
Confie na nossa ampla gama de produtos 
de Prova e Medida de alta qualidade...

...das marcas líderes de mercado para 
otimizar o rendimento e assegurar precisão.

PRECISÃO
GARANTIDA

pt.rs-online.com/calibracao

Confíe en nuestra amplia gama de equipos de alta 
calidad de Prueba y Medida...

...de las marcas líderes de la industria para optimizar el 
rendimiento y asegurar la precisión de sus mediciones.

PRECISIÓN
GARANTIZADA

es.rs-online.com/pruebaymedida
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Todos os produtos incluídos nesta publicação estão sujeitos 
às condições de venda dispostas na RS Online. Os preços são 
válidos no momento da impressão, ainda que a RS os possa 
modificar a qualquer momento, e não incluem IVA, o qual será 
aplicado à taxa em vigor.
Entre em pt.rs-online.com para consultar os preços atualizados.

Publicado por Amidata S.A.U. Sede: Avda. Europa 19, Edf. 3, planta 2, 28224 
Pozuelo de Alarcón, Madrid – Espanha. RS é uma marca registada de RS 
Components Ltd., Grupo Electrocomponents. 

youtube.com/RSComponents

linkedin.com/company/rs-components/ 

@RSOnline_PT

Siga-nos em:

Como podemos ajudar

Termos e Condições:

Encomendas
pt.rs-online.com
800 102 037
encomendas@rs-components.com

Entregas
em  24/48 horas
Entrega GRATUITA para encomendas  
superiores a 50€
Gastos de envio 
Para encomendas inferiores a 50€  
(IVA não incluído) os gastos de envio são:
• 5 € para encomendas realizadas na RS Online
• 10 € para encomendas realizadas por telefone,  

email ou outros meios. 

Seguimento de encomendas
Faça o seguimento das suas encomendas  
e verifique o estado do envio na secção          
 “A minha conta RS”

Cotação PLUS
Ferramenta online gratuita
onde pode pedir, enviar
e converter as suas
cotações na secção  
“A minha conta RS”

Apoio ao cliente 
atendimento.cliente@rs-components.com

Suporte técnico
suporte.tecnico@rs-components.com
LiveChat disponível online de segunda a sexta, das 09h00 às 
15h00

Área comercial
Soluções personalizadas de uma equipa de Vendas que 
entende o seu negócio

Vantagens só para você



Como podemos ajudar

Para mais informação visite:
pt.rs-online.com/calibracao

colocamos à sua disposição mais de 3.500 produtos calibrados.
Serviço de Calibração 
Temos dois tipos de calibrações disponíveis:

• Calibração de acreditação UKAS, totalmente equivalente à ENAC 
em Espanha e IPAC em Portugal

• Calibração rastreável RS CAL

Os produtos calibrados são fornecidos com os certificados 
correspondentes e estão prontos para a sua utilização imediata.

Estes produtos podem ser identificados no nosso site com os seguintes 
símbolos de calibração:

Vantagens só para você



146-2607 Fluke T6-600 219,00 €
146-2605 Fluke T6-1000 279,00 €
146-2603 Fluke PRV240FS 164,00 €

765-3660 Fluke 325 236,00 € 616-1454 Fluke 115 195,00 €
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CÂMARAS TERMOGRÁFICAS TIS40 / TIS45
• Câmaras termográficas de alto desempenho, com alto nível de detalhe 

de diagnóstico graças à alta resolução de suas imagens
• TiS40 Câmara de foco fixo - Para profissionais que procuram 

funcionalidade
• Câmara de foco manual TiS45 - Para aplicações que exigem controle 

detalhado
• IR Fusion - Fusão de imagem visível e térmica
• Alarmes de cor - identificação rápida e clara da localização do prolema
• Baterias inteligentes - indicador de nível de carga
• Operações muito simples
• Conexão sem fios
• Partilhe imagens e relatórios em tempo real com a Fluke Connect®

• Robusto e fiável

888-2487 FLK-TIS40 9HZ 1.995,00 €
888-2493 FLK-TIS45 9HZ 2.395,00 €

Fluke 
Connect™

VERIFICADORES ELÉTRICOS FLUKE T6  
Meça a tensão sem cabos de teste. 
• A tecnologia FieldSense permite medir tensão AC, corrente e 

frequência sem estabelecer contacto elétrico com a tensão*
• Ecrã simultâneo de tensão e corrente (T6-1000)
• 1 a 1000 V AC / DC (T6-1000); 600 V AC / DC (T6-600)
• 0,1 a 200 A AC
• Resistência de 1 Ω a 100 kΩ (T6-1000), 1 Ω a 2 kΩ (T6-600)
• Medição de frequência de 45 Hz a 66 Hz (T6-1000)
A medição de tensão requer percurso capacitativo para terra, 
fornecido através do utilizador na maioria das aplicações. Pode 
ser necessária ligação à terra através do cabo de teste em 
algumas situações.

MULTÍMETROS DIGITAIS FLUKE SÉRIE 170
• Eles marcam um padrão na indústria por sua combinação de precisão, 

funções, facilidade de uso, segurança e fiabilidade
• Todos os modelos oferecem medições de valor eficaz verdadeiro AC, display 

LCD de 6.000 contagens, registro de valores mínimos, máximos e médios e 
medição de frequência e capacitância

• EN61010-1 CAT III 1000V e CAT IV 600V
• Garantia vitalícia

394-4470 Fluke 175 238,00 €
394-4486 Fluke 177 279,00 €
394-4492 Fluke 179 299,00 €

NOVO

PINÇAS AMPERIMÉTRICAS TRUE-RMS FLUKE 325
•  O melhor instrumento para detetar avarias para os eletricistas do sector 

comercial e residencial
• Tensão e corrente de valor eficaz verdadeiro AC para 

medições precisas em sinais não lineares
• Medição de corrente até
• 400 A AC / DC e medições de tensão até 600 V AC / DC
• Medição de resistência até 40 kΩ com continuidade

MULTÍMETROS DIGITAIS DE TRUE-RMS  
FLUKE 115
• Multímetros compactos para manutenção e técnicos de suporte técnico 

com design ergonômico e compacto para uso confortável com apenas 
uma mão

• Instrumento com grande visor de LEDs com 
retroiluminação branca para trabalhar em áreas com 
pouca luminosidade

• Medição de resistência e continuidade, registro de 
valores mínimos / máximos / médios para detetar 
flutuações de sinal e classificação de segurança  
CAT III 600 V
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752-5008 FLUKE 435-II 6.365,00 € 480-2355 FLUKE-87-V 499,00 €

