Soluções Beha-Amprobe para
profissionais do setor residencial
Os profissionais do setor residencial encontram problemas elétricos, de AVAC e canalização
diariamente. A Beha-Amprobe está empenhada em disponibilizar os produtos de teste
e medição da mais alta qualidade que sejam seguros, precisos e fiáveis, permitindo aos
profissionais do setor residencial que trabalhem de forma mais inteligente e não mais
arduamente. Desde multímetros e pinças amperimétricas residenciais com classificação CAT III
até localizadores de cabos avançados e câmaras termográficas de bolso, a Beha-Amprobe tem
um dispositivo para todas as necessidades dos profissionais do setor residencial.

Ver novos produtos
da Beha-Amprobe

Para profissionais no setor residencial

UAT-620-EUR
Dispositivo de localização
de instalações subterrâneas

AT-6010-EUR
Kit de localizador
de cabos avançado

ULD-420-EUR
Detetor ultrassónico
de fugas

Certificação de segurança
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Portugal
info@beha-amprobe.co.uk
beha-amprobe.com

Todas as ferramentas Beha-Amprobe são rigorosamente
testadas relativamente a segurança, precisão, fiabilidade
e robustez no nosso avançado laboratório de teste.
Além disso, os produtos Beha-Amprobe de medição
de eletricidade estão listados por um laboratório de
segurança independente, UL ou CSA. Este sistema
garante que os produtos Beha-Amprobe cumprem ou
excedem as normas de segurança e que funcionarão em
ambientes profissionais exigentes durante muitos anos.
6012452A-pt

Soluções para profissionais do setor residencial
Saiba como as soluções Beha-Amprobe podem poupar tempo, dinheiro e aumentar a eficácia,
a segurança e a precisão em beha-amprobe.com

Proprietário

Desafios enfrentados:

Eletricista

● Curto-circuito devido a falta de manutenção
do sistema elétrico
● Deterioração das instalações devido a
excesso de humidade
● Ferramentas de teste e medição de
baixa qualidade que aumentam o risco de
eletrocussão

Desafios enfrentados:
● Potenciais interrupções do serviço
de eletricidade devido a problemas
de instalação
● Problemas elétricos despoletados
por má qualidade da energia
● Garantir que as instalações
elétricas estão em conformidade
com os códigos de construção
municipais e dos serviços públicos

Soluções Beha-Amprobe:
Multímetros digitais
Teste de lâmpadas
Termómetro de infravermelhos

Soluções Beha-Amprobe:

Câmara termográfica

Multímetros digitais

Medidor de humidade

Pinças amperimétricas

Detetores ultrassónicos e de fugas de gás
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Inspetor de eletricidade
Localizador de cabos

Inspetor do setor
residencial

Técnico AVAC

Desafios enfrentados:

Desafios enfrentados:

● Danos estruturais devido a excesso de
humidade
● Mau funcionamento do sistema elétrico
devido a cabos com defeito ou danificados
● Concentração perigosa de CO2 ou gases
de combustão
● Má qualidade da energia que tem impacto
no fornecimento dos serviços públicos

● Má ventilação que cria aquecimento
e arrefecimento inconsistentes
● Falhas do equipamento devido a
fugas e problemas de permutação
de calor
● Perigos de fuga de CO2 ou gases
de combustão devido a instalação
inadequada do equipamento
● Danos no equipamento elétrico
devido a má qualidade da energia

Soluções Beha-Amprobe:
Multímetros digitais

Soluções Beha-Amprobe:

Localizadores de cabos

Multímetros digitais
Pinças amperimétricas

Dispositivo de localização de instalações
subterrâneas

Câmaras termográficas

Câmaras termográficas

Termómetros de infravermelhos

Medidor de humidade

Medidor de temperatura/humidade

Anemómetro

Detetores ultrassónicos e de fugas de gás

Detetores ultrassónicos e de fugas de gás

Localizadores de cabos e
Dispositivos de localização de instalações subterrâneas

Verificadores elétricos

Localizador
de cabos avançado

Localizador
de cabos avançado

Dispositivo de localização de
instalações subterrâneas

Temperatura
Câmaras
Térmicas

Termómetros
Infravermelho

Verificadores ambientais e detetores de fugas

Multímetro digital

Pinça amperimétrica

Verificador de tensão
sem contacto (NCV)

Teste de lâmpadas

Medidor de temperatura/humidade

Medidor
de humidade

AM-535-EUR

AMP-220-EUR

NCV-1040-EUR
MAGNO-VOLTfix

ADPTR-KIT1-EUR

AT-6010-EUR

AT-6030-EUR

UAT-620-EUR

IRC-120-EUR

IR-730-EUR

THWD-3

MT-10

TMA40-A

ULD-420-EUR

ULD-300
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Anemómetro

Detetor ultrassónico de fugas

Detetor de fuga
de gás

