
 DETECTOR DE DESCONTINUIDADES 
TESTE ELETRÔNICO PARA REVESTIMENTOS ANTI-CORROSIVOS 

DETECTOR DE DESCONTINUIDADES 

“HOLIDAY DETECTOR” modelo ETC-AC Portátil Digital 

Com ajuste das 
tensões de saída 

variando de 

10.000 à 70.000 Volts 
(em AC-Pulsante) de 100 em 
100 Volts (com visor digital) 

ESTABILIZADO, este 
equipamento é capaz de 

localizar e indicar 
instantaneamente através 

de sinal acústico e 
visual uma 

DESCONTINUIDADE 
(furos, poros, trincas ou 

falhas) em seu 
revestimento / proteção 

anti-corrosiva. 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

TÉCNICA: Determinação de Descontinuidades (HOLIDAY 
DETECTOR), teste de faísca (SPARK TEST) 

ACOMPANHA O APARELHO 

DETECTOR DE DESCONTINUIDADES 

ETCLASS® modelo ETC-AC Portátil Digital 

UTILIDADE: Localizar furos, trincas, poros,  01 Mala de PVC para transporte do conjunto; 
descontinuidades em geral, em revestimentos anti- 
corrosivos (não condutor de eletricidade) sobre uma 
base condutora de eletricidade (chapas de aço, ferro, a 
própria terra, etc..) 

 01 Bateria Recarregável (inclusa no aparelho); 
 01 Bolsa à tiracolo p/ transporte do aparelho no 

campo; 
 01 Cabo Eletrodo (unidade de alta tensão); 

OPERAÇÃO: Através de uma sonda (Cabo Eletrodo)  01 Fio de Ligação para o Cabo Eletrodo; 

fixada a um acessório condutor (Escova Plana, Mola, 
Sonda Flexível, Barramento de Alumínio, entre outros), 
passa-se sobre toda área revestida. No instante que 
ocorrer o fechamento do arco-voltáico (a faísca) o 
equipamento DETECTOR DE DESCONTINUIDADES 
(HOLIDAY DETECTOR) estará lhe indicando sonora e 
visualmente onde se encontra o defeito, possibilitando 
assim a correção de uma possível corrosão. 

APLICAÇÃO: É ideal para inspeções na indústria, no 

 01 Carregador Automático de baterias; 
 01 Cabo Terra com 15 metros; 
 01 Base para engate rápido; 
 01 Cabo Extensor Rígido c/ pino do engate 

rápido; 
 01 Bocal de Alumínio 
 01 Eletrodo Escova Plana com 25 cm.; 

Acompanha ainda: 

canteiro de obra ou em qualquer lugar que necessite verificar uma descontinuidade (furo, poro, 
trinca) em um revestimento anti-corrosivo, pois trata-se de um equipamento robusto, de fácil 
manuseio e de baixa manutenção graças a eletrônica sólida e a tecnologia avançada empregada 
em seu desenvolvimento. 

 
 Manual de Operação e Instruções Gerais; 

 Certificado de Garantia válido por 1 ano, contra defeitos de fabricação; 

 Certificado de Calibração, lastreado pelo IPT (RBC-INMETRO) válido por 1 ano



 


