
 
 

Porque comprar um Surge Tester PJ? 
...porque a PJ é o único fabricante que faz Surge Testers! 

Outros fabricantes fazem apenas Testadores de Impulso! 
 
Desde 1969, o Surge Tester de Alta Frequência da PJ Electronics sempre foi o único 
testador de seu tipo, e ainda hoje é. A tecnologia básica de um testador de impulso tem 
sido copiada mundo afora, porém nossa tecnologia de Alta Frequência permanece 
exclusiva. 
Um Surge Tester de Alta Frequência da PJ não é apenas um testador de qualidade para o 
teste da isolação espira-espira de bobinas, pois pode ser utilizado para todos os testes 
elétricos de seu motor. 
Todos os Surge Testers PJ são equipados com apresentação dupla da forma de onda: 

Formas de onda da corrente ressonante para teste bobina por bobina e 
enrolamentos de baixa impedância. 
 

 
Formas de onda da tensão ressonante para teste de todos os tipos de sistemas 
de isolação de enrolamentos multi-fase, incluindo testes de motores 
completamente montados sem movimentação do rotor. 
 

Qual a diferença entre um Testador de Impulso e o Surge Tester de Alta 
Frequência da PJ Electronics?  
Nos Surge Testers de Alta Frequência da PJ Electronics, as bobinas são pulsadas com 
alta energia de descarga de um capacitor que resulta num circuito ressonante com a 
bobina sob teste. Esse procedimento de teste permite às bobinas de baixa impedância 
suportarem altos picos de tensão por serem parte integral do circuito ressonante. Os 
Surge Testers PJ fazem com que a carga ressone com a energia de descarga do 
capacitor da fonte por estar em um circuito ressonante série. A característica única dos 
Surge Testers de Alta Frequência é a utilização de uma chave bi-direcional. Essa chave 
permite que as bobinas da carga ressonem com os capacitores de descarga, que resulta 
no estresse das bobinas em ambas as direções direta e reversa com a tensão 
estressando ambas positiva e negativamente durante cada oscilação. 
Em um Testador de Impulso, o que é empregado por todos os concorrentes da PJ, um 
pulso de tensão unidirecional é descarregado na bobina sob teste. A energia desse pulso 
faz com que a bobina ressone somente dentro de sua frequência natural. Essa 
ressonância natural da bobina resulta na dissipação da energia do pulso que foi 
inicialmente aplicado à bobina. Quando testando por impulso, é muito difícil, se não 
impossível, estabelecer distribuição da tensão espira-espira quando ela é sujeita a um 
pulso unidirecional. Dependendo da capacitância distribuída internamente nas bobinas, a 
tensão de pulso será separada de uma maneira não uniforme. Um Testador de Impulso, 
como os utilizados pelos concorrentes, não permite que a tensão da bobina oscile abaixo 
de zero quando a tensão de pulso é apenas positiva. Quando bobinas são submetidas a 



 
 
esse teste de impulso, não existe modo prático de verificar o que essa isolação espira-
espira está vendo. 
A Tecnologia de Alta Frequência da PJ Electronics é superior à Tecnologia de Impulso 
para o teste de surto e estresse da isolação porque utiliza uma chave bi-direcional, e não 
uma chave unidirecional. O tempo de subida da tensão é de 0,1µs. Isso significa que 
quando a tensão de surto dos equipamentos PJ é aplicada a uma bobina sob teste, toma-
se 0,0000001 segundo para qualquer Surge Tester de Alta Frequência da PJ alterar de 
10% a 90% a máxima tensão aplicada no teste. Por exemplo, o Surge Tester 50kV levará 
0,0000001 segundo para incrementar a tensão de saída de 5.000 Volts para 45.000 Volts. 
O tempo de subida da tensão é fixo em 0,1µs através de toda a escala da tensão de 
saída. Adicionalmente à chave bi-direcional e ao tempo de subida de tempo de 0,1µs, 
todos os Surge Testers da PJ pulsam e ressonam com as bobinas sob teste a 60 pulsos 
por segundo (60pps em 60Hz e 50pps em 50Hz). Dentro de cada e todo pulso, a energia 
de descarga de alta frequência está circulando e ressonando através das bobinas, 
estressando a isolação entre as espiras em ambas as direções, direta e reversa. Após 
essa explosão de energia, o surge tester recicla e regera outro pulso de energia de alta 
frequência a cada 16ms. Essa injeção de alta energia de surto em alta frequência 
continua a estressar toda e cada espira da isolação da bobina de modo que nenhum outro 
Surge Testers consegue hoje, como nunca conseguiu nos últimos 25 anos. 
Os Surge Testers de Alta Frequência da PJ excedem em muito todos os testadores de 
impulso devido a sua tecnologia com chave unidirecional, tempo de subida de tensão 
variável tão baixo quanto 2µs nas bobinas e baixa taxa de pulsos de 5 impulsos por 
segundo. Nos testadores de impulso, a energia do impulso não ressona com as bobinas, 
apenas dá um choque e arrefece através da Frequência natural das mesmas. 
 

