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146-2607 Fluke T6-600 Verificador elétrico 189,00 €

146-2605 Fluke T6-1000 Verificador elétrico 249,00 €

146-2603 Fluke PRV240FS Indicador de tensão Field Sense 159,00 €

* Requer caminho para terra capacitivo, disponibilizado pelo utilizador na maioria das aplicações. 
Em algumas situações, poderá ser necessária uma ligação à terra com sondas.

Não é possível medir tensões 
sem sondas de teste 

Meça tensões até 1000 V AC através da garra aberta, sem 
contacto das sondas com a tensão e sem abrir tampas ou 
remover isoladores. Vai revolucionar o seu trabalho.  
Mais seguro. Mais rápido. Mais fácil.

•    Tecnologia FieldSense™ para a medição de tensão AC, corrente 
e frequência sem contacto elétrico com a tensão*

•    Apresentação simultânea de tensão e corrente (T6-1000)
•    Medição de tensão AC até 1000 V (T6-1000) ou 600 V (T6-600)
•    Medição de corrente AC até 200 A
•    Medição de frequência entre 45 Hz e 66 Hz (T6-1000)
•    Abertura da garra de 17,8 mm

AS NOVIDADES MAIS RECENTES DA FLUKE E BEHA-AMPROBE 
NO SEU DISTRIBUIDOR DE CONFIANÇA

Descubra as últimas notícias e
promoções em

pt.rs-online.com

NOVO



Multímetro termográfico  
Fluke 279 FC       
Um multímetro digital completo com 
termografia integrada
Os multímetros termográficos são ferramentas de 
resolução de problemas de primeira linha para 
equipamento elétrico que podem verificar a existência de 
pontos quentes em transformadores e equipamentos de 
alta tensão, bem como detetar o aquecimento de fusíveis, 
fios, isoladores, conectores, uniões e interruptores.

A análise com o termovisor do 279 FC permite detetar 
rapidamente vários problemas elétricos a uma distância 

segura. 
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111-5340 FLUKE-279FC Multímetro digital com câmara termográfica 799,00 €

130-9782 FLK-1507/323 KIT Equipamento de teste de resistência de isolamento Fluke 1507 com pinça amperimétrica Fluke 323 gratuita 515,00 €

144-6664 FLUKE-175/C25 Multímetro digital Fluke 175 com mala C25 gratuita 199,00 €

918-1883 FLUKE 115/TLK-225 Kit de segurança para multímetros Fluke 115 e jogo de acessórios TLK-225 SureGrip™ 199,00 €

Pinça amperimétrica Fluke 
323 gratuita na compra de um 
equipamento de teste de resistência 
de isolamento Fluke 1507        
O equipamento de teste de resistência de isolamento Fluke 
1507 é compacto, robusto, fiável e fácil de utilizar. Graças 

às suas várias tensões 
de teste, é ideal para 
muitas aplicações 
de resolução de 
problemas, colocação 
em funcionamento e 
manutenção preventiva.
Agora com uma pinça 
amperimétrica Fluke 
323 true-rms gratuita.

Kit de segurança Fluke 115
Não deveria ser complicado trabalhar de forma 
segura quando se efetuam medições elétricas. Tudo 
depende de uma combinação simples de planeamento 
cuidado, práticas de segurança e utilização correta 
das ferramentas adequadas. Apresentamos o pacote 

de segurança Fluke 115, que 
inclui o multímetro digital Fluke 
115 e o conjunto de acessórios 

principais Fluke TLK-225 
SureGrip™, com várias 

combinações de 
soluções de 

ligação.
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Multímetro digital Fluke 175 com 
mala de transporte flexível C25 
GRATUITA       
A série Fluke 170 é a solução preferida dos técnicos 
profissionais de todo o mundo, que procuram precisão, 

fiabilidade e facilidade de 
utilização. Compre agora 

um Fluke 175 e obtenha 
gratuitamente 
uma mala de 
transporte 

Fluke C25.

OFERTAS 
ESPECIAIS



Kit de câmara termográfica e 
medidor de vibrações Fluke
Este kit com uma excelente relação qualidade/preço inclui a 
câmara termográfica Fluke TiS45 e o medidor de vibrações Fluke 
805 FC, sendo ideal para o seu programa de manutenção.
A câmara de infravermelhos Fluke TiS45 foi concebida com funcionalidades que 
ajudam a identificar os problemas de forma simples e rápida antes de se tornarem 
falhas dispendiosas.