CLASE
A

EN 
50160

LCD

CÂMARAS TERMOGRÁFICAS PROFISSIONAIS FLUKE Ti450 PRO, 
320 X 240
• A série de câmaras Fluke PRO oferece a experiência visual infravermelha mais avançada
• Imagens mais nítidas no ecrã, com maior diferenciação visual de cores
• Capture diferenças menores de temperatura com maior sensibilidade térmica, de ≤0,025 ° C até uma 

temperatura alvo de 30 ° C (25 mK)
• LaserSharp ™ - Focalize uma imagem com a ajuda de um medidor a laser de distância com autofoco
• MultiSharp ™ - Capture várias imagens e combine-as para obter uma imagem clara e precisa, focada em 

objetos próximos e distantes
• IR Fusion ™ - Combine imagens e assista a transição do infravermelho para o digital para ter mais 

contexto. Você pode escolher entre 5 modos
• Troca de lentes entre câmaras: as lentes inteligentes da Fluke não exigem calibração
• Sincronize imagens sem fio da câmara para o sistema Fluke Connect ™

171-6856 FLK-Ti450 PRO 9HZ 8.249,00 €
Fluke 

Connect™

Fluke 
Connect™

ANALISADORES DE ENERGIA E 
QUALIDADE ELÉTRICA FLUKE 435 II
• Funções avançadas de qualidade elétrica, recursos de análise de potência sem 

precedentes
• Captura de dados PowerWave – capte valores RMS rápidos para visibilidade 

de todas as formas de onda, permitindo determinar a interacção de valores de 
tensão, corrente e frequência.

• Eficiência de inversores de potência
• Conversão de energia em valor financeiro – calcule o 

custo financeiro do desperdício energético devido à 
fraca qualidade da potência

• Avaliação energética – quantifique as melhorias 
no consumo energético, efectuando medições 
da instalação antes e depois para justificar os 
dispositivos de poupança energética

MULTÍMETROS DIGITAIS INDUSTRIAIS 
FLUKE 87 V
• Multímetros TRMS capaz de medir, com precisão, variadores de velocidade
• Precisão e funcionalidade para alcançar máxima produtividade industrial
• Tecnologia que permite medições precisas de tensão e frequência em 

inversores de frequência e outros equipamentos com grande quantidade de 
ruído elétrico

• Termómetro integrado que permite medições 
básicas de temperatura sem a necessidade de 
instrumentos adicionais

• Visor com dígitos grandes e retroiluminação 
de dois níveis que facilita muito a leitura

175-8012 FLK-DS701 1.699,00 €
175-8013 FLK-DS703 FC 1.999,00 €

CAT III 
1000 V

IP51

CAT III 
600 V

CAT IV 
600 V

UL, CSA, 
TUV, VDE

VIDEOSCÓPIOS DE DIAGNÓSTICO DS701 E 
DS703 FC DE ALTA RESOLUÇÃO
• Os videoscópios de diagnóstico Fluke fornecem imagens de 

alta resolução
• Sonda de alta definição com câmara de visão dupla
• Velocidades de processamento que fornecem uma imagem 

clara e uniforme
• Display LCD de 7’’ para fácil visualização
• Função de zoom macro do micro 
• Iluminação ajustável para captar a melhor imagem
• Vídeo real a 720p
• O Fluke DS703 com Fluke Connect ™ permite-

lhe guardar e partilhar imagens diretamente 
a partir do videoscópio de diagnóstico

OSCILOSCÓPIOS INDUSTRIAIS FLUKE 
SCOPEMETER® SÉRIE 190 II
•  Os instrumentos ScopeMeter® Série 190 II  são osciloscópios portáteis de alto 

desempenho projetados para solucionar problemas em sistemas elétricos ou 
eletrónicos industriais

• Modelos com largura de banda de 60, 100, 200 ou 500 MHz
• Connect-and-View ™, disparo automático para operação mãos-livres
• Encontre falhas intermitentes facilmente
• Identificar e registrar eventos aleatórios com o novo 

modo de gravação de deteção de evento
• Captura automática de 100 ecrãs
• Revisão da sequência completa de eventos de ecrã 

várias vezes com um único toque no botão play

738-3737 FLUKE-190-062/EU 2.835,00 €
738-3731 FLUKE-190-102/EU 3.487,00 €
716-7365 FLUKE-190-104/EU 3.926,00 €
738-3740 FLUKE-190-202/EU 3.936,00 €
716-7361 FLUKE-190-204/EU 4.487,00 €
773-3568 FLUKE-190-502/EU 4.946,00 €
811-1230 FLUKE-190-504/EU 5.315,00 €

NOVO



OSCILOSCÓPIOS PORTÁTEIS SCOPIX IV
• 5 dispositivos em 1: modo osciloscópio, multímetro, analisador, gravador 

e consulta dos ficheiros armazenados diretamente no osciloscópio
•  Canais realmente isolados entre eles e em relação a terra, sondas  

600 V / CAT III e Probix
• 4 canais totalmente isolados, 600 V
• Largura de banda: 4 x 100 MHz (OX9104), 4 x 300 MHz (OX9304)
• Comunicação Ethernet / WiFi / USB / microSD
• Ecrã Tátil de 7’’ 800x480 píxeis, cor WVGA TFT, retroiluminado em fundo 

preto para melhorar a leitura

6

133-6520 CA 757 185,00 € 836-2769 CA 6116N 1.556,00 €

136-8253 CA 1110 322,00 € 799-9067 CA 8336 3.840,00 €

173-6233 OX9304 4.100,00 €
173-6232 OX9104 3.600,00 €

TFT 
Color 

7"
Ecrã 
Tátil

CAT III 
600 V USB

USB

RJ45 Micro 
SD

Ião 
Lítio

Ião 
Lítio

IP54

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT IV 
300 V

Retroilu-
minado

Retroilu-
minado

LR03/ 
AAA

CEI 
61010-2-033 IP54 LCD

BLE USB LR6/ 
AA USB TFT 

Color TRMS CAT III 
1000 V

CAT IV 
600 V

VERIFICADORES DE TENSÃO E  
CORRENTE CA 757
• Verificadores compactos, leves e fáceis de usar
• Adequado para tarefas gerais de manutenção
• Reconhece automaticamente tensões  

AC / DC, continuidade, resistências, diodos e 
condensadores, bem como tensão em condutores 
sem contato

• Fornecido com sensor de corrente MiniFlex® que 
permite medições até 300 A (AC)

• Faixa de tensão AC / DC: 0 a 1000 V
• Faixa de corrente AC / DC: 500 mA a 300 A
• Outras medidas: resistência, capacitância, 

continuidade, diodo ... 