Teste de Motores CA 
Quando testando as fases em um motor, nenhum equipamento, incluindo os Surge 
Testers PJ, estressará uniformemente a isolação espira-espira de cada bobina na fase de 
um motor montado ou desmontado. Essa é a razão que torna imperativo testar com Surge 
Testers todas as bobinas antes de instalá-las no motor. Não há um método melhor de 
verificar e estressar a integridade de uma bobina do que utilizar um equipamento com 
Tecnologia de Alta Frequência. 
Mas e se não for possível testar as bobinas antes da instalação? E se o motor multi-fase a 
ser testado estiver com o rotor removido? Finalmente, e se tiver que ser testado um motor 
completamente montado? Todos os competidores PJ informam que são capazes de testar 
motores multi-fases, porém nunca explicaram como a tensão é aplicada às bobinas nas 
fases. Você pode acreditar que um Testador de Impulso pode testar um motor trifásico, 
porém o que você acha que ele está detectando?  
Todo Surge Tester de Alta Frequência da PJ é capaz de efetivamente testar motores 
totalmente montados, aterrados ou não, sem que seja necessário mover a posição do 
rotor. 
Uma vez que a energia de descarga dos equipamentos PJ está continuamente 
ressonando a 60 ciclos por segundo, cada ciclo da energia de surto está constantemente 
reciclando a tensão e corrente ressonantes direta e reversamente para os capacitores. A 
energia de surto é mantida com níveis altos de potência para trabalhar através daqueles 



 
 
enrolamentos em cada fase com energia suficiente e ainda possuir a capacidade de 
estressar, detectar e descobrir isolação fraca ou danificada. 
A tensão de surto dos equipamentos PJ difere drasticamente daquela fornecida por 
testadores padrões de impulso. A maioria dos testadores de impulso possui uma taxa de 
repetição de pulso de 5 pulsos por segundo, isto é, um a cada 200ms. Quando um 
testador de impulso é descarregado nos enrolamentos de um motor, ele possui apenas 
um surto de energia, que é dissipada lentamente para zero. O motor não é submetido a 
outro surto de energia até que um período de tempo de 200ms tenha passado. Quando 
ele surta os enrolamentos com sua relativamente baixa taxa de incremento, acontece uma 
distribuição desigual de tensão em toda a fase em apenas uma direção. Num período de 
tempo de um segundo, o testador de impulso sujeita os enrolamentos do motor a apenas 
5 surtos de energia enquanto que os equipamentos PJ sujeitarão o motor a 60 surtos de 
energia de alta frequência. Entretanto, cada um dos surtos de alta frequência consiste em 
uma oscilação de decremento de aproximadamente 5 ciclos de pulsos de energia que 
gradualmente dissipam para zero. Nessas condições, o motor será sujeitado a 300 pulsos 
de energia durante o mesmo período de tempo no qual o testador de impulso apresentará 
apenas 5 pulsos de energia. 
Um Testador de Impulso não possui tempo de incremento de tensão ou duração da 
energia de descarga de pico repetitiva durante o período de tempo da descarga 
unidirecional para efetivamente estressar uma isolação espira-espira fraca em uma 
simples bobina, imagine uma fase inteira. 
 

