERMOANEMÔMETRO E TACÔMETRO DIGITAIS
A Central HT950N foi concebida para efetuar o controle da temperatura de circuitos internos dos transformadores de MT/BT
a óleo ou no ar para prevenir quebras ou sobreaquecimentos
excessivos. HT950 na configuração de painel com dimensões
standard (96 x 96 mm), recebe na entrada de até 4 sinais provenientes de outras tantas Pt100 DIN de 3 fios e efetua medições
de temperatura até 200°C.
HT4000 é um analisador multifunções de parâmetros ambientais
com sonda para medição da temperatura do ar, umidade relativa
do ar, velocidade do ar, fluxo do ar e pressão. Particularmente
indicado para efetuar verificações em instalações de ar condicionado. HT2234N é um tacômetro digital para efetuar medições da
velocidade de partes mecânicas rotativas (discos, veios de motores, etc.) seja por contato seja sem contato explorando a emissão
de um feixe luminoso transmitido e refletido pelo objeto em teste.
FUNÇÕES
-

Temperatura escala de 0°C até 200°C
4 x 3 - cabos DIN Pt100 DIN entradas disponíveis
3 x relês de saída sem contato 5A/250V
4 conf. alarme de limiar de temperatura
Temperatura MAX gravada em cada sinal de entrada
Ajuste automático t de Pt100 cabo resistência
Indicações LED e display LED vermelho
Teclado com proteção anti poeira
Alimentação externa AC/DC

FUNÇÕES
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HT950N

Ar temperatura medição in °C / °F
Pressão atmosférica
Medição de umidade relativa (%RH)
Medição velocidade do ar (m/s) e ar flow
medição (CMM/CFM)
RPM com e sem contato de medição
Contagem de eventos
Ponta laser
MAX / MN / HOLD
Desligamento automático

HT4000

Un. de medida
Medição velocidade
m/s
mph
ft/min (fpm)

Escala

HT4000
Un. de medida

Escala

do ar com external sonda
0.4 ÷ 25
Km/hr (kph)
0.9 ÷ 55
Knots (kts)
79 ÷ 4921
Beaufort

Medição externa de fluxo de ar
CMM
0 ÷ 9999

1.5 ÷ 90
0.8 ÷ 48
1 ÷ 10

CFM

0 ÷ 9999

Medição de umidade do ar com sensor interno
%RH
0 ÷ 100
Medição de temperatura do ar com sensor interno
°C
-20 ÷ 60
°F

-4 ÷ 140

Medição de pressão atmosférica com sensor interno
hPa
350 ÷ 1100
inHg
mmHg
263 ÷ 825
Alimentação: 1x9V bateria tipo IEC6F22
Dimensões (CxLxA): 130x56x38mm
Peso (incluso baterias): 160g

10.3 ÷ 32

Acessórios de série
Mala rígida
Sonda externa
Bateria + Manual de instruções

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

HT2234N

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

HT2234N

Escala de velocidade sem contato: 10.00 ÷ 99999 RPM
Escala de velocidade contato: 20.00 ÷ 29999 RPM
Resolução: 0.01 ÷ 1RPM
Escala de contagem de eventos: 0 ÷ 99999
Tempo de resposta: 0.7s (>60RPM)
Distância do objeto: 50 ÷ 300mm
Display: LCD, 5 dgt, 99999 pontos
Desligamento automático: após 30 min de não utilização
Data HOLD
MAX/MIN
Alimentação: 4x1.5V baterias AA LR06
Dimensões (CxLxA): 172x63x36mm
Peso (incluso baterias): 190g
Acessórios de série
Adaptador mecânico + parafuso ajustável
Partes emborrachadas
Terminais de borracha de várias formas
Fita reflexiva
Bolsa para transporte
Baterias+Manual de instruções

