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1. Avisos 

1.1 Direitos autorais 
© 2018, FLIR Systems, Inc. Todos os direitos reservados no mundo inteiro. Nenhuma parte do 
software, incluindo o código-fonte, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita ou traduzida para 
qualquer idioma ou linguagem de computador de qualquer forma ou por qualquer meio, 
eletrônico, magnético, ótico, manual ou outro, sem a permissão prévia por escrito da FLIR Systems. 
A documentação não deve, no todo ou em parte, ser copiada, fotocopiada, reproduzida, traduzida 
ou transmitida para qualquer meio eletrônico ou forma legível por máquina sem o consentimento 
prévio, por escrito, da FLIR Systems. 
Os nomes e marcas que aparecem nos produtos são marcas registradas ou marcas comerciais da 
FLIR Systems e/ou de suas subsidiárias. Todas as outras marcas registradas, nomes comerciais ou 
nomes de empresas mencionados neste documento são usados apenas para identificação e são de 
propriedade de seus respectivos proprietários. 

1.2 Garantia de qualidade 
O Sistema de Gestão da Qualidade sob o qual estes produtos são desenvolvidos e fabricados foi 
certificado de acordo com a norma ISO 9001. 
A FLIR Systems está comprometida com uma política de desenvolvimento contínuo; portanto, 
reservamo-nos o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos sem aviso 
prévio. 

1.3 Documentação 
Para acessar os manuais e notificações mais recentes, acesse a guia "Downloads" em: 
http://support.flir.com. Leva apenas alguns minutos para se registrar online. Na área de 
downloads, você também encontrará as edições mais recentes de manuais para nossos outros 
produtos, bem como manuais para nossos produtos históricos e obsoletos. 

1.4 Descarte de lixo eletrônico 
Assim como todos os produtos eletrônicos, este equipamento deve ser descartado 
de maneira ecológica e de acordo com as normas existentes para o descarte de 
eletrônicos. Entre em contato com seu representante da FLIR Systems para obter 
mais detalhes. 

 

http://support.flir.com/
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2. Introdução 

Obrigado por escolher o Detector de tensão sem contato FLIR VP40_VP42. O uso e o cuidado 
adequados deste medidor fornecerão muitos anos de serviço confiável. 

O VP40_VP42 detecta a presença de tensão CA em tomadas elétricas, tiras de junção, circuitos 
elétricos e outros dispositivos sem precisar entrar em contato com o dispositivo fisicamente. 
O VP40 tem uma tensão de excitação mínima de 90V CA; O VP42 tem uma tensão de excitação 
mínima de 190V CA. Ambos os modelos têm um modo de alta sensibilidade que permite detectar 
até 24V CA. Sinais visuais e vibratórios alertam o usuário quando a tensão CA está presente. 

As luzes brilhantes da ponta, perto da ponta do sensor, permitem a operação em áreas pouco 
iluminadas. Observe que quando você acende a lanterna maior, o detector não funciona. 

O dispositivo sai da fábrica inteiramente testado e calibrado. Se adequadamente usado, ele 
funcionará com toda a confiabilidade durante anos a fio.   

 

3. Descrição 

3.1 Descrição do medidor 
1. Sensor de tensão CA 

2. Iluminação da ponta 

3. Indicador de alarme 

4. Indicadores de status 

5. Botão liga/desliga: LIGADO (pressione brevemente); DESLIGADO (mantenha 
pressionado); Alternância de baixa/alta sensibilidade (pressione brevemente com 
o medidor LIGADO) 

6. Clipe de bolso 

7. Botão liga/desliga da lanterna (mantenha pressionado) 

8. Tampa de acesso ao compartimento das pilhas 

9. Lanterna  
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3.2 Descrições de botão e indicador 
 

 

Botão liga/desliga 

Pressione brevemente para LIGAR o medidor; Mantenha pressionado para 
DESLIGAR 

Quando o medidor estiver ligado, pressione brevemente para alternar 
a sensibilidade alta/baixa 

 

Botão da lanterna 

Mantenha pressionado para LIGAR/DESLIGAR a lanterna (o detector não opera 
quando a lanterna está LIGADA) 

 

Indicador de alarme 

Quando a tensão for detectada, o indicador de alarme piscará em vermelho (modo 
de baixa sensibilidade) ou piscará em âmbar (modo de alta sensibilidade) 

 

Indicador de status 

Quando o medidor estiver funcionando normalmente e não em uma condição de 
alarme, o indicador de status ficará verde contínuo (modo de baixa sensibilidade) 
ou âmbar contínuo (modo de alta sensibilidade) 

Se o indicador de status estiver piscando em âmbar, substitua as pilhas 

Se o indicador de status estiver piscando em vermelho, o medidor não está 
funcionando corretamente, devolva o medidor para manutenção.  