VERIFICADORES DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS CA 6116N
• Equipamento ‘‘tudo-em-um’’ para o controle 

de segurança em instalações elétricas, 
projetado para uso rápido e eficiente

• Robusto, compacto e leve
• Grande ecrã LCD a cores retroiluminado 

para leitura fácil
• Numerosos símbolos acústicos e visuais 

oferecem uma interpretação rápida dos 
resultados

• Permite testes de instalação de acordo com as normas internacionais (IEC 
60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600 ...)

• Adaptado para todos os tipos de sistemas neutros (TT, TN, IT), é adequado 
para todos os setores de uso: industrial, terciário, residencial

• Sua capacidade de armazenamento permite guardar até 1.000 testes
• Interface USB para transferência de dados

REGISTRADORES LUXÓMETROS 
(MEDIDOR E REGISTRADOR DE LUZ) 
CA 1110
• Medidor de luz e gravador de classe C com 

compensação de erro espectral para lâmpadas LED 
e fluorescentes

• Medição e registro dos níveis de iluminação ao 
longo do tempo, até 1 milhão de pontos

• Faixa de medição: 0,1 lx a 200.000 lx
• Função MAP para realizar um mapeamento de 

uma superfície e verificar as uniformidades de 
iluminância

• Fixação magnética para usar o equipamento com uma mão, 
facilitar o seu transporte ou usá-lo remotamente para evitar 
que o operador se sinta ofuscado

• Funções Min, Max, Medium, MAP, Hold, lx ou fc 
• Interfaces USB ou Bluetooth

QUALIDADE ELÉTRICA QUALISTAR PLUS E 
ANALISADORES DE REDE CA 8336
• Analisador de energia trifásico compacto e simples de usar, projetado para 

trabalhos de manutenção em edifícios industriais ou escritórios
• Permite obter uma imagem instantânea das principais características da 

qualidade da rede elétrica
• Permite realizar o balanço energético integral 

de uma instalação
• Fornece numerosos valores calculados e 

várias funções de processamento
• 4 canais de medição de tensão e 4 canais de 

medição de corrente
• Captura e gravação simultânea de todos os 

parâmetros, transitórios, alarmes e formas 
de onda

• Função Inrush e TrueInrush
• Tensão AC / DC TRMS até 1.000 V

PROVA E MEDIDA
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913-2395 MTX 203 168,00 €

778-1034 PEL 103 1.401,00 €

CÂMARAS TERMOGRÁFICAS DIACAM2 
CA 1954
• Projetados para facilitar o uso, são adequados para aplicações nos 

setores de construção, manutenção elétrica e mecânica
• Possibilidade de gravar comentários de voz na imagem
• Registro e armazenamento das configurações de acordo com as 

aplicações
• Software CAmReport para a análise de termogramas
• Extrai simultaneamente as medidas necessárias (corrente, 

temperatura, humidade, ponto de orvalho ...) das pinças de 
corrente e do equipamento de medição ambiental via Bluetooth

• Detector IR: 160 x 120
• Faixa de temperatura: -20 ° C a +250 ° C
• Precisão: ± 2 ° C ou ± 2% da leitura
• Campo de visão: 38 ° x 28 °

176-4816 CA 1954 1.990,00 €

2,8" USB Micro 
SD IP54 Ni-MH

6 000 
pts

Retroilu-
minado  LanternaTRMS CAT III 

600 V
2

LR6/ 
AA

IP54

914-2879 CA 6524 520,00 €

879-3823 GX 305 399,00 €

TRMS Ecrã
LCD

CAT I 
300 V USB

TRMS LCD CAT IV 
600 V

CAT III 
1000 V USB IP54

6 000 
pts

LR6/ 
AA

CAT IV 
600 V IP54Gráficos

MULTÍMETROS DIGITAIS 6.000 
CONTAGENS MTX 203
• Multímetros para uso diário com as funções elementares
• Para aplicações de manutenção elétrica, mas 

também para verificações iniciais de PCBs
• Mede TRMS AC em corrente e tensão e todas as 

faixas programadas em automático para maior 
conforto

• Outras medidas: resistência, capacitância 
diodos, temperatura, frequência ...

• Otimização de operações de manutenção 
elétrica graças à medição de baixa impedância 
de tensão VLowZ

• Indicação de tensão sem contato
• Faixa de tensão AC / DC: 0,6 a 750 V
• Faixa de corrente AC / DC: 0,6 a 1.000 A
• Seleção do modo por comutador rotativo
• Caixa compacta e ergonómica, para uso com 

uma mão
• Ecrã retroiluminado azul que otimiza a leitura dos dados
• Lanterna integrada que permite a sua utilização em locais com pouca 

iluminação
• Sistema Multifix para fixar o multímetro a um painel elétrico ou ao operador

VERIFICADORES DE ISOLAMENTO DIGITAIS DE 
ATÉ 1.000V CA 6524
• Controladores de isolamento e continuidade de 

instalações elétricas e equipamentos industriais
• Manual / modo de bloqueio / duração, relação PI / DAR
• Tensão máxima de teste de 1 kV
• Máxima resistência de isolamento de 200 GΩ
• Continuidade: corrente de medição de 200 mA / 20 mA
• Caixa projetada com uma classificação de segurança 

CAT IV 600 V -  e um índice de proteção IP54 / IK04, para 
um uso totalmente seguro e com fácil acesso ao botão 
TEST, mesmo quando o usuário usa luvas isolantes

• Ecrã retroiluminado com display digital duplo e barra 
analógica logarítmica e display secundário que mostra 
em tempo real, além do valor medido, a tensão real de teste, a corrente de 
teste e o valor do temporizador

GERADORES DE FUNÇÕES DIGITAIS GX 305
• Geradores de funções ideais para o setor de educação, treinamento técnico, 

R & D e controles de fabricação de produtos eletrónicos
• Com a tecnologia DDS (Direct Digital Synthesis), fornecem maior precisão e 

estabilidade de frequência do que um gerador tradicional
• Faixa de frequência: 0,001 Hz a 5 MHz
• Precisão: ± 0,05% + 1 dígito
• Amplitude: 1 mV a 20,0 Vpp
• Geram sinais precisos e variados: formas de onda, sinusoidal, triangular, 

quadrada e lógica, saída TTL ...
• Ecrã LCD (125 x 45 mm), 5 dígitos 20 mm de altura
• Display principal com retroiluminação 

ajustável, o contraste pode ser aumentado 
se necessário

ANALISADORES REGISTRADORES DE POTÊNCIA 
E ENERGIA PEL 103
• Projetados para medir e registrar o consumo de instalações 

elétricas, a fim de melhorar a eficiência elétrica e reduzir 
custos

• Ergonómicos, magnetizados, adequados para todos os 
tipos de armários, realizam todas as medidas de potência e 
energia simultaneamente

• Para uso em instalações monofásicas, bifásicas e trifásicas 
com ou sem neutro e outras configurações complexas

