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Verificador de tensão 2100-Delta TRMS
com função de corrente
Classificação de segurança até CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
Com classificação de segurança até CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, o 2100-Delta é o 
produto ideal para resolução de problemas em ambientes industriais e comerciais. 
Utilize-o para verificar a tensão, a corrente, a resistência, a continuidade e a frequência, 
tudo num só equipamento. Ligue as pontas de prova de forma segura à parte superior da 
caixa do equipamento ao testar a tensão, ficando com uma mão livre extra. O 2100-Delta 
verifica correntes até 200 A AC de forma simples ao deslizar a garra fixa em torno do 
condutor sem a necessidade de interromper o circuito. 

E, tal como o 2100-Alpha, o 2100-Beta e o 2100-Gamma, o 2100-Delta está naturalmente 
equipado com componentes reforçados para um desempenho fiável. Possui um grau 
de proteção IP 64, é construído de acordo com a norma EN 61243-3:2014 relativa a 
verificadores de tensão e conta com aprovação GS.

• 2 equipamentos em 1: Verificador de tensão e verificador 
de corrente até 200 A AC

• Uma ferramenta no seu cinto de ferramentas – tudo 
aquilo de que necessita para fazer o seu trabalho

• TRMS
• Sistema de clique de sondas tipo "par de mãos extra" 
• Gama alargada até 1000 V AC/1500 V DC

2100-Delta
Referência nº 5237726

149 €

Verificadores de tensão e continuidade
2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma 2100-Delta

Indicação de rotação de fase 
bipolar direita/esquerda direita/esquerda direita/esquerda direita/esquerda

Classificação de segurança 
(categoria de sobretensão)

 CAT III/690 V, 
CAT IV/600 V 

CAT III/690 V, 
CAT IV/600 V

CAT III/1000 V, 
CAT IV/600 V

CAT III/1000 V, 
CAT IV/600 V

Gama de tensão 12-690 V AC/DC 12-690 V AC/DC 6–1000 V AC/ 
6–1200 V DC

1–1000 V AC/ 
1–1500 V DC

Indicação de tensão – LCD – 12-690 V AC/DC 6–1000 V AC/ 
6–1200 V DC

1–1000 V AC/ 
1–1500 V DC

Função de retenção de dados – • • •

Medição de resistência – – 0...1999 Ω 0...100 kΩ

Indicação de baixa 
resistência – – Som < 10 Ω Som + indicação < 20 Ω

Deteção de tensão sem 
contacto – – • •

Referência nº 4312495

60 €
Referência nº 4312508

91 €
Referência nº 4709243

107 €
Referência nº 5237726

149 €
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Compre os seus acessórios básicos por 
menos de 200 € 

Compre os seus acessórios básicos por 
menos de 100 € 

NCV-1040-EUR 
MAGNO-VOLTfix
Detetor de tensão sem contacto 
com capacidade de teste de 
solenoide magnético (LED)

Referência nº 4918097

41 € 

Luxímetro 
digital  
LM-100
Medição da luz até 20 
000 fc ou 200.000 Lux

Referência nº 3052348

128 € 

Verificador de 
rotação de fases 
PRM-5
Verifica ligações trifásicas 
e sequência de fases com 
cabos de teste

Referência nº 4375961

85 € 

Multímetro  
digital compacto  
AM-500-EUR
À prova de choques e resistente 
a impactos graças proteção 
incluída

Referência nº 4102332

36 € 

Multímetro digital 
AM-555-EUR
Medição de corrente  
TRMS e AC/DC até 20 A

Referência nº 4701030

168 € 

KIT BÁSICO
 + Verificador de tensão 2100-Alpha  
 + Pinça de corrente TRMS 
AMP-210-EUR

 + Multímetro digital compacto 
AM-500-EUR 

Referência nº 5265031

221 €

199 €
Preço especial!
    