Manutenção Preditiva com Surge Testers 
Ao testar um motor completamente montado com um Testador de Impulso durante seu 
Programa de Manutenção Preditiva, será necessário girar o rotor para frente e para trás 
até que se obtenha uma forma de onda apresentável para aquela fase. Pode ser 
necessário repetir essa ação entediante novamente para testar as outras fases. Pode-se 
detectar um curto na fase inteira, se presente, porém não será possível detectar ou 
estressar uma isolação enfraquecida nas fases. A razão para isso é que uma vez que a 
energia de um impulso se choca com as bobinas nas fases, a capacitância nas bobinas 
se carrega momentaneamente, e então arrefece em função da frequência natural das 
bobinas da fase. A tensão de surto é consideravelmente mais baixa do que o tempo de 
incremento de tensão descrito na norma IEEE 522, que é imperativo para estressar uma 
isolação enfraquecida a ponto de rompimento no enrolamento do motor. 
Motores totalmente montados, quando conectados à rede, estão sujeitos a efeitos 
danosos na isolação das bobinas se a alimentação sofrer impactos decorrentes de 
descargas atmosféricas, picos e transientes de alta tensão ou fechamento de disjuntores 
defeituosos. Essas são as condições que sujeitam o motor a excessivos surtos. Há uma 
grande probabilidade de que se um motor estiver danificado, a causa seja uma dessas 
condições. A isolação da espira também pode estar enfraquecida por um surto nos 
terminais da máquina causados pela operação normal do disjuntor. Ciclos repetitivos de 
abertura e fechamento do disjuntor podem comprometer isolações já enfraquecidas e 
causar eventualmente uma falha geral na isolação. 
Quando utilizando um Surge Tester de Alta Frequência da PJ em um Programa de 
Manutenção Preditiva não é necessário se preocupar com a posição do rotor, isto é o 
motor pode ser testado do modo em que está. O valor de pico do tempo de incremento da 
tensão de surto será similar ao do impacto por uma descarga atmosférica, e estressará as 



 
 
bobinas ao máximo que seria possível em condições anormais. Um Surge Tester PJ não 
prejudicará ou danificará uma isolação considerada em bom estado se esta for testada na 
tensão de teste apropriada de cada motor, porém será detectada e descoberta qualquer 
falha de isolação que não é possível de ser verificada através dos equipamentos de seus 
concorrentes. 
Devido à Tecnologia de Alta Frequência, os equipamentos PJ são capazes de estressar 
os enrolamentos de cada fase em ambas as direções. Quando se surta a fase, a energia 
que é descarregada nos enrolamentos vem de uma ponta da fase. A energia é 
imediatamente revertida causando uma reversão de polaridade da tensão de surto, 
ocasionando uma descarga secundária que aparecerá na ponta oposta da fase. Essa 
forma de onda de tensão causará um estresse de tensão similar nessa ponta da fase. 
Isso permite estressar a parte da fase que não foi estressada inicialmente. O fenômeno 
de alta frequência dos equipamentos PJ permite efetivamente estressar e romper 
isolações fracas antes que se transformem em uma falha de isolação da espira. 
Qualquer um é capaz de prever que um motor, que não está rodando adequadamente, 
poderá falhar e acarretar danos complexos e uma parada custosa quando um Surge 
Tester identifica um curto em uma das fases. 
A PJ Electronics acredita que o uso de Surge Testers para o Programa de Manutenção 
Preditiva deve efetivamente estressar a fase do motor totalmente montado e detectar ou 
descobrir isolação danificada ou enfraquecida através da fase como um todo. A utilização 
de outros equipamentos ditos como “surge testers” para identificar apenas um curto em 
uma fase, e não detectar isolação enfraquecida, é um teste de surto insuficiente. Isso vai 
contra o princípio da Manutenção Preditiva. 
Um Surge Tester de Alta Frequência da PJ é a única escolha para todos os testes 
inseridos em seu Programa de Manutenção Preditiva. Teste de surto é apenas uma parte 
do programa completo. Testes como Hipot CC e Rigidez Dielétrica também são 
importantes. Os modelos da Família MOST, que incluem Surge Tester de Alta 
Frequência, Hipot CC, chave seletora trifásica e mili-ohmímetro portátil opcional, são as 
ferramentas ideais para o programa de manutenção. 
 