• Possibilidade de instalação sem interromper a fonte de 
alimentação

Mais informação em: pt.rs-online.com/provaemedida

Autonomía
9h
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866-8124 C2 609,00 €
135-3287 C3, con WiFi 709,00 €

848-1365 FLIR E4 745,00 €
848-1369 FLIR E5 995,00 €
848-1378 FLIR E6 1.695,00 €
848-1371 FLIR E8 2.995,00 €
135-3289 FLIR E6 WiFi 1.799,00 €
135-3288 FLIR E8 WiFi 3.049,00 €

MULTÍMETROS TRMS SÉRIE DM6X
• Gama de multímetros digitais que o ajudarão a 

resolver problemas de forma rápida, eficiente e 
segura

• Ferramenta essencial para o trabalho de ar 
condicionado no setor elétrico

• Tensão AC / DC: 600 V
• Corrente AC / DC: 10 A
• Deteção de tensão sem contato
• Outras medidas (dependendo do modelo): 

continuidade, resistência, teste de diodo, 
capacitância, frequência, modo de baixa 
impedância, temperatura, modo VFD

168-1345 FLIR DM62 129,00 €
168-1347 FLIR DM64 149,00 €
168-1349 FLIR DM66 149,00 €

PINÇAS AMPERIMÉTRICAS CM72
• Amperímetros compactos e leves, idealizado para os 

profissionais do setor elétrico, tanto residencial como 
comercial e industrial

• Sua mandíbula estreita proporciona melhor acesso a 
fiação em locais de difícil acesso e as luzes LED de alta 
potência facilitam as medições em áreas com baixos 
níveis de iluminação

• Faixa automática de tensão e corrente
• TRMS, LoZ e entrada para um acessório de sonda de 

corrente flexível
• Tensão AC / DC máx .: 600 V
• Corrente máxima AC / DC: 600 A
• Abertura da mandíbula: Display TFT à cores de 6.000 

contagens e 2’’

922-6239  FLIR CM72 152,18 €

CÂMARAS TERMOGRÁFICAS SÉRIE EXX
• Gama de equipamento termográfico avançado, concebido para 

oferecer desempenho, resolução e sensibilidade inigualáveis num 
termovisor portátil

• Equipamentos com muitos recursos úteis para encontrar pontos 
de acesso, detetar os primeiros sinais de deficiências em edifícios, 
resolver falhas em sistemas elétricos e mecânicos e evitar outros 
problemas antes que causem danos sérios.

• Ecrã tátil LCD de 4’’ e 640 × 480 píxeis com rotação automática
• Resolução de IR de 240 x 180 píxeis até 464 x 348 píxeis, 

dependendo do modelo
• Faixa de temperatura: -20 ° C a 120 ° C, 0 ° C a 650 ° C
• Sensibilidade térmica: <0,03 a 30 ° C
• Frequência da imagem: 30 Hz
• Modos de imagem: infravermelho, visual, MSX®, imagem na imagem

173-0024 FLIR E53 4.499,00 €
135-3293 FLIR E75 7.099,00 €
135-3295 FLIR E85 8.699,00 €
135-3294 FLIR E95 10.199,00 €

LCD
4"

Ecrã Tátil
USB Ião 

Lítio IP54

Ião 
Lítio

MICRO
USB LCD

à cores USB IP54 Ião 
Lítio

6 000 
pts

Retroilu-
minado TRMS CAT IV 

600 V
CAT III 
1000 V

LR3/ 
AAA

TRMS CAT IV 
300 V

CAT III 
600 V IP40

2
LR3/ 
AAA

CÂMARAS TERMOGRÁFICAS SÉRIE CX
• Câmaras térmicas de bolso
• Especialmente adequadas para inspeções 

de edifícios, manutenção de instalações, ar 
condicionado ou reparos elétricos

• Ideais para detetar falhas estruturais, 
problemas de encanamento e padrões 
térmicos ocultos que podem indicar perda 
de energia

• Faixa de temperatura: -10 ° C a +150 ° C
• Resolução do detector: 80 x 60 píxeis
• Sensibilidade térmica: <0,1 ° C
• Campo de visão: 41 ° x 31 °
• Conectividade WiFi, apenas modelo C3

CÂMARAS TERMOGRÁFICAS SÉRIE EX
• Equipamento especialmente indicado na manutenção predial, para 

aplicações elétricas e mecânicas
• Conectividade WiFi nos modelos indicados, que permite partilhar imagens e 

relatórios através da aplicação FLIR Tools Mobile para 
acelerar a tomada de decisões em situações críticas

• Tecnologia MSX®

• Resoluções de 80 x 60 píxeis para 320 x 240 píxeis, 
dependendo do modelo

• Faixa de temperatura: -20 ° C a 250 ° C
• Resolução do detector: de 80 x 60 píxeis a 320 x 240 

píxeis, dependendo do modelo
• Sensibilidade térmica: de <0.15 ° C a <0.06 ° C, 

dependendo do modelo

PROVA E MEDIDA



CÂMARAS TERMOGRÁFICAS DE BANCADA 
ETS320 
• Solução termográfica para avaliação de placas e sistemas eletrónicos 

que ajuda a reduzir tempos de testes e melhorar o design de produtos
• Sensibilidade suficiente para detetar mudanças de temperatura de 

apenas 0,06 ° C
• Gama de medição de temperatura, de -20 a 250 ° C, para quantificar a 

geração de calor e a dissipação térmica
• Para componentes tão pequenos quanto 170 μm de tamanho por ponto 

de píxel
• Sensor IR 320 x 240 píxeis, até 76.800 pontos de medição de 

temperatura sem contacto
• FLIR Tools + software para análise instantânea

135-6220 ETS320 2.549,00 €
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168-1351 DM166 510,00 €
168-1355 DM285 710,00 €

848-1359 IRW-3C, 2" 205,70 €
848-1353 IRW-3C, 3" 288,15 €
848-1362 IRW-4C, 4" 454,75 € 168-1358 CM275 710,00 €

LCD 
3" IP40 Ião 

Lítio
Micro 
USB

IP67NFPA 
70

TFT 
2,8"

TFT 
2,4"

TFT 
2,4"

TRMS
TRMS

TRMS

IP40 IP40

IP40

CAT IV 
300 V

CAT IV 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT III 
600 V

CAT III 
1000 V

CAT III 
600 V

 3 
LR6/ 
AA

3
LR6/ 
AA

 3 
LR6 /

AA

MULTÍMETROS TERMOGRÁFICOS 
DM166
• Ferramentas essenciais para eletricistas comerciais, 

automação, eletrónica e técnicos de HVAC
• Tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement), 

apoiada por um sensor térmico com resolução IR de 
80 x 60 píxeis

• Inclui as características essenciais de medição de 
um multímetro, como deteção de corrente e tensão 
AC / DC sem contacto com o modo True RMS e VFD, 
bem como resistência, capacitância, teste de diodo, 
frequência e temperatura com termopar  
(400 ° C máx)