KIT AVANÇADO
 + Verificador de tensão 2100-Beta 
 + Pinça de corrente (AC) TRMS  
AMP-310-EUR

 + Multímetro digital AM-520-EUR

Referência nº 5265046

355 €

299 €
Preço especial!
    

KIT PRINCIPAL
 + Verificador de tensão 2100-Beta 
 + Pinça de corrente (AC/DC) TRMS  
AMP-330-EUR

 + Multímetro digital AM-555-EUR  

Referência nº 5265054

494 €

399 €
Preço especial!
    

Termómetro de 
infravermelhos
IR-730-EUR
Medição de temperatura de 
-32 ° a 1250 °C

Referência nº 4308517

176 € 

Um kit para todas as tarefas!

A um preço acessível! 

≤ 100 €

≤ 200 €

 Seja o primeiro a saber! beha-amprobe.com/subscribe
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Tamanho de bolso
14,7 cm de altura

Compre os seus acessórios básicos por 
menos de 200 € 

Compre os seus acessórios básicos por 
menos de 100 € 

Verificador de  
cabo LAN LAN-1
Verificação de falhas  
de cabos LAN

Referência nº 3052401

95 € 

Medidor de 
monóxido de
carbono CM100
Mede as concentrações 
de monóxido de carbono, 
incluindo a função de 
alarme

Referência nº 3311826

177 € 

Multímetro digital 
AM-520-EUR
Medição de tensão, corrente, 
resistência e temperatura

Referência nº 4131281

90 € 

Medidor de 
temperatura e 
humidade TH-1
Medição da temperatura do 
ponto de orvalho e do bolbo 
húmido

Referência nº 3311871

87 € 

AM-540-EUR KIT1 
 + Multímetro digital AM-540-EUR 
 + Suporte magnético HS-1 GRÁTIS!

Referência nº 5220302

135 € 

AMP-220-EUR KIT1 
 + Pinça de corrente TRMS  
AMP-220-EUR (AC/DC)

 + Conjunto de segurança 370003 
GRÁTIS!

O conjunto de segurança 370003 inclui: cabos 
de teste, sondas e pinças

Referência nº 5220316

157 € 

AMP-220-EUR KIT2 
 + Pinça de corrente TRMS  
AMP-220-EUR (AC/DC)  
Verificador de tensão 2100-Beta

Referência nº 5220325

248 €

212 €
Preço especial!
    

Pinça de corrente 
Mini TRMS (AC/DC)
AMP-25-EUR
Medição de corrente 
TRMS num design muito 
compacto

Referência nº 4588268

183 € 

Pinça amperimétrica 
digital
AMP-320-EUR
Pinça True-RMS (AC/DC) para 
manutenção de motores

Referência nº 4560615

197 € 

Acessórios complementares GRATUITOS 
e ofertas especiais!

GRÁTIS!GRÁTIS!

++ +

≤ 200 €

A um preço acessível! 

≤ 100 €W
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Método de ensaio IEC 
para estações de carga 
de veículos elétricos
São necessários e obrigatórios 
verificações iniciais e novos 
ensaios regulares de estações 
de carga para garantir o mais 
elevado nível de segurança para 
cada utilizador.

Para mais informações sobre normas 
e ensaios com a série EV-500, 
consulte beha-amprobe.com 

Veja um vídeo do  
EV-500 em ação.

Visite o nosso website: beha-amprobe.com

Todos os preços indicados neste folheto são PVP recomendados e não incluem IVA. 

Validade: Até 15.06.2021 ou final de existências. Não acumulável com 
outras promoções e/ou campanhas. Encomende através do seu distribuidor 
Beha-Amprobe. Reservados todos os direitos. Preços e especificações podem ser 
alterados sem aviso prévio.

©2021 Beha-Amprobe. Todos os direitos reservados.

Beha-Amprobe
BIC 1
5657 BX Eindhoven - 
Países Baixos
Web: beha-amprobe.com
 geral@aresagante.pt
 +351 228 329 400
Fax: +351 228 329 399 6013792A-PT

Kits para ensaiar estações de 
carga automóvel
Obtenha acesso às tomadas de uma estação de 
carga para realizar testes funcionais e de segurança, 
enquanto simula a presença de um veículo elétrico.