Como escolher um Surge Tester PJ   
Quando adquirindo um Surge Tester PJ de Alta Frequência, não é necessário se 
preocupar com a potência do motor a ser testado. Todos os Surge Testers PJ são 
capazes de testar motores de qualquer potência, desde que seja escolhido o equipamento 
com tensão de saída suficiente para o teste. Para verificar a tensão necessária para o 
teste de surto de um motor novo ou rebobinado, é necessário multiplicar a tensão fase-
fase do motor por 2, adicionar 1000 e multiplicar a soma por 1,414, como abaixo: 
(2 X tensão fase-fase + 1000) X 1,4 
Por exemplo, para testar um motor de 4160VCA, deve-se multiplicar a tensão de linha 
(4160) por 2 para obter 8320, e então adicionar 1000 para obter a soma de 9320; depois 
multiplicar esse número por 1,414 para obter a tensão de teste de surto. A tensão de teste 
será de 13.178V. Portanto, nesse caso, qualquer dos modelos PJ de 15kV será adequado 
para efetuar esse teste. 
 
 
 



 
 
 

Teste de Armaduras CC?  
Todos os Surge Testers PJ são capazes de testar armaduras CC. Nenhum equipamento 

especial é necessário para tal! O teste de armadura CC é acompanhado por 
um dispositivo denominado “Armature Test Yoke Assembly (ATYA)” que 
convenientemente aplica a tensão de teste de surto para as bobinas da 
armadura através de segmentos do comutador. Fornecendo um ajuste 
adequado da culatra para suportar a armadura e utilizando 3 pontos de 
contato carregados por mola para conexões do comutador, como mostrado na 
figura, o operador pode girar manualmente a armadura e observar o perfil 
oscilográfico da onda. Assim, uma seção da armadura é constantemente 
comparada a uma nova seção da armadura sob teste. Uma boa armadura 
pode ser testada desse modo em apenas uma par de minutos por um único 
operador. 

Alguns de nossos competidores limitam a tensão de teste aplicada barra a barra a apenas 
900V. Com um Surge Tester PJ, não há restrição na magnitude da tensão barra a barra 
aplicada. Alguns clientes informaram que estão testando armaduras CC com tensão barra 
a barra de 1250 a 1500V, e que estão agora descobrindo defeitos que não eram antes 
detectados em tensões mais baixas de teste. Detectando esses defeitos durante testes, 
eles foram capazes de eliminar falhas custosas do motor no campo. 
 

Fatos a respeito da calibração de Surge Testers... 
Todos os Surge Testers PJ indicam o valor de pico da tensão de saída em um grande 
medidor digital no painel que é precisamente calibrado para ser a tensão que é aplicada 
através das bobinas sob teste. A precisão da calibração dos equipamentos PJ é rastreada 
pelo NIST. Assim, a tensão de saída pode ser verificada no medidor do painel a qualquer 
momento. Essa é confirmada através da utilização de uma Ponta de Alta Tensão 
calibrada opcional em conjunção com os Osciloscópios Digitais que acompanham todos 
os equipamentos PJ.  O procedimento de teste pode ser visto na ilustração mostrada 
abaixo:  

 
A PJ desafia seus competidores a provar a saída de tensão de seus equipamentos sob 
qualquer carga de baixa indutância, a qualquer momento! Nenhum dos competidores PJ 
explicam, ilustram ou provam a tensão de saída que é utilizada. Testadores de Impulso 
regulam rigidamente sob cargas de baixa indutância e a tensão de saída mostrada no 



 
 
medidor não é a mesma através das bobinas. Não deixe os competidores PJ insultar sua 
inteligência quando informam que possuem um “botão” para auto-calibrar seu surge 
tester. Alguns competidores apenas calibram o movimento do medidor em seus 
equipamentos ou ajustam os ganhos do osciloscópio. Os Surge Testers PJ são calibrados 
sob as condições de carga em uso por toda a escala de tensão de saída. Calibrações em 
todos os Surge Testers PJ de Alta Frequência devem ser executados na fábrica para 
atender os padrões NIST. Se a calibração for executada em outro local, a Agência de 
Calibração deve utilizar os procedimentos recomendados pela PJ Electronics. 
 