4. Operação 
 
 
 
 
 

 ATENÇÃO: Não use este instrumento antes de testá-lo em um circuito ligado conhecido. 
 

 ATENÇÃO: Mantenha as mãos e dedos no corpo da sonda, longe da ponta da sonda. 
 

 ATENÇÃO: Não use esta unidade se ela estiver molhada ou se ela parecer danificada. 

4.1 Modos de sensibilidade alta/baixa 
O medidor opera em um de dois modos: modo Normal (modo de baixa sensibilidade) ou modo de 
alta sensibilidade. A tensão de excitação necessária para ativar o alarme do medidor é muito 
menor no modo de alta sensibilidade. 

• No modo Normal, a tensão de excitação mínima é de 90V CA (VP40)/190V CA (VP42). 
• No modo de alta sensibilidade, a tensão de excitação mínima é de 24V CA. 

 

Nota: Não tente reparar esta unidade. Não há peças que podem ser reparadas pelo 
usuário. 
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Nota: A eletricidade estática e outras fontes de energia perdidas podem acionar 
aleatoriamente o sensor VP40_VP42. Isto é normal. O acionamento aleatório é mais provável 
no modo de alta sensibilidade, mas também pode ocorrer no modo de sensibilidade normal. 

4.2 Operação básica 

1. Pressione brevemente o botão liga/desliga   para LIGAR o medidor. O medidor vibra 
brevemente e as luzes da ponta acendem. O indicador de status deve estar verde contínuo, 
indicando uma condição de trabalho adequada. Se o indicador de status estiver piscando em 
âmbar, substitua as pilhas. Se o indicador de status estiver piscando em vermelho, o medidor 
está com defeito - entre em contato com a FLIR para obter assistência. 

2. Uma vez energizado, pressione brevemente o botão liga/desliga para alternar entre o modo 
Alta sensibilidade e o modo Normal. 

• No modo Normal, o indicador de status acende em uma cor verde contínua. 
• No modo Alta sensibilidade, o indicador de status acende em uma cor âmbar contínua. 

AVISO  

Teste em um circuito ligado conhecido antes de testar em um circuito desconhecido. 

Projetos de tomadas elétricas variáveis e espessura/tipo de isolamento podem afetar 
o desempenho da detecção de tensão do medidor; tenha cuidado 

3. Mantenha o sensor de tensão CA próximo da fonte de tensão. A distância de detecção máxima 
é de 1 cm (0,4”). 

4. Se a tensão estiver presente, o medidor vibra e o indicador de alarme pisca. 

• No modo Normal, o indicador de alarme pisca em vermelho. 
• No modo Alta sensibilidade, o indicador de alarme pisca em cor âmbar. 

5. Para desligar o medidor, mantenha pressionado o botão liga/desliga. O LED de status e as luzes 
da ponta se apagam. 

4.3 Lanterna 
Para ligar ou desligar a lanterna (9), mantenha pressionado o botão da lanterna . Note que o 
detector de tensão não opera enquanto a lanterna estiver LIGADA. 

4.4 Indicação de pilha fraca 
Quando a voltagem da pilha estiver muito baixa, o indicador de status piscará em cor âmbar. 
Após 1 minuto piscando, o medidor é desligado automaticamente. Veja a seção Manutenção para 
obter detalhes sobre a substituição das pilhas. 

4.5 Desligamento automático 
Ao usar o medidor no modo de sensibilidade Baixa (normal) ou Alta, o medidor se desliga após 
3 minutos de inatividade. A lanterna se apaga após 30 minutos, independentemente da atividade. 



MANUAL DO USUÁRIO DO FLIR VP40_VP42 ID do documento: VP40_VP42-pt-BR_AA 7 

5. Manutenção 

5.1 Limpeza e armazenamento 
Com o medidor DESLIGADO, limpe o medidor com um pano úmido e detergente neutro, não use 
produtos abrasivos ou solventes. 
Se você não for usar o medidor por um longo período, remova as pilhas e armazene-as 
separadamente. 

5.2 Substituição de pilha 

1. Desligue o medidor antes de substituir as duas pilhas 
"AAA". 

2. Desaperte a tampa, como mostrado.  

3. Substitua as pilhas observando a polaridade correta. 

4. Prenda a tampa do compartimento, certificando-se de que 
o anel de plástico vermelho na tampa da bateria esteja 
alinhado com a bateria, conforme mostrado. 

5. Verifique se o dispositivo foi ligado corretamente antes de 
tentar fazer medições.  

Recicle as baterias usadas; não descarte-as no lixo 
doméstico. Siga todos os regulamentos relacionados à 
eliminação deste dispositivo no final do seu ciclo de vida. 

