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PRM-5-EUR
Indicador de rotação de fases

PRM-6-EUR
Indicador de rotação de fases e do motor
Não faça palpites ao utilizar sistemas trifásicos
Se instala ou liga sistemas e motores trifásicos, reconhece 
a importância da verificação da correcta sequência 
de fase das ligações e da rotação do motor. Ligações 
inadequadas podem fazer com que os motores rodem na 
direcção inversa, danificando potencialmente o motor e o 
equipamento que este se encontra a alimentar.  

Sem necessidade de bateria, o PRM-5-EUR é uma ferramenta 
de teste simples e fiável para a verificação da sequência de 
fases adequada em receptáculos e cabos trifásicos.  

Além das funcionalidades do PRM-5-EUR, o PRM-6-
EUR conta com um display LCD retroiluminado de 
fácil leitura e tem capacidade para testar a rotação de 
motores desligados, através de cabos de teste. Uma das 

funcionalidades avançadas do PRM-6 é a detecção sem 
contacto da rotação do motor, o que permite detectar 
a rotação do motor sem ser necessário utilizar cabos de 
teste. Esta funcionalidade é particularmente útil para 
motores de funcionamento rápido quando a rotação do 
motor não pode ser determinada visualmente ou quando 
o eixo de transmissão não se encontra visível.  

De construção resistente e com um revestimento exterior em  
borracha, o PRM-5-EUR e o PRM-6-EUR possuem classificação 
CAT IV 600 V e cumprem com as normas EN 61010 e EN 61557, 
o que os torna em ferramentas essenciais para testar a 
rotação de motores e a sequência de fases em sistemas 
eléctricos até 700 V em ambientes comerciais e industriais.

PRM-5-EUR
Indicador de rotação 
de fases

Indicador de rotação 
no sentido dos 
ponteiros do relógio

Indicador de 
tensão de entrada 
incorrecta

Conectores de 
entrada do cabo 

de teste 
(preto/L1,

vermelho/L2,
amarelo/L3)

Indicador de 
L1 (A), L2 (B), L3 (C)

Indicador de 
rotação no sentido 

contrário ao dos 
ponteiros do 

relógio

PRM-6-EUR
Indicador de rotação de 
fases e do motor

Símbolo de rotação 
do motor para a 
direita/no sentido 
dos ponteiros do 
relógio

Símbolo de aviso 
de falsa tensão de 
entrada

Terminais de entrada
L1 (A), L2 (B), L3 (C)

Símbolo de orientação 
do motor sem contacto e 

indicador do sensor 

Símbolo de 
Entradas L1, L2 e L3 

Símbolo de 
rotação do motor para 
a esquerda/no sentido 

contrário ao dos 
ponteiros do relógio

Botão ON/de 
retroiluminação

Entre as características comuns estão incluídas um revestimento resistente em borracha, tensão trifásica a fase até 700 V, prova de queda até 1 
metro e classificação CAT IV 600 V.

Características PRM-5-EUR PRM-6-EUR
Indicação da sequência trifásica ⚫ ⚫

Direcção de rotação síncrona ou assíncrona do motor  ⚫

Apresentação de erros (fase em falta, uma entrada ligada a neutro ou PE ou a diferença de tensão entre 
as fases excede o valor de 30% de fase a fase ou 65% de fase a neutro)  

⚫ ⚫

Detecção da rotação do motor sem contacto e sem fios em motores em funcionamento ⚫

Display LCD retroiluminado de fácil leitura com símbolos fáceis de ler ⚫
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Validação da cablagem de receptáculos
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• Teste de sequência de fases para 
validação de ligações correctas e 
identificação de ligações trifásicas com fases 
sem tensão ou receptáculos com cablagem 
incorrecta (PRM-5-EUR e PRM-6-EUR)

• Teste de rotação do motor para 
verificação da rotação correcta de 
motores antes da ligação, através da 
ligação de cabos aos fios do motor, e do 
veio de rotação, manualmente ou através 
de outros meios (PRM-6-EUR).

• Teste de rotação do motor sem contacto 
para determinação da rotação de motores 
em funcionamento através da colocação 
do medidor na caixa do motor (PRM-6-EUR) 

• Teste fácil e preciso de tomadas CEE  
16 A e CEE 32A com conjunto de 
acessórios opcional Unidreh 1324

Aplicações do PRM-5-EUR e do PRM-6-EUR 

Característica PRM-5-EUR PRM-6-EUR 
Verificação de fase aberta e indicação trifásica LED LCD

Indicação de rotação de fases 
Gama de tensões (frequência): 

100 - 700 V (16 – 400 Hz)
Corrente de teste nominal: < 3,5 mA

Gama de tensões (frequência): 
40 – 700 V (16 – 60 Hz)

50 – 700 V (60 a 400 Hz)
Corrente de teste nominal: < 3,5 mA

Detecção da rotação do motor sem contacto 
e sem fios

Gama de frequências: 16 – 400 Hz

Teste de rotação do motor (por meio de 
manivela)

Gama de tensões: ≥ 1 V – 700 V
Gama de frequências: 2 – 400 Hz

Corrente de teste nominal: < 3,5 mA

Especificações gerais
Temperatura de funcionamento 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Altitude de funcionamento Até 2.000 m

Alimentação Da unidade a ser testada Pilha AAA (2)

Dimensões 137 x 65 x 33 mm (5,43 x 2,56 x 1,3 pol.) 

Peso
PRM-5-EUR: 253 g (0,56 lb) com cabos de teste

PRM-6-EUR: 170 g (0,38 lb) (com pilha instalada)

Normas do produto EN 61557 -1/-7

Segurança eléctrica Em conformidade com as normas EN 61010-1, EN 61010-031, EN 61557-1, EN 61557-7 e EN 61326-1

Classificação de segurança CAT IV 600 V

Aprovações de agências

Especificações do produto 

PRM-5-EUR 
Indicador de rotação de fases 
Acessórios incluídos: 3 cabos de teste 
(não amovíveis), 3 sondas de teste, 1 pinça 
de crocodilo, manual do utilizador, mala de 
transporte. 

PRM-6-EUR 
Indicador de rotação de fases e do motor 
Acessórios incluídos: 3 cabos de teste, 3 pontas 
de prova, 3 pinças de crocodilo, manual do 
utilizador, mala de transporte, 2 pilhas AAA.

Acessórios opcionais

O conjunto de 
acessórios opcional 
Unidreh 1324 
permite uma ligação fácil  
e perfeita a tomadas CEE 
16 A e CEE 32 A, 
CAT II 1000V

Conjunto de 
cabos de teste 
TL-PRM-6

Detecção da rotação do 
motor sem fios

Verificação da rotação do 
motor antes da ligação