• Faixa de temperatura: -10 a 150 ° C
• Tensão AC / DC máx .: 600 V ± 0,7%
• Corrente máxima AC / DC: 10 A ± 1,0% 

 

NOVO MULTÍMETROS TERMOGRÁFICOS 
DM285
• Combinação de ferramenta termográfica e multímetro digital 

em uma ferramenta de diagnóstico única e prática que irá 
ajudá-lo a detetar problemas elétricos de forma 
rápida e eficaz

• Tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement), 
apoiada por um sensor térmico com resolução de  
IR de 160 x 120 píxeis

• 18 funções de medição, incluindo TRMS, LoZ e NCV
• Inclui entrada de termopar (400 ° C máx) e permite 

visualizar simultaneamente medições térmicas e 
elétricas

• Tecnologia Bluetooth METERLiNK® que permite 
enviar leituras para o FLIR Tools ™ ou nova 
aplicação FLIR InSite ™, que permite integrar os 
dados em imagens térmicas ou compartilhá-los

• Faixa de temperatura: -10 ° C a 150 ° C

NOVO

JANELAS IR
•  Janelas IR de alumínio anodizado com 

vidro de banda larga que permitem que 
as câmaras capturem imagens térmicas e 
visuais nítidas e sem distorção, sem abrir o 
gabinete elétrico

• Instalação rápida e segura graças à 
tecnologia de porcas de fixação 
 PIRma-Lock ™

• Espessura da janela: 2 mm
• Diâmetro de exibição: 45 mm (IRW-2C),  

69 mm (IRW-3C), 89 mm (IRW-4C)

PINÇAS AMPERIMÉTRICAS 
TERMOGRÁFICAS CM275
• ‘As pinças termográficas CM275 combinam a tecnologia IGM  

(Infrared Guided Measurement) com uma gama de características de 
medição elétrica que permitem a identificação visual de falhas elétricas e a 
solução rápida de problemas complexos.

• Permitem melhores inspeções ao conectar sem fio com o 
FLIR Tools ou FLIR InSite ™

• Identificam visualmente pontos quentes sem entrar em 
contacto direto com painéis, gabinetes ou cabos que 
apresentem riscos de segurança

• Resolução IR de 160 x 120 píxeis
• Faixa de temperatura: -10 a 150 ° C
• Numerosas funções avançadas, VFD, RMS reais, LoZ, 

resistência, capacitância, continuidade, teste de diodo, 
frequência, entre outros

• Tensão AC / DC máx .: 1.000V ± 1.0%
• Corrente máxima AC / DC: 600 A ± 2,0%

Mais informação em: pt.rs-online.com/provaemedida



CÂMARAS TERMOGRÁFICAS RS700/
RS730 
• Câmaras de imagem térmica muito simples de usar que oferecem todas 

as funções necessárias para uma medição precisa, fiável e rápida
• Gama de medição de temperatura: -20 ° C a +150 ° C
• Resolução IR: 80 x 80 píxeis (RS700), 160 x 120 píxeis (RS730)
• Sensibilidade térmica: <0,1 ° C @ + 30 ° C / 100 mK
• Campo de visão: 17 ° x 17 ° (RS700), 19 ° x 25 ° (RS730)
• Frequência de imagem: 50 Hz
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136-5667 RS700 799,00 €
136-5668 RS730 1.399,00 €

LUXÓMETROS (MEDIDORES DE LUZ) RS-136
• Equipamento ideal para usar em muitas indústrias, como fabricantes de 

lâmpadas, construção em geral, design de interiores ...
• Display LCD triplo, 4 dígitos
• Seleção binning LED
• Função de calibração do usuário
• Regulamento do valor de referência
• Medição de brilho máxima / mínima
• Função de leitura, retenção e gravação de dados

146-4652 RS-136 414,70 € 146-9082 DT-128M 84,66 €

144-5337 HS608 369,00 € 146-9079 Analizador de aire 715,20 €

LCD 
2,8"

Micro 
SD

Mini 
USB HDMI Ião 

Lítio

USB Micro 
SD

6 
LR3/ 
AAA

TFT à 
cores TRMS IP67 CAT III 

1000 V
CAT IV 
600 V

LCD Retroilu-
minado

3
LR3/ 
AAA

TFT  à 
cores 
2,8"

USB Micro 
SD

MEDIDORES DE HUMIDADE DT-128M
• Medidores de humidade relativa não invasivos com 

tecnologia de alta frequência
• Adequados para madeira e outros materiais de construção
• Mede de 0 a 100% com uma resolução de 0,1
• Profundidade de medição sem contacto de 20 mm a 40 mm
• Retenção automática de dados
• Dois níveis de alarme ajustáveis, com aviso acústico e 

indicação visual
• Calibração automática (em ar seco) ao ligar o aparelho

METERSCOPE HS608
•  Multímetro digital industrial MeterScope com alto desempenho, com funções 

de osciloscópio e proteção IP67
• Display LCD TFT de 3,5’’, 320 x 240 píxeis, 50.000 contagens
• Taxa de amostragem de largura de banda / tempo real de 20 MHz / 50 MS / s
• Faixa de tensão AC / DC: de ou até 1.000 V
• Faixa de corrente AC / DC: de 0 a 10 A
• Registro de medidas, eventos e tendências
• Tecnologia Bluetooth para transferência de dados para 

smartphone ou PC
• Medidas de capacitância, frequência, resistência e 

temperatura, entre outros

ANALISADORES DE QUALIDADE DO AR
• Contador de partículas com ecrã LCD TFT de 2,8’’, 

320 x 240 píxeis e câmara integrada para captura de 
vídeo e imagem

• Leitura fácil, rápida e precisa do número de partículas, 
temperatura do ar, humidade relativa, temperatura do 
bulbo húmido e ponto de orvalho e deteção de gás

• Medição e visualização de 6 canais de cada vez com 
partículas até 0,3 μm

• Possibilidade de armazenar até 5.000 registros e 20 
minutos de vídeo

• Armazenamento na memória interna (74 MB) ou em um 
cartão microSD, para visualização no PC

• Suporte para tripé para gravação contínua

PROVA E MEDIDA
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 MANÓMETROS SÉRIE DPI
• Medidores de pressão digitais projetados para executar todas as 

tarefas de manutenção diárias e resolver possíveis incidentes nos 
sistemas

• Pode ser usado com uma mão
• Faixa de pressão: de 70 mbar a 700 bar, dependendo do modelo
• Precisão: ± 0,1%
• Modelos com sensor interno ou externo
• Até 16 unidades de pressão, dependendo do modelo

