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BOLETIM TÉCNICO 
 

PLUGUE de TESTE 
 

REFERÊNCIA PLUGUE 
 
 

 
 
DEFINIÇÃO:  
 
Plugue de teste é o plugue inteligente. Ele é a maneira mais fácil, 
rápida e segura para se avaliar se a sua instalação está de acordo 
com as normas vigentes com relação às conexões de fase, terra e 
neutro. 
 
 
APLICAÇÃO: 
 
Uso em baixa tensão em geral. 
 
MODO de USAR: 
 
Basta conectar o plugue em qualquer tomada 2P+T (dois pólos mais 
terra) e comparar a leitura das lâmpadas que se acenderem com a 
legenda e pronto! Você saberá se a instalação da tomada está correta 
ou não. 
Acompanhe todas as possíveis leituras das lâmpadas: 
??? Todas as lâmpadas apagadas: Indica falta de fase. 
??? Só a lâmpada do meio está acesa: Falta de aterramento. 
??? Somente a lâmpada da direita acesa: Falta Neutro. 
??? As duas lâmpadas à esquerda acesas: Fase e neutro estão 
invertidos. 
??? As duas extremidades acesas: Fase e terra terminais invertidos. 
??? As duas lâmpadas à direita acesas: Instalação correta em 
110/127 Volts (indica que o receptáculo da tomada está com a fiação 
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correta, ou seja, que a fiação da fase, do neutro e do terra estão 
instalados corretamente) 
??? As três lâmpadas acesas: Indica que a instalação é 220 Volts 
(porém, neste caso, não indica se a instalação possui ou não 
aterramento). 
 
Características técnicas: 
 
Pode ser conectado em tomadas 110/127 e 220V. 
Consumo de energia – inexpressivo. 
Este produto somente indica os problemas comuns de fiação. Ele não 
foi projetado para qualificar o aterramento, a fase ou o neutro. 
 
Atenção: 
 
Os seguintes cuidados devem ser tomados para evitar riscos de 
acidentes com eletricidade: 

- Não molhe o plugue. Não jogue o plugue. 
- Não abra o plugue. Não insira nada no interior do plugue. 
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 

 
Garantia: 
 
Este produto tem garantia de 90 (noventa dias) contra qualquer defeito 
de fabricação ou mau funcionamento no caso do uso específico de 
sua utilidade. 
 
 