A Medição nos Surge Testers PJ  
Todos os Surge Testers PJ de Alta Frequência são equipados com 
Osciloscópio Digital Rigol DSE, programável, de armazenamento em 
tempo real, com portas USB. Esse osciloscópio possui taxa de 

amostragem máxima de 1GS/s que fornece aquisições precisas em tempo real, facilidade 
de congelar, armazenar, salvar referência e medir formas de onda “na tela” para análise. 
O osciloscópio digital de tempo real é amigável com menus na própria tela, com botões e 
chaves tradicionais que mantém uma simplicidade analógica ao mesmo tempo em que 
fornece um acesso rápido a uma grande gama de funções digitais. Cada osciloscópio é 
pré-programado na fábrica de modo que os ajustes estão corretamente posicionados e 
prontos para mostrar as formas de onda em uma tela de cristal líquido (LCD) com 
iluminação posterior. Pode-se também pré-programar até 10 diferentes ajustes de modo a 
permitir que o usuário obtenha rapidamente o perfil adequado da forma de onda para 
diferentes testes. O menu HELP fornece tópico indexado com vários links, os quais 
permitem aprender seletivamente sobre a operação de várias características e funções do 
osciloscópio. Também permite que o usuário possa definir suas próprias configurações de 
memória a qualquer tempo através de 10 línguas selecionadas pelo usuário, incluindo 
Português e Espanhol. 
Obtenha mais das formas de onda com as novas características. Todos os 
osciloscópios vêm com uma porta padrão USB frontal para salvar os dados rapidamente 
em um USB Flash Drive incluso. Use o USB Flash Drive (512 MB mínimo) para 
armazenar, referenciar, identificar e abrir virtualmente um ilimitado número de dados de 
formas de onda. Uma vez carregado o USB Flash Drive com os dados, esses podem ser 
transferidos para vários formatos de arquivos para análise (NOTA: Nenhum software 
adicional é necessário quando se salvam dados no USB Flash Drive).  
Software incluso, sem custo adicional. O osciloscópio Rigol vem com o software  
UltraScope, que fornece rápida e fácil captura e armazenagem dos dados e imagens das 
formas de onda para um PC (Windows 98, 2000, NT e XP) e conectividade com portas 
USB, permitindo gerar relatórios em Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint e 
WordPad, bem como aplicações stand-alone. Também fornece análise de formas de 
ondas, controle remoto do osciloscópio e capacidade estendida de análise. 
Inovadora capacidade de impressão. Imprima direto do osciloscópio pressionando um 
botão utilizando nossa impressora opcional Canon Pixma PictBridge™. Essa impressora 
de alta resolução é conectada ao osciloscópio, armazenada e montada em uma gaveta 
deslizante no painel frontal dos Modelos Console (ou conectada e fixada no topo dos 
modelos portáteis ou de bancada). A impressora imprimirá tudo que é mostrado na tela do 
osciloscópio. 



 
 
Um comparativo: Surge Testers PJ x Todos os Competidores 

SURGE TESTERS PJ 
DE ALTA FREQUÊNCIA  

Testadores de Impulso 
(Todos os Competidores) 

PJ Electronics fornece somente Surge Testers 
DIGITAIS de Alta Frequência  

Muitos competidores ainda tentam fornecer 
testadores analógicos obsoletos 

Todos os equipamentos PJ possuem tela dupla de 
forma de onda, formas de onda muito sensível da 
corrente ressonante para testar isolação espira-
espira e forma de onda da tensão ressonante para 
testar isolação fase-fase do enrolamento 

Somente a forma de onda simples da 
tensão de impulso é mostrada, carecendo 
de sensibilidade e desempenho  

Todos os equipamentos PJ são projetados para 
testar motores totalmente montados sem movimentar 
o rotor – uma característica padrão 

Não podem efetivamente efetuar esse 
teste pois essa característica não está 
disponível 

Tempo de subida da tensão de 0,1µs em todos os 
modelos até 60kV 

Tempo de subida da tensão variável e tão 
baixo quanto 2µs, que não atende à norma 
IEEE 522-1992 

Os equipamentos PJ oscilam, ressonam e estressam 
os enrolamentos a 60 pulsos por segundo* 

Não ressonam com as bobinas, as taxas 
de pulso variam de 12 pulsos por minuto a 
5-10 pulsos por segundo 