A TiS45 possui uma estrutura robusta e gera imagens de infravermelhos com precisão 
e rapidez, além de uma resolução de 160 x 120, possibilitando a deteção fácil de 
pequenos detalhes que podem ser indícios de um grande problema.

•  Crie e envie relatórios no local por correio eletrónico com o Fluke Connect®, 
evitando assim regressar ao escritório para processar relatórios

•  Documente digitalmente informações importantes, tais como a 
localização do equipamento ou a placa de identificação do motor, 
com imagens de infravermelhos através do IR-PhotoNote™ ou da 
anotação por voz

O medidor de vibrações Fluke 805 FC foi concebido para 
aplicações que exigem medições fiáveis e repetíveis. Permite 
efetuar avaliações extremamente fiáveis dos rolamentos 
utilizando medições diretas da ponta do sensor Crest Factor+ 
entre 4000 Hz e 20.000 Hz. Além disso, é ideal para a avaliação 
e medição de ventiladores, torres de refrigeração, caixas de 
transmissão, bombas e muitas outras aplicações.

PROMOÇÃO 
EXCLUSIVA
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136-7684 Fluke-TiS45 9Hz + Fluke 805 FC Kit Fluke TiS45 + Fluke 805 FC 3.505,00 €

888-2484 Fluke-TiS20 Câmara termográfica (120x90) focagem fixa 1.495,00 €
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Câmara termográfica Fluke TiS20
Câmara de infravermelhos 
económica e de focagem fixa, 
com resolução de 120 x 90 e 
três predefinições de IR-Fusion® 
com AutoBlend®, que permite a 
documentação de problemas de 
forma fácil e rápida.  

•  Analise rapidamente áreas de 
grandes dimensões; basta apontar 
e disparar 

•  Imagens de qualidade, com 
resolução de 120 x 90 (10.800 píxeis) 

•  Detete rapidamente problemas 
com o modo de mistura IR-Fusion® 
exclusivo 

•  Envie mensagens de correio 
eletrónico e partilhe imagens em 
tempo real com o Fluke Connect®



Novos níveis de laser Fluke
Robustos e precisos 
para um layout 
eficiente
•  Nivelamento rápido e preciso em 

longas distâncias, o que melhora 
a precisão da trilha e reduz a 
necessidade de modificações.

•  Níveis de laser Fluke para uso na 
instalação de fichas elétricas de 
parede, luzes, tubos, maquinária 
e muito mais.

•  Níveis robustos com 
estabilização rápida que 
mantém as especificações de 
calibração, mesmo que caem 
acidentalmente.
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125-4011 FLUKE-3PR Níveis de laser de 3 pontos (vermelho) 199,00 €

125-4012 FLUKE-3PG Níveis de laser de 3 pontos (verde) 219,00 €

125-4013 FLUKE-180LR Níveis de laser de 2 linhas (vermelho) 259,00 €

125-4014 FLUKE-180LG Níveis de laser de 2 linhas (verde) 319,00 €

NOVO

A série de multímetros digitais Beha-Amprobe AM-500-EUR é uma 
gama completa de multímetros digitais que oferecem funções 
para todas as aplicações. Estes medidores resistentes 
são concebidos para serem uma solução fiável, repleta de 
funcionalidades e robusta para efetuar medições 
essenciais em cenários residenciais, HVAC, 
elétricos e industriais a um preço imbatível.
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794-3080 AM-500-EUR Multímetro para eletricistas 34,00 €

794-3099 AM-510-EUR Multímetro HVAC 64,00 €

794-3092 AM-520-EUR Multímetro elétrico 85,00 €

794-3096 AM-530-EUR Multímetro HVAC avançado 105,00 €

794-3106 AM-540-EUR Multímetro industrial 125,00 €

MULTÍMETROS DA SÉRIE BEHA-AMPROBE AM-500

Todos os produtos apresentados nesta publicação estão sujeitos aos termos e condições de venda dispostos na RS Online. Os preços são válidos no momento da impressão, embora a RS se reserve o direito de os modificar 
a qualquer momento e não incluem o I.V.A. que se aplicará à taxa vigente. Visite pt.rs-online.com para consultar os preços atualizados.
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