HT950N

HT2234N

HA000950

HT4000
HN004000

HA02234N

HT307 - HT309 - HT204

LUXÍMETROS E MEDIDORES DE POTÊNCIA SOLAR PORTÁTEIS
HT307 e HT309 são luxímetros digitais que medem iluminação até 20kLux (HT307) e 400kLux (HT309) através de fotodiodo de
silicone. HT309 também permite a medição de fontes de LED de várias cores configurando os fatores de correção correspondentes.
HT204 é um medidor de potência solar digital que mede radiação solar de até 2000W/m2 , muito útil em instalações fotovoltaicas
industriais para avaliação de inciência solar nos painéis.
FUNÇÕES
Escalas de medida (Lux/Fc)
Medição de iluminação (Cd)
Medição de iluminação de fontes de LED
Precisão
Zeroing
Escala automática
Correção de espectro de resposta
Data HOLD, MAX/MIN
Memória interna
Saída DC analógica
Desligamento automático
Referências standard

HT307

HT309

0.01 ÷ 200kLux
0.01 ÷ 20kFc

0.01 ÷ 400kLux
0.01 ÷ 40kFc
•
•

±3%rdg
Manual com trimmer
•
•
•

Resolução
Precisão
Unidade de medição
Zeroing
Unidade de medição
Escala manual
Data HOLD, MAX/MIN

•
Classe A JIS C
1609:1993 + CNS 5119

Classe A JIS C
1609:1993

FUNÇÕES
Escalas de medida

Digital
•
•
•(even AVG)
•

HT204

ACESSÓRIOS

HT307-HT309

De série
Jack para conexão de saída DC analógica
(HT307 apenas)
Ajuste Trimmer com chave de fenda
(HT307 apenas)
Bolsa para transporte
Certificado de teste
Bateria
Manual de instruções

ACESSÓRIOS

HT204

De série
Bolsa para transporte
Declaração em conformidade com CE
Bateria
Manual de instruções

1 ÷ 1999 W/m2
1 ÷ 634 BTU/(ft2 * h)
1W/m2
1BTU/(ft2*h)
10 W/m2 ou 5% (qualquer que seja o maior)
1 BTU/(ft2 * h) ou 5% (qualquer que seja o maior)
W/m2 e BTU/(ft2*h)
Manual com trimmer
W/m2 e BTU/(ft2 * h)
•
•
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HT204

HA000157

HT307

HA000309

HT309

HA003090

HT154

FONÔMETRO DIGITAL DO TIPO 2

FONÔMETROS DIGITAIS
PROFISSIONAIS
Modelo
Categoria (Classe) instrumento

Classe 2

Classe 1

Classe 1

Escalas de medida do ruído

30 ÷130dB

25 ÷140dB

25 ÷140dB

FUNÇÕES

Resolução medição do ruído

0.1dB

0.1dB

0.1÷0.01dB

Categoria do fonômetro: Tipo (Classe) 2
Escala de medida: 30 ÷ 130dB
Resolução medição ruído: 0.1dB
Faixa dinâmica: 50dB
Medição Nível Pressão Sonora (SPL)
Ponderação em frequência A e C
Integração no tempo: rápido/lento
Visualização Máx / MIN do SPL
Microfone de 1/2 polegadas
Saídas analógicas AC e DC (máx 1V)
Calibração manual com potenciômetro
Calibrador portátil fornecido

Escala de frequência
Faixa dinâmica
Medição nível de pressão sonora (SPL)
Med. dos Níveis Equivalentes de ruído
(Leq)
Ponderação em frequência
Integração no tempo

30Hz ÷ 8kHz 10Hz ÷ 20kHz 10Hz ÷ 20kHz
50dB

90dB

90dB

•

•

•

•

•

A/C/Z

A/C/Z

A/C

Rápido/lento/ Rápido/lento/
Rápido/lento
Impulso
Impulso

Integração com período programável

•

Medições de Pico (Peak-, Peak+)

•

•

•

•

Análises Estatística do ruído com
ponderação “A”

•

•

Análises SPL nas 24H

•

•

Visualização valores Máx/MIN do SPL
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HT154 HT155 HT157

O modelo HT154 é um fonômetro digital de precisão do Tipo (Classe) 2 ideal para os controles de inspeção sobre o ruído ambiental,
verificação dos níveis de sonorização, poluição acústica, etc. O
uso do instrumento é extremamente simples e imediato graças
ao amplo display LCD e à gestão das operações com 5 botões. O
instrumento permite efetuar medições do nível da pressão sonora (SPL) com ponderações A e C com integrações de tipo Fast
e Slow indicadas na medição dos vários tipos de ruído ambiental. Equipado com calibrador portátil para controle da sua integridade antes de efetuar qualquer operação, está inserido numa
prática mala com os acessórios necessários para as medições.