146-9094 RS-170, Temperatura 31,50 €
146-9095 RS-171, Temperatura y humedad 37,00 €

146-9087 58,50 €

144-5340 RS-SMD-100 42,00 €

146-9096 92,40 €

USB Lítio

LCD 5 000 
pts

Cat III 
600 VTRMS Retroilu-

minado
PP3/ 

9V

146-7721 10 bar máx. 648,00 €
146-7722 20 bar máx. 648,00 €
146-7718 350 mbar máx. 648,00 €
146-7723 700 bar máx. 648,00 €
146-7720 7 bar máx. 444,00 €
146-7717 70 mbar máx. 444,00 €
146-7719 1 bar máx. 444,00 €

LCD EN61326-1 3 LR6 /
AA IP54

LCD

TERMÓMETROS INFRAVERMELHOS 
• Detetores de temperatura por ponto de orvalho infravermelho
• LED que muda de verde para amarelo e vermelho 

quando a leitura se aproxima da temperatura do 
ponto de orvalho

• Fornece amostragem rápida e alta precisão
• Adequado para o gás, aço, óleos G45 e produtos 

químicos, fogões, testes de ambiente, laboratórios 
de calibração, etc.

PINÇAS AMPERIMÉTRICAS MINIATURAS
• Projetado para verificar a corrente de carga, tensão, 

resistência, capacitância, frequência, temperatura, teste 
de diodo ...

• Tensão AC / DC máx .: 600 V
• Corrente máxima AC / DC: 80 A
• Abertura da mandíbula: 19 mm
• Ecrã retroiluminado

REGISTRADORES DE DADOS
• As leituras são guardadas no registrador para poder revisá-las mais tarde a 

partir de um PC através da interface 
USB

• Memória para 16.000 leituras de 
temperatura e 16.000 de humidade 
(somente humidade modelo RS-171)

• Faixa de temperatura: -40 ° C a 70 ° C
• Faixa de humidade relativa: 0 a 100% 

(RS-171)
• Ciclo de medição selecionável de 2 a 

24 h
• Indicadores LED de status
• Alarme se os valores limites 

determinados pelo usuário forem excedidos

COMPROVADORES DE COMPONENTES
• Pinças de teste com pontas intercambiáveis para seleção automática de 

 Vcc / Vac, capacitância, resistência, continuidade ou diodo
• Registro e retenção de valores máximos / mínimos
• Desconexão automática
• Ecrã LCD de 6.000 contagens
• EN 610101-1 CATIII 600 V 

LCD TMRS CAT III 
600 V LR44

Mais informação em: pt.rs-online.com/provaemedida
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SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS 
DAQ6510
• O DAQ6510 permite o controle em tempo real do status do sistema 

testado, bem como a análise detalhada dos dados
• Configuração simples, visual e intuitiva
• Ecrã tátil capacitivo de 5’’, 6½ dígitos, com capacidade gráfica
• 15 funções de medição integradas
• Faixa de tensão: 100 nV a 1000 V, precisão DCV 0,0025%
• Faixa de corrente: 1 pA a 3 A
• Faixa de resistência: 1 μΩ a 120 MΩ
• Faixa de capacidade: 0,1 pF a 100 μF
• Medição de temperatura com termopar, detectores de resistência à 

temperatura e termistores: -200 ° C a 1.820 ° C
• Interfaces de comunicação LAN, LXI e USB (GPIB e RS-232 opcionais)
• 12 módulos de comutação diferentes, até 80 canais

173-9961 DAQ6510 1.500 €

781-2964 2450 5.190,00 €

TFT WVGA
5"

TFT
WVGA 

5"
CAT II 
1000 V

Ião 
Lítio

855-5078 AFG1022 706,00 €

TFT 
3,95" USB

111-2375 RSA306B 3.950,00 €

LED USB SMA Tipo 
N

173-9960 DM65000 979,00 €

USB

LAN GPIB USB  TSP-
Link

GPIB

GERADORES DE FORMA DE ONDA 
ARBITRÁRIOS AFG1022
• Geradores básicos modernos, flexíveis e de alto desempenho, ideais para 

aplicações educacionais
• Taxa de amostragem de 125 MS/s e resolução vertical de 14 bits
• Amplitude de saída de 1 mVpp a 10 Vpp na faixa de frequência total
• Interface de usuário intuitiva com um display TFT de 3,95 ‘‘
• Memória de 2 a 8,192 pontos para formas de onda arbitrárias definidas pelo 

usuário
• Memória interna não volátil de 64 MB
• Conexão USB para extensão de memória
• 50 modos de operação padrão e formas de onda arbitrárias com modos 

contínuo, modulação, varredura e burst
• Contador de 200 MHz com resolução de 6 dígitos
• Design compacto, permite reduzir o espaço usado na bancada
• ArbExpress software para edição de formas 

de onda
• Compatível com TekSmartLab ™ para facilitar 

a aprendizagem

MULTÍMETROS DIGITAIS DM65000
• 15 funções de medição, incluindo capacitância e temperatura
• Faixa de medição ampliada: 0 a 1.000 V, 10 pA a 10 A, 1 mΩ a 100 MΩ
• Grande ecrã tátil capacitivo de 5’’
• Memória interna para armazenar até 7 milhões de registros
• Emulação de SCPI
• Captura de transitórios de tensão ou corrente com digitalizador de 1 MS / s
Porta USB para armazenar leituras, configurações de dispositivos e capturas 
de ecrã

ANALISADORES DE ESPECTRO RSA306B
• Analisadores de espectro USB com capacidade de análise em tempo real
• Faixa de frequência: 9 kHz a 6,2 GHz
• Faixa de medição de +20 dBm a -160 dBm
• Captura as interferências para identificar rapidamente os problemas
• Especificações ambientais, de impacto e de vibração em conformidade com 

a norma militar 28800 classe 2 para utilização em condições adversas
• Capacidade de análise de espectro total com o software para PC Tektronix 

SignalVu® (incluído)
• Incorpora 27 medidas de análise de espectro e sinal
• Visualização do espectro / espectrograma em tempo real para minimizar o 

tempo gasto na localização e interferência transitória
• Interface de programação de aplicações (API) incluída para ambientes 