EV-520-D 
Kits de Adaptadores de Teste para 
Estações de Carga de Veículos Elétricos
• Adequado a estações de carga de modo 3
• Conetores de EV para tipo 2 e tipo 1
• Pré-teste PE: Funcionalidade de segurança 

para ensaiar o condutor PE quanto à possível 
presença de tensão de ligação à terra 
perigosa.

• Estado PP (piloto de proximidade): para 
simular várias capacidades de corrente dos 
cabos de carga (simulação de cabos).

• Estado CP (piloto de controlo): para simular 
vários modos de carga (simulação de 
veículo).

Referência nº 5008532 

799 €

ProInstall-200-EUR KIT3 
ProInstall-200-EUR – Verificador de
Instalações Multifunções
+ EV-520-D - Kit de teste 
para Estações de Carga de Veículos 
Elétricos 

Com esta combinação de equipamentos 
de alta qualidade, pode ensaiar o 
funcionamento e a segurança de 
estações de carga de modo 3 para 
carregamento AC.

Referência nº 5050749

1514 €
Preço especial!
    

Fluke Pacote 1664
AGORA TAMBÉM EM CONJUNTO 
COM O FLUKE 1664 Verificador de 
Instalações Multifunções!

1664 SCH-EV KIT
Fluke FLK-1664FC SCH 
+ Beha-Amprobe EV-520-D

Referência nº 5105287 

2199 €
Preço especial!
     

As estações de carga com avaria têm vários efeitos, 
incluindo sobrecargas do sistema de abastecimento, 
avarias no equipamento e no sistema e perigo para 
as pessoas. “É especialmente evidente nas estações 
de carga públicas a importância dos ensaios e 
aprovações iniciais, bem como os ensaios periódicos.

A relação é bastante simples: Cada estação de carga 
avariada diminui a procura de carros elétricos devido a 
uma infraestrutura de abastecimento pouco fiável. Se 
os países querem avançar na eletromobilidade, não 
são permitidas quaisquer falhas no abastecimento.  
Muitas cidades por toda a Europa já estão a responder 
a este requisito com os seus próprios planos de 
expansão como parte de um exercício de equilíbrio 
com vista à falta de lugares de estacionamentos nas 
zonas urbanas. Cada estação de carga nova tem de 
cumprir as normas europeias relevantes para sistemas 
elétricos. Os regulamentos gerais que têm de ser 
aplicados incluem HD 60364-6, HD 60364-7-722, 
HD 60364-5-54 e HD 60364-4-41, bem como HD 
60364-5-52.

Em conformidade com o HD UNE-HD 60364-6, 
é exigido a todos os eletricistas qualificados que 
realizem um ensaio inicial num sistema de baixa 
tensão após entrada em funcionamento. Os ensaios 
incluem medir, inspecionar e testar os diferentes 
estados de funcionamento de uma estação de 
carga. Os procedimentos de medição incluem medir 
a continuidade dos condutores de ligação à terra 
de proteção (PE), a funcionalidade de RCD e do 
isolamento e resistência da terra.

Durante o ensaio de estações de carga, os resultados 
simulam de forma mais precisa e consistente os 
processos de carga reais. Consequentemente, é 
necessário simular um veículo elétrico durante a 
realização de um ensaio a uma estação de carga, 
pois a estação de carga não irá emitir uma tensão de 
carga sem a simulação de veículo. Os adaptadores da 
Série EV-500 são desenvolvidos para este propósito. 
O kit simula o veículo, bem como as diferentes 
secções cruzadas de cabos de carga para saídas de 
alimentação de até 22 kW.

São necessários equipamentos de medida e 
adaptores de ligação flexíveis*
Com a Série EV-500, é possível ensaiar estações de carga de acordo 
com as normas IEC/EN 61851-1 e IEC/HD 60364-7-722.
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