•

•

Análises espectral com filtro em bandas
de oitavas (1/1)

•
19Hz÷16kHz

Análises espectral com filtro em bandas
de 1/3 de oítava
Calibrador portátil fornecido

•
12.5Hz÷16kHz

Calibração manual com potencímetro

•
(Classe 1)

•
(Classe 1)

•

•

•

ACESSÓRIOS

•

•

De série
Calibrador portátil HT150 com bateria interna
Proteção antivento
Chave de fenda para calibração manual de fonômetro
Jack para saídas AC/DC analógicas
Maleta rígida
Bateria para fonômetro
Manual de instruções para fonômetro

Microfone com condensador
pré-polarizado de "1/2"

•

•

•

Saídas analógicas AC e DC com tomada
de 3.5mm

•

•
(AC apenas)

•
(AC apenas)

Memória interna para guardar os dados

(128
gravações)

(128
gravações)

Apresentação no display dos resultados

•

•

Interface Mini-USB para ligação a PC

•

•

•

•

•

•

LCD 3½
dígitos

LCD matrix
240 x 160

LCD matrix
240 x 160

•

•

Bateria
1 x 9V 6F22

Bateria
4 x 1,5V AA

Bateria
4 x 1,5V AA

Retroiluminação display
Alimentação
Alimentador externo fornecido
Normas de referência

Dimensões (LxWxH) (mm)
Peso (baterias inclusas)
Página

LCD, 3½ dígitos
1x9V bateria tipo IEC 6F22
IEC 61672 type2
289x80x32
300g

•
(Classe 2)

Calibração precisa com procedimento
interno

Transferência dos dados guardados para
Pen Drive USB
Windows software para análise dos
dados guardados
Display

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Display
Alimentação
Referências standard
Dimensões (CxLxA) mm
Peso (com baterias)

•

•

IEC 61672
Classe 2

IEC 61672
Classe 1

IEC 61672
Classe 1
IEC 61620
Classe 1

289x80x32

285x90x39

285x90x39

300g

500g

500g
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HT154

HN000154

HT155 - HT157

FONÔMETROS INTEGRADORES PROFISSIONAIS DO TIPO 1
Os modelos HT155 e HT157 são fonômetros integradores portáteis do Tipo (Classe 1) utilizados para efetuar a monitorização do nível equivalente do ruído (Leq), medição dos valores de Pico, verificação dos níveis de sonorização, poluição acústica, etc. logo indicados para a
certificação de acordo com as leis atualmente em vigor para medições de ruído ambiental e nos ambientes de trabalho. Os instrumentos possuem uma ampla escala de medida (de 25 a 140dB) e múltiplas funções internas (análises estatística, análises 24H, integração
do Leq no tempo) que constituem elementos indispensáveis no âmbito das medições. O modelo HT157 permite, ainda, efetuar análises
detalhadas dos componentes espectrais do ruído utilizando filtros integrados em bandas de oitava e em bandas de 1/3 de oitava. Ambos
os modelos possuem memória interna para guardar os dados e interface USB para transferência para um PC através de software apropriado para ambiente Windows com possibilidade de visualizações numéricas, gráficas e estatísticas. Os fonômetros são fornecidos,
no interior de uma prática e robusta mala, com um calibrador portátil para controles preliminares antes de cada operação de medida.
FUNÇÕES
Categoria do fonômetro
Escala de medida do ruído
Resolução medição do ruído
Faixa dinâmica
Medição Nível Pressão Sonora (SPL)
Medição Níveis equivalentes de ruído
(Leq)
Ponderação em frequência
Integração no tempo
Medição do Pico (Peak-, Peak+)
Análise Estatística ruído tipo “A”
Análise 24H do ruído
Análise espectral em bandas de oitava
Análise espectral em 1/3 de banda de
oitava
Microfone com condensador de 1/2
Saída analógica AC
Calibração interna da Classe 1
Calibrador portátil fornecido
Memória interna para guardar os dados
Interligação com Pen Drive USB
Interface USB para ligação a PC