*A razão pela qual os competidores PJ utilizam uma taxa baixa de pulso é porque não 
possuem a capacidade de descarregar 60 pulsos por segundo em uma carga de baixa 
impedância. A vantagem de pulsar as bobinas de carga em taxas altas de repetição é que 
assim se pode descobrir um ponto fraco potencialmente perigoso na isolação da bobina. 
Por exemplo, se uma bobina possui uma imperfeição na isolação da bobina que resulta 
em uma grande concentração de estresse de tensão (geralmente referido como corona), 
a alta taxa de repetição e os pulsos de alta tensão dos equipamentos PJ podem fazer 
com que essa fraqueza aumente e eventualmente rompa. Isso resultará num perfil de 
falha que será percebido na forma de onda do osciloscópio. Essa alta taxa de pulso 
pode ser classificada como um teste de vida acelerado no qual o teste aplicado 
resultará na revelação de uma fraqueza da bobina que não seria normalmente 
descoberta por um testador de impulso. 

SURGE TESTERS PJ 
DE ALTA FREQUÊNCIA  

Testadores de Impulso 
(Todos os Competidores) 

Os equipamentos PJ estressam as bobinas sob teste 
nas direções direta e reversa com a tensão 
estressando tanto positiva quanto negativamente 
durante cada oscilação através da chave de alta 
tensão bi-direcional 

Bobinas de choque com impulso 
unidirecional não permitem tensão reversa 
na bobina. Portanto, a isolação espira-
espira das bobinas não é efetivamente 
estressada 

Os Surge Testers PJ de Alta Frequência assimilam o 
mesmo ambiente elétrico quando a máquina rotativa 
elétrica está conectada na linha 

Nem mesmo perto, SEM comparação 

 



 
 

Os equipamentos PJ podem gerar tensão precisa 
para qualquer tipo de carga. O operador pode 
verificar a tensão de saída a qualquer tempo com 
uma Ponta de Alta Tensão opcional e o uso do 
osciloscópio que faz parte do equipamento 

Não é possível, pois regulam 
diferentemente quando em baixas 
indutâncias. É impossível ler precisamente 
a tensão de saída dos equipamentos 
através de uma ponta de alta tensão com o 
osciloscópio integrado 

Todos os equipamentos PJ Testers são capazes de 
testar indutâncias muito baixas, armaduras CC em 
série, etc. Possuem tempo fixo de subida de tensão 
de 100 nanosegundos, independentemente da 
impedância de carga da bobina 

Não podem ser usados testadores de 
impulso, necessitam um tipo especial de 
testador de impulso para verificar 
armaduras CC e cargas de baixa 
indutância. O tempo de subida da tensão 
varia sob diferentes impedâncias de carga 

Não é necessária muita energia para descobrir uma bobina em curto, porém é necessário 
um rápido tempo de subida e um pulso repetitivo de alta tensão para revelar uma 
condição potencial de bobina enfraquecida. Quando testando com um Surge Tester PJ de 
Alta Frequência, cada bobina é sujeita a picos precisos de pulso de potência que são 
capazes de revelar qualquer fraqueza que possa estar presente na isolação. O pico de 
pulso de tensão é precisamente controlado e regulado de modo a não causar quaisquer 
efeitos não esperados como aquecimento excessivo ou estresse de sobretensão. Os 
competidores PJ estão mais interessados na automatização de seus testadores de 
impulso do que no desenvolvimento de uma tecnologia adequada para seus testadores de 
surto. O que interessa ter uma boa automação e software quando o hardware não pode 
executar adequadamente o serviço? 