Microsoft Windows
• Driver MATLAB para uso com o Instrument 

Control Toolbox

MEDIDORES DE FONTE 2450
• Quarta geração da família SourceMeters (SMU) de Keithley
• Capacidade do analisador, traçador de curvas e sistemas I-V
• Interface gráfica do usuário, ecrã tátil capacitivo de 5’’ de alta resolução
• Precisão de medição básica de 0,012% com resolução de 6 1/2 dígitos
• Melhor sensibilidade com novas faixas de medição de 20 mV e 10 nA
• Operação como fonte e sumidouro (4 quadrantes)
• Quatro modos ‘‘Quickse’’ (configuração rápida) para medições e 

configurações rápidas
• Conectores banana no painel frontal e 

conexões triaxiais no painel traseiro
• Porta USB do painel frontal para 

E / S de dados, programação e 
configuração

PROVA E MEDIDA



ANALIZADORES DE REDES SERIE TTR500
• Analizador de red de vector VNA (Vector Network Analyzer) que 

utiliza una señal continua (CW) para medir la magnitud y la fase de 
componentes RF y microondas, ayudando en el desarrollo de equipos 
wireless

• Con 2 puertos y 2 rutas, proporciona la capacidad de acelerar 
proyectos reduciendo los tiempos de prototipado en diseños RF, 
ingeniería de validación, I+D y procesos de fabricación, haciendo que 
las medidas cotidianas sean precisas y confiables 

• Rango de frecuencias:100 kHz a 3 GHz (TTR503), 100kHz a 6 GHz 
(TTR506)

• Rango dinámico: mayor de 122 dB
• Ruido de traza: menos de 0,008 dBrms
• Potencia de salida: -50 a +7 dBm 
• Software VectorVu-PPC™ para analizar los datos almacenados
• Conexión en T para polarizar los dispositivos activos
• Interfaz de comandos SCPI robusta
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SOSCILOSCÓPIOS DIGITAIS SÉRIE TBS1000B
• Desempenho acessível em um design compacto
• 34 medições automáticas, testes de limite, registro de dados, contador de 

frequência, mapeamento de tendências
• Modelos de largura de banda de 200 MHz, 150 MHz, 100 MHz, 70 MHz e 50 

MHz e 2 canais
• Taxa de amostragem de até 2 Gamostras / s
• Comprimento de registro de 2500 contagens
• Conectividade USB
• Monitor WVGA TFT, 800 x 480 píxeis, 7’’
• Modelos específicos para educação

(série TBS1000B-EDU), projetados para
atender às necessidades de
escolas e universidades

800-2978
800-2981

TBS1052B
TBS1102B

443,00 €
759,00 €

760-0284 2000/E 1.010,00 €

GPIB RS232

OSCILOSCÓPIOS MULTIDIRECIONAIS 
SÉRIE MDO3000
• Equipamento ‘‘6 em 1’’, osciloscópio, analisador de espectro, gerador de 

função, analisador lógico, analisador de protocolo e voltímetro
• Captura rápida de sinais FastAcq ™ para identificar anomalias nos sinais
• O uso do Wave Inspector® simplifica a navegação e automatiza a busca de 

dados e sinais
• 33 medições automáticas e histogramas para análise simplificada de sinais
• Display WVGA, 9’’
• Comprimento do registro: 10 Mpontos / canal
• Amostragem aleatória: 2,5 Gamostras / s

797-3340 MDO3012 3.290,00 €

797-3346 MDO3014 3.920,00 €

797-3343 MDO3022 3.290,00 €

797-3334 MDO3024 3.920,00 €

797-3330 MDO3032 3.930,00 €

797-3337 MDO3034 4.380,00 €

797-3328 MDO3052 6.790,00 €

797-3324 MDO3054 8.160,00 €

797-3312 MDO3104 11.000,00 €

TFT 
WVGA 

9’’
CAT II 
300 V LIN CAN

136-9912 TTR503A 9.050,00 €
136-9913 TTR506A 12.100,00 €

MULTÍMETROS DIGITAIS SÉRIE 2000
• Multímetro de bancada rápido, preciso, muito estável, acessível e fácil de 

usar
• Combina amplos intervalos de medição com especificações de precisão 

superiores
• 6 dígitos de velocidade de medição excepcional em qualquer resolução: 6 

dígitos, 50 leituras por segundo através do barramento IEEE-488, 4 dígitos e 
até 2.000 leituras por segundo que são armazenadas no buffer interno

• 13 funções de medição incorporadas
• Interfaces IEEE-488 e RS-232
• Faixa de medição de resistência: 100 Ω a 100 mΩ
• Faixa de medição de frequência: 3 Hz a 500 kHz
• Faixa de medição de temperatura: -100 ° C a +630 ° C

Mais informação em: pt.rs-online.com/provaemedida
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740-3516 U1231A 114,00 €
740-3529 U1232A 156,00 €
740-3526 U1233A 190,00 €

777-7101 34460A 789,00 €
777-7104 34461A 916,00 €
867-2287 34465A 1.165,00 €
867-2280 34470A 2.414,00 €

136-2922 BV0001B-1NP 293,00 €
136-2929 BV0002B-1NP 293,00 €
136-2936 BV0003B-1NP 293,00 €
136-2942 BV0004B-1NP 293,00 €
136-2981 BV9001B -1NP 2.040,00 €
136-2986 BV9101B -1NY 1.821,00 €

OSCILOSCÓPIOS DE BANCADA SÉRIE 
INFINIIVISION 2000
• Os osciloscópios de armazenamento digital e de sinal misto 

Keysight InfiniiVision oferecem a potência de 4 dispositivos em 1: 
osciloscópio, analisador lógico, gerador de função e analisador de 
protocolo

• Totalmente atualizável (largura de banda, MSO, WaveGen, 
memória, aplicações de medição) para atender aos requisitos 
futuros e proteger o investimento

• Concebido para aplicações informáticas, comunicações, 
desenvolvimento de semicondutores, defesa, aeroespacial, 
automóvel, wireless ...

• Atualização de velocidades de até 50.000 formas de onda / s
• Profundidade de memória de 100k pontos
• Entrada Z de 1 MΩ (sem deteção automática 10:1)
• Gravação: borda, largura de pulso, padrão, vídeo

725-0491 DSOX2002A 1.180,00 €
725-0479 MSOX2002A 1.853,00 €
725-0498 DSOX2004A 1.798,00 €
725-0476 MSOX2004A 2.469,00 €
725-0489 DSOX2012A 1.476,00 €
725-0467 MSOX2012A 2.149,00 €
725-0485 DSOX2014A 2.124,00 €
725-0463 MSOX2014A 2.797,00 €
725-0482 DSOX2022A 2.078,00 €
725-0460 MSOX2022A 3.397,07 €
725-0473 DSOX2024A 2.559,00 €
725-0451 MSOX2024A 3.233,00 €

WVGA 
color 
8,5"