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

HT155

HT157

Tipo 1
25÷140dB
0.0÷10.1dB
> 90dB
•

Tipo 1
25÷140dB
0.0÷10.1dB
> 90dB
•

•

•

A/C/Z
F/S/ Impulso
•
•
•

A/C/Z
F/S/ Impulso
•
•
•
•

LCD, matriz de pontos (240x160pxl)
com Retroiluminação

Alimentação interna
Alimentação externa

4x1.5V baterias alcalinas tipo AA LR6
Adaptador 100-240VAC/5VDC
IEC 61672:2002 tipo 1
IEC 61260:1995 tipo 1 (HT157)
IEC 60804:1985 tipo 1
IEC 60651:1979 tipo 1
285x90x39
500g

Referência de série

•
•
•
•
•
(128 grupos)
•
•

Display

•
•
•
•
(128 grupos)
•
•

Dimensões (CxLxA) mm
Peso (com baterias)

ACESSÓRIOS
De série
Calibrador portátil em classe 1
Alimentação 100-240VAC/5VDC com saída USB
Mini-cabo USB para conexão com PC
Pen Drive USB (TRASCEND JF V30/2GB)
Cabo USB para conexão Pen Drive com o instrumento
Proteção antivento 60mm
Software Windows para transferência de dados
Mala rígida
4x1.5V baterias alcalinas tipo AA LR06
Certificado de calibração de medidor de nível de som e calibrador
Manual de instruções

HT155

HT157

HN000157

HN000155
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MEDIDORES MULTIFUNCIONAIS

ACESSÓRIOS
Opcionais
HP30C2

HP30C3

HTFLEX
3003

HTFLEX
33D

HTFLEX
35

•

•

•

•

•(s)

•

•

•

•

•

•

•(s)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•(s)

•

COMBI420

•

•

•

•

COMBI419

•

•

•

•

M72, M73, M74

•(N)

•(N)

•(N)

•(N)

•(N)

•(N)

•

M75

•(N)

•(N)

•(N)

•(N)

•(N)

•(N)

•(s)

SOLAR300N

•

•

•

•

•

•

SOLAR I-V

•

•

•

•

•

•

HT96U

HT97U

ZG47

•

GSC53N
GSC57
SIRIUS89N

Modelo

HT98U

HP30D1

HT4003

SIRIUS87
MACROTEST5035
•(*)(A)

SPEED418

SOLAR200
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•

•(NPV)

•(NPV)

•

•

MPP300

•

•

•(A4)

•(A4)

•

•

PQA820

•(AB)

•(AB)

•(AB)

•(AB)

•(AB)

•(AB)

•(AB)

PQA824

•

•

•

•

•

•

•

•(s)

•

PQA823

•

•

•

•

•

•

•

•(s)

•

VEGA78

•

•

•

•

•

•

•

•(s)

•

(N) com NOCANBA Acessório opcional ; (*) Alicate transdutor não compatível com medição de potência ativa AC ; (A) com ABNACON Acessório opcional ; (S) Fornecido como
item de série; (AB) com ACONBIN Acessório opcional; (A4) com ACON3F4M Acessório opcional; (NPV) não para Eficiência fotovoltaica medição.

PINÇAS E MULTÍMETROS

ACESSÓRIOS
Opcionais
Modelo

T10

TK107

TK108

TK109

TK110

•(S)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•(S)

•

•

•

•

•(S)

•

•

•

•

HT21
HT210
HT321
HT322
HT326, HT327
HT32, HT37, HT39
HT710, HT712
HT4012, HT4014, HT4020, HT4022
HT9012
HT9014, HT9015
HT9019
HT9021
HT9022
(S) fornecido como item de série

MEDIDORES MULTIFUNCIONAIS

HT4004N

HT4005K

HT4005N

IMP57

•

•

•

PR400

TOPVIEW
2007

TOPVIEW
2006

CN0050

•(S)

•

SP-0400

HT52/05

HT53/05

•

•

•

•

•

•(S)