SURGE TESTERS PJ 
DE ALTA FREQUÊNCIA  

Testadores de Impulso 
(Todos os Competidores) 

Todos os Surge Testers PJ são equipados com um 
osciloscópio Tektronix TDS1002, totalmente digital, 
com 1 bilhão de amostras por segundo em tempo 
real, programável com armazenagem, montado no 
próprio painel, e com assistência técnica mundial 

A maioria é analógica, alguns digitais 
integrados com um tipo de osciloscópio 
feito em casa com apenas algumas 
funções básicas. Os reparos somente 
podem ser efetuados na fábrica 

Qualquer Surge Tester PJ pode ser incrementado 
com um osciloscópio colorido Tektronix, 
possibilitando armazenagem, referência, 
identificação e recall de um número ilimitado de 
formas de onda em uma leitora de disquete 
embutida. Permite o download de dados em vários 
formatos para um computador e nenhum software 
adicional é necessário 

A maioria não possui incremento do 
osciloscópio, visor colorido e leitora de 
disquete embutida. É necessário software 

Os equipamentos PJ são capazes de energizar em 
qualquer tensão pré-ajustada com virtualmente 
nenhum aumento momentâneo de tensão. Uma 
característica bem-vinda quando utilizando forma de 
onda de referência. Cada teste de surto pode se 
identicamente comparado ao teste anterior 

A maioria somente pode ser energizada a 
0V, nada para prevenir contra aumento 
momentâneo de tensão, tomam mais 
tempo para testar, e não possuem 
capacidade de pré-ajustar a tensão 

 



 
 

Os equipamentos PJ com Hipot CC possuem 
medidores LED duplos no painel que mostram a 
corrente de fuga e a tensão com gatilho de 
segurança de sobrecorrente 

A maioria não possui leitura direta e não 
mostra a tensão e corrente 

A resolução de corrente no Hipot é 0,1 e 1µA. A 
leitura máxima de corrente é 5000µA com um gatilho 
de sobrecorrente de 2000µA  

A resolução de corrente é muito menos 
sensível, até 100µA, com uma saída 
limitada a 1000µA na maioria 

Todos os cabos de teste são codificados por cor. 
Possui cores específicas para os cabos de teste do 
Hipot CC 

Todos os cabos possuem uma única cor, 
muito confuso, e não possuem cabos 
separados para teste de Hipot 

Trava de segurança operada pelos pés do operador 
como padrão em todos os testadores, ou seja 
operação com as mãos livres 

A maioria possui trava de segurança como 
opcional ou os dedos do operador 
precisam ficar sobre o botão durante todo 
o teste 

Montado em módulos para facilitar manutenção, que 
pode ser facilmente executada pelo próprio operador 

Não são montados em módulos, 
manutenção deve ser executada por 
técnico na fábrica 

Os Surge Testers PJ permitem a escolha 
(praticamente construídos de acordo com o cliente) 
do testador com as características que o cliente 
achar necessárias. Existem mais modelos e faixas 
de tensão para escolha da aplicação específica 

Paga-se por características que podem 
não ser necessárias. Há apenas uma 
seleção limitada de faixas de tensão de 
saída e modelos a escolher 

Modelos portáteis, de bancada ou consoles robustos 
estão disponíveis com saídas de 10, 12 e 15kV. 
Consoles industriais robustos, com rodízios, para 
surge teste e Hipot estão disponíveis de 10kV a 
60kV 

A maioria dos testadores de impulso é 
montada apenas em gabinetes portáteis… 
não são adequados para ambientes 
industriais pesados 

PREÇO. Todos os Surge Testers Digitais PJ 
oferecem melhor característica técnica, versatilidade, 
precisão e desempenho por milhares de dólares 
menos que testadores de impulso inferiores! 

Nem todos são digitais, não atendem às 
normas de tempo de subida de tensão, 
possuem chave unidirecional inferior como 
descarga primária, não podem estressar 
efetivamente isolação espira-espira e 
custam vários milhares de dólares mais 
que os Surge Testers PJ 

Agora que você aprendeu as diferenças, está muito claro que os Surge Testers de 
Alta Frequência da PJ Electronics são superiores sobre os Testadores de 
Impulso. 
É hora de tomar uma decisão: 
Sua empresa necessita de um Surge Tester. Você investiu o valioso tempo de sua 
empresa, grande soma de dinheiro e horas de trabalho em seu equipamento, produtos 
ou projeto. Agora você merece utilizar um Surge Tester que lhe dará um alto grau de 
confiança... confiança de que seus produtos serão precisamente testados de acordo 
com as especificações de teste para os quais foram projetados. Quando chegar o 
momento de testar a isolação de espiras para espiras, a única escolha é um Surge 
Tester de Alta Frequência da PJ Electronics. Peça o seu agora! 