6. Segurança 

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA 

 Leia, compreenda e siga todas as informações de segurança, avisos e precauções antes de 
tentar operar este dispositivo. Não fazer isso pode resultar em morte ou ferimentos graves 

 Existe risco de choque elétrico sob uso normal 

   Isolamento duplo 

PRECAUÇÕES  

• Não tente reparar este dispositivo 

• Não exponha este dispositivo à temperatura ou à umidade extremas 
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AVISOS  
 Leia, compreenda e siga todos os avisos, precauções, informações de segurança e instruções 

antes de operar este dispositivo. Não fazer isso pode resultar em morte ou ferimentos graves 

 Mantenha as mãos e os dedos no corpo da sonda ao medir, não toque em circuitos ligados 

 Risco de choque elétrico e queimadura. O contato com circuitos ligados pode resultar em 
morte ou ferimentos graves 

 Tenha cuidado com tensões > 30V CA 

 Se o dispositivo indicar que não há tensão, a tensão ainda pode estar presente, tenha 
cuidado e verifique os resultados do teste. 

 Antes e depois de cada uso, verifique a operação correta testando em um circuito ligado 
conhecido (dentro do intervalo declarado deste dispositivo)  

 Nunca pressuponha que fios neutros ou aterrados estão desenergizados. Fios neutros em 
circuitos de ramais múltiplos podem ser energizados quando desconectados e devem ser 
retestados antes de serem manuseados 

 Este dispositivo não detectará a tensão CC 

 Este dispositivo pode não detectar a tensão se: 

 O usuário não está segurando o medidor 

 O dispositivo está muito longe da fonte de tensão 

 A frequência está fora do intervalo especificado 

 O desempenho de detecção de tensão é afetado por vários projetos de tomada elétrica 
e espessura/tipo de isolamento; tenha cuidado 

 A eletricidade estática pode acionar aleatoriamente este dispositivo, isto é normal 

 Em condições de luz intensa, os indicadores serão menos visíveis 

 Não use este dispositivo se ele não for ligado corretamente 

 Não use este dispositivo se parecer danificado ou se não funcionar corretamente 

 Não tente detectar tensões fora do intervalo especificado 

 Use sempre roupas e acessórios de proteção 

 Não use este dispositivo para finalidades que não foram descritas na documentação 
do usuário 
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7. Especificações 
 

Tensão de excitação do FLIR VP40  90 V CA mínimo 

Tensão de excitação do FLIR VP42  190 V CA mínimo 

Intervalos de tensão   90 ~ 1000 V CA (FLIR VP40) 

190 ~ 1000 V CA (FLIR VP42) 

24 ~ 1000 V CA no modo de alta sensibilidade 

(FLIR VP40 e FLIR VP42) 

Distância de detecção  0 ~ 1 cm (0 ~ 0,4”) 

Classificação de categoria  CAT IV-1000 V 

Intervalo de frequência  45 ~ 65 Hz 

Temperatura de operação  0oC ~ 60oC (-32oF ~ 140oF) 

Temperatura de armazenamento  -40oC ~ 90oC (-40oF ~ 194oF) 

Dimensões  29 mm × 26 mm × 156 mm (1,1″ × 1,0″ × 6,1″) 

Peso  0,20 kg (0,44 lbs.) incluindo pilhas 

Vida da bateria  7 horas contínuas com lanterna desligada 

Tipo de pilha  2 × AAA (LR03) 

Tempo de desligamento automático O medidor é desligado após 3 minutos de inatividade. 

 Para lanterna: Após 30 minutos 

À prova de queda até 3m (9,8 pés) 

Aprovações da agência CE, UL/cUL, RCM 

A lista UL não é uma indicação ou verificação da precisão do medidor 
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8. Suporte técnico 

Site principal http://www.flir.com/test 

Site do Suporte técnico http://support.flir.com 

E-mail do suporte técnico TMSupport@flir.com 

E-mail do serviço de manutenção/reparo Repair@flir.com 

Número do telefone do Suporte +1 855-499-3662 opção 3 (chamada gratuita) 

9. Garantia limitada de três anos 
Este produto é protegido pela Garantia Limitada de 3 anos da FLIR. Acesse www.flir.com/testwarranty 
para ler o documento "3-Year Limited Warranty" (Garantia limitada de 3 anos). Registre seu produto no 
site para receber extensão de garantia gratuita por 1 ano. 

http://www.flir.com/testwarranty
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Sede corporativa 
FLIR Systems, Inc. 
2770 SW Parkway Avenue 
Wilsonville, OR 97070 
EUA 
Telefone: +1 503-498-3547 
 

Atendimento ao cliente 
Site do suporte técnico  http://support.flir.com 
E-mail do suporte técnico  TMSupport@flir.com 
E-mail do serviço de manutenção e reparo Repair@flir.com 
Telefone do atendimento ao cliente +1 855-499-3662 opção 3 (ligação gratuita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de identificação da publicação: VP40_VP42-pt-BR 
Versão: AA 
Data da publicação: Agosto de 2018 
Language: pt-BR 

  

http://support.flir.com/
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