•

•

•

•

•

•

•(S)

•

•

•

•

•

•

•(S)

•

•

•

•

•(S)

•

•(S)

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•(N)

•(N)

•(N)

•(N)

•(N)

•(N)
•

•

•(S)

•(S)

•

•(S)

•(S)

•

•(A4)

•

•

•(A4)

•(AB)

•(AB)

•(S)

•

•

•

•(S)

•

•

•

•

•(S)

•

•

•

•

•(S)

•

•
•(S)

•
•(S)

•
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PINÇAS E MULTÍMETROS

TK111

B80

SW39

4413-2

•(S)
•
•

•(S)

•(S)

•(S)

•(S)

•(S)

•(S)
•(HT39)

•(S)
•(S)
•(S)
•(S)
•(S)

•

P711EU

•(S)

•(S)
•(S)

•

P710EU

•(S)

•(S)

•(S)

KIT4000A

•(S)
•(S)

ACESSÓRIOS PARA MULTÍMETROS MULTIFUNCIONAIS
HP30C2 e HP30C3 Alicates AC
standard
Escalas: 0 ÷ 200A; 0 ÷ 200 (HP30C2)
Escala: 0 ÷ 3000A (HP30C3)
Precisão de base: ±0.5%rdg
Sinal de saída: 1V AC
Categoria de medição: CAT III 600V
Diâmetro máx toróide: 70mm Conector
de saída: Hypertac.
HT4003 Alicates AC standard
Escala: 0 ÷ 400A
Precisão de base: ±(1.5%rdg+0.5A)
Sinal de saída: 400mV AC
Categoria de medição: CAT III 600V
Diâmetro máx toróide: 30mm Conector
de saída: segurança bananas (alicate
não para medição de potência).

HT4004 Alicate AC standard
Escala: 0.1 ÷ 100A DC
Precisão de base: ±1%rdg + 0.01A
Sinal de saída: 1V DC
Categoria de medição: CAT III 600V
Diâmetro máx toróide: 30mm Conector
de saída: Hypertac.
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HT4004N Alicate DC standard
Escalas: 0 ÷ 10A; 0 ÷ 100A
Precisão de base:
±(1.0%rdg+3mA) – Escala 10A
±(1.0%rdg+30mA) – Escala 100A
Sinal de saída: 1V DC
Alimentação: 2x1.5V bat. AAALR03
Vida da bateria: 48 horas
Categoria de medição: CAT III 300V
Diâmetro máx toróide: 32mm
Conector de saída: Hypertac.
HT4005N Alicate AC standard
Escalas: 0 ÷ 5A, 0 ÷ 100A
Precisão de base: ±1.0%rdg
Sinal de saída: 1V AC
Categoria de medição:
CAT III 600V, CAT IV 300V
Diâmetro máx toróide: 20mm
Conector de saída: Hypertac.
HT4005K Alicate AC standard
Escalas: 0 ÷ 200A
Precisão de base: ±(0.5%rdg+20mA) –
[45 ÷ 65Hz]
Escalas de frequência: 40Hz ÷ 3kHz
Sinal de saída: 1V AC
Categoria de medição: CAT III 600V
Diâmetro máx toróide: 40mm
Conector de saída: Hypertac.
HT96U, HT97U
Alicates standard
Escalas: 0 ÷ 1A; 0 ÷ 100A; 0 ÷ 1000A
(HT96U)
Escalas: 0 ÷ 10A; 0 ÷ 100A; 0 ÷ 1000A
(HT97U)
Precisão de base: ±1.0%rdg
Sinal de saída: 1V AC
Categoria de medição: CAT III 600V
Diâmetro máx toróide: 54mm
Conector de saída: Hypertac.

HT98U Alicate DC standard
Escala: 0 ÷ 1000A AC/DC
Precisão de base: ±(1.0%rdg+0.5A)
Sinal de saída: 1V AC
Alimentação: 1x9V bateria IEC 6F22
Vida da bateria: aprox 75 horas
Categoria de medição: CAT III 600V
Diâmetro máx toróide: 52mm
Conector de saída: Hypertac.

HTFLEX3003
Set pinça flexível
HTFLEX3003 is a set
de 3 flexible pinças para
Medição de corrente AC baseada no
método Rogowski alimentação externa
e integrador
Escalas: 0÷300A; 0÷3000A
Precisão de base: ±1.0%rdg
Saída sinal: 1V AC
Alimentação: 2x1.5V bateria tipo IEC
AA LR06
Comprimento de cabeça flexível:
610mm;
Medição cat.: CAT III 1000V
Máx diâmetro do toróide: 174mm.
HTFLEX35 Pinça flexível
HTFLEX35 is a Pinça flexível para
Corrente AC medição baseado em
Método Rogowski sem alimentação
externa e integrador
Escala: de acordo com o instrumento
ao qual está conectado
Saída sinal: max 85mV AC
Precisão de base: ±0.5%rdg
Comprimento de cabeça flexível:
900mm
Categoria de medição: CAT III 1000V
Máx diâmetro do toróide: 274mm.
HTFLEX33D
Pinça flexível
HTFLEX33D is a Pinça flexível para
Corrente AC medição baseado em
Método Rogowski sem alimentação
externa e integrador
Escala: de acordo com o instrumento
ao qual está conectado
Saída sinal: max 85mV AC
Precisão de base: ±0.5%rdg
Comprimento de cabeça flexível:
610mm
Categoria de medição: CAT III 1000V
Máx diâmetro do toróide: 174mm.
HP30D1 DC standard pinça
Escalas: 10 ÷ 1000A
Precisão de base: ±1.5%÷2mV
Saída sinal: 1V AC
Categoria de medição: CAT III 600V
Máx diâmetro do toróide: 83mm
Conector de saída: Hypertac.

HT4004P DC unbatteried standard
pinça
Escalas: 0 ÷ 10A; 0 ÷ 100A
Precisão de base:
±(1.0%rdg+3mA) – Escala 10A
±(1.0%rdg+30mA) – Escala 100A
Saída sinal: 1V DC
Categoria de medição: CAT III 300V
Máx diâmetro do toróide: 32mm
Conector de saída: Hypertac 4 poles.

HT903
Maleta 3x1-5A/1V para conexão
externa CTs com 1A ou saídas
secundárias 5A
IMP57
Acessório para
Linha/loop P-P, P-N, P-PE
medição de impedância
com alta resolução (0.1m )
e teste de corrente de 200A.
PR400
Sonda switch
Chave remota START/STOP para
início e parada de medições.
Para performance de medições de:
Continuidade, Isolamento, DR, Loop,
sequência de fase.

HT52/05
Sonda de temperatura/umidade
do ar
Temperatura
Escala: -20 ÷ 60°C; 4 ÷ 140°F
Precisão: ±0.7°C; ±1.4°F
Sensor tipo: capacitive
Umidade
Escala: 0 ÷ 100%RH
Precisão: ±3%rdg at 25°C
Sensor tipo: capacitive
Conector de saída: Hypertac.

HT53/05
Sonda luxímetro classe A
Sensor tipo: silicone fotodiode
Escalas: 0÷20; 0÷2k; 0÷20k lux
Tempo de resposta: <100ms
Saída sinal:
20 lux: 0.01lux 1mV
2k lux: 1lux 1mV
20k lux: 10lux 1mV
Precisão: ±3%rdg
Conector de saída: Hypertac.

A0050 - A0053
AC/DC adaptador de rede
230VAC/12VDC (A0050),
AC/DC adaptador de rede
110VAC/12VDC (A0053).

CN0050
Kit mãos livres.

SP-0400
Conjunto de correias para o uso do
instrumento a tiracolo

C2006
Ótico/Cabo USB
Compatível com modelos com
interface ótica.
Windows driver incluso.

C2009 USB-RS-232 adaptador
Compatível com com Win2k, XP,
Vista, Win7
Platforms: 32 bit e 64 bit
Windows driver incluso.

HT304N célula de referência para
medições de irradiação
Medição on Mono/Multi células
cristalinas de silíco
Escala: 50 ÷ 1400W/m2
Proteção index: IP65 de acordo com
IEC/EN60529
Prendedor prático para instalação no
painel.

C2013
Ótico/Wi-Fi interface
Wi-Fi conexão para MACROTESTG3
LED indications
Frequência: 2.4GHz (IEEE 802/1 b/g)
Alimentação:
2x1.5V baterias tipo AAA
Desligamento automático.

SONDAS OPCIONAIS DE TEMPERATURA

Ø3

Ø4
Ø5

Ø4

Ø4

5
R1

Ø5

125
200

125

1m

200

200

200

200
Ø1.5

1m

125

1m

125

1m

125

1m

60

Código da sonda

TK107

TK108

TK109

TK110

TK111

Aplicação

Temperatura
de ar e gás

Temperatura interna
de substâncias semisólidas

Temperatura interna
de substâncias
líquidas

Temperatura de
superfícies

Temperatura de
superfícies com pico
de 90°

Sonda tipo

Tipo “K”

Tipo “K”

Tipo “K”

Tipo “K”

Tipo “K”

Escala de temperatura

- 40 ÷ 800°C

- 40 ÷ 800°C

- 40 ÷ 800°C

- 40 ÷ 400°C

- 40 ÷ 400°C

Tempo de resposta

4s

4s

4s

4s

4s

Precisão (à 100°C)

±2.2 rdg
(de acordo com IEC
584)

±2.2 rdg
(de acordo com IEC
584)

±2.2 rdg
(de acordo com IEC
584)

±2.2 rdg
(de acordo com IEC
584)

±2.2 rdg
(de acordo com IEC
584)

ACESSÓRIOS GERAIS OPCIONAIS EM CONFORMIDADE COM IEC/EN61010-1
Código 6009-IEC
Pinça de seguança tipo jacaré dura (20A) para cada
4mm banana pontas de prova

Código 6007-IEC
Pinça de seguança tipo jacaré flexível (6A) para
cada 4mm banana pontas de prova
Código 4413-2 - Código 4312-2
Par de pontas de prova vermelho/preto CAT III 1000V
com
90° conector
Par de pontas de prova vermelho/preto CAT III 1000V
Código 425
Kit de pontas de prova composto de:
2 medição cabos 4mm diâmetro
2 pontas de prova
2 pequenas pinças
Código 404-IEC# (HA40400#)
4mm ponta de prova de segurança
# = cor N = preto, R = vermelho,
B = azul, V = verde
Código 402-IEC# (HA40200#)
4mm ponta de prova de segurança
# = cor N = preto, R = vermelho
Código 1066-IEC# (HA10660#)
4mm macho + fêmea terminação para cabos de
extensão
# = cor N = preto, R = vermelho

Código 606-IECN
CAT III 1000V adaptador magnético de segurança (4A)
para conexão de teste cabos até terminal parafusos
Código 44700
Kit básico para osciloscópios composto de:
2 cabos 4mm diâmetro
2 clips
2 pontas de prova
2 pinças jacaré
2 M-F adaptadores
1 BNC adaptador com duplo banana
2 micro clips
1 sonda 150MHz (x1 / x10)
Código 44100
Kit básico para multímetros digitais composto de:
2 cabos 4mm diâmetro
2 pinças jacaré 20A
2 pontas de prova
2 pinças especiais
2 pinças
Código 4717-S-IEC-100#
CAT III 1000V pontas de prova de segurança com
proteção retrátil #
cores disponíveis: N=preto, R=vermelho
ABNACON
Adaptador Hypertac macho – segurança banana
fêmea para conexão de transdutor sondas
até analisadores de qualidade de potência
NOCANBA
Adaptador Hypertac fêmea – banana macho seguro
para conexão de transdutor sondas até multímetros
ou data loggers

Código 5004-IEC#
CAT III 1000V pinça de segurança tipo jacaré max 20A
# cores disponíveis:
N=preto, R=vermelho, V=verde, B=azul

ACON3F4M
3-pinos plug adaptador de pinça DC para uso
HP30D1, HT4004N ou HT98U com MPP300

ACONBIN
Conector para adaptador Hypertac para pinça de
conexão com instrumento PQA820

T10
Adaptador para conexão de sonda tipo K até multímetros
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