CAT I 
300 V

CAT II 
300 V USB

TRMS 6 000 
pts

4 
AAA 
1,5 V

CAT III 
600 V

LCD 
4,3" TRMS CAT II

OLED

USB

USB

GPIB 
opcional

175-1801 E36102B - 6 V, 5 A, 30 W 759,00 € 
175-1802 E36103B - 20 V, 2 A, 40 W 759,00 €
175-1803 E36104B - 35 V, 1 A, 35 W 759,00 €
175-1804 E36105B - 60 V, 0,6 A, 36 W 759,00 €
175-1805 E36106B - 100 V, 0,4 A, 40 W 759,00 €

MULTÍMETROS PORTÁTEIS SÉRIE U1230
• Multímetros digitais portáteis concebidos para trabalhar em condições 

ambientais exigentes
• Comutador rotativo para selecionar funções de medição com uma mão
• Lanterna LED embutida para iluminar a área de teste
• Deteção de tensão sem contacto Vsense (modelo U1233)
• Registro de dados (até 10 leituras)
• Luz de fundo intermitente como alerta visual adicional durante testes de 

continuidade em áreas barulhentas
• Tensão AC / DC: 600 V
•  Corrente AC / DC: 10 A (modelos U1232A e U1233A)
• Outras medidas: resistência, diodo, capacitância, 

 frequência ...
• Faixa de temperatura: - 40 ° C a 1372 ° C (modelo U1233A)
• Seleção de faixa automática / manual
• IR para conectividade USB para transferir dados para o PC

MULTÍMETROS DIGITAIS SÉRIE 344XX
• Tecnologia Truevolt baseada em um conversor 

analógico digital
• Excelente equilíbrio entre resolução de 

medição, linearidade e velocidade
• Tensão AC / DC: 1.000 V
• Corrente AC / DC: 3 A (modelo 34460A) e 10 A
• Outras medidas: resistência, capacitância, frequência, temperatura, 

continuidade, diodo ...
• Exibição de duas linhas (modelos 34465A e 34470A)
• Gráficos estatísticos: histograma, gráfico de barras e gráfico de tendências

FONTES DE ALIMENTAÇÃO DE 
BANCADA SÉRIE E3610XB
• Equipamento compacto e intuitivo
• Especificações de ruído no modo normal ou fraco, para uma saída de 

qualidade adaptada a aplicações de precisão
• Programação precisa de tensão e corrente
• Possibilidade de releitura, que proporciona excelente controle ao alimentar 

equipamentos em modo ‘‘teste’’
• Proteção do equipamento testado (DUT), proteção contra sobretensões, 

sobrecorrentes e superaquecimento
• Software BenchVue e controle da interface 

web
• Ecrã OLED de alto contraste
• Faixa de tensão: 0 a 100 V
• Faixa de corrente: 0 a 2 A 

BENCHVUE
• Visualização simplificada de medições, controle, 

comandos e aquisição de dados
• Elimina numerosos problemas em testes realizados 

com equipamentos de bancada
• Facilita a conexão, controle, automação de 

sequências de teste, o que permite reduzir a fase de 
desenvolvimento

• Permite trabalhar com vários equipamentos
• Análise integrada e funções de exportação de dados
• Aplicações específicas para cada família de equipamentos diferentes tipos 

de licenças disponíveis: anuais, perpétuas...

PROVA E MEDIDA



Chegou a hora de atualizar o  
seu osciloscópio
Os osciloscópios KEYSIGHT Série 1000 ofrecem a 
integração de 6 funções em um só instrumento, com 
um exclusivo analisador de respostas em frequência.

© Keysight Technologies, Inc. 2018

Largura de banda 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz

Taxa de atualização >50.000 formas de onda por segundo

Frequência de amostragem 2GS/s

Display LCD tátil capacitivo WGA, 7"

Canais 2 canais analógicos + Trigger View (1 canal digital)

Gerador de ondas 20 MHz, incluído nos modelos "G"

Analisador de resposta em frequência 20 Hz-20MHz, incluído nos modelos "G"

DVM (voltímetro digital) Incluído em todos os modelos

Analisador de protocolo Opcional: SPI, I2C, RS232, CAN, LIN

É mais simples do que se pode imaginar!

Keysight Serie 1000

Mais informações:
www.pt.rs-online.com/web/b/keysight-technologies/

   Más información en:
pt.rs-online.com/provaemedida
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OSCILOSCÓPIOS DIGITAIS RTM3000
• A ferramenta certa para resolver problemas cotidianos
• Contém conversor A / D de 10 bits projetado pela Rohde & Schwarz 

que melhora o desempenho de conversores A / D de 8 bits 
convencionais por um fator de 4

• Maior profundidade de memória de sua categoria: 40 amostras por 
canal disponível, 80 amostras no modo intercalado

• Funções de poder e análise harmónica da entrada e saída, bem 
como a função de transferência de fontes comutadas

• Função de zoom vertical para expandir rapidamente a parte do 
sinal que você deseja ver sem perder a precisão da medição

• Menu de acesso rápido, permite ao usuário arrastar rapidamente 
qualquer objeto manual e colocá-lo na posição desejada

• Depuração de barramentos série de baixa velocidade
• Ecrã tátil de 10,1’’

CAN 
10bits

TFT Ecrã 
Tátil 10’’ USB SPI I2C CAN

LIN RS422 RS485 CAT II 
400 V

CAT III 
400 V

CAT IV 
400 V

Audio 
(I2S)

TFT Ecrã 
Tátil 10" USB SPI/

I2C CAN LIN

ARINCCAT II 
400 V

CAT III 
400 V

CAT IV 
400 V

LCD 
10,1"

WXGA
USB

OSCILOSCÓPIOS DIGITAIS RTB2000 
• Ideal para laboratórios de universidades, desenvolvimento de aplicações 

embarcadas ou departamentos de produção e manutenção
• ADC de 10 bits, memória de 10 Msamples
• Ecrã tátil a cores de 10,1’’ com resolução máxima da sua classe: 1280 x 800 

píxeis
• Navegação rápida com menus pop-up dos quais você pode ajustar a escala, 

ampliar a imagem ou mover uma forma de 
onda, bem como adicionar notas e tirar 
screenshots

• Além de um osciloscópio, inclui um 
analisador lógico, um analisador de 
protocolo, um gerador de ondas e um 
voltímetro digital

• Modos de operação dedicados para análise 
de frequência, teste de máscara, aquisição 
de dados e depuração

ANALISADORES DE ESPECTRO FPC1000
• Solução compacta e económica que oferece todas as funções essenciais de 

um analisador de espectro profissional
• Características de RF e alta precisão de medição garantem resultados de 

medição fiáveis e reprodutíveis
• Faixa de frequência: 9 kHz a 3 GHz, 9 kHz a 6 GHz
• Ruído de fundo extremamente baixo e alta potência máxima de entrada 

combinados para oferecer a melhor faixa dinâmica
• Largura de banda de resolução ajustável para 1 Hz para resolver detalhes 

espectrais mais precisos
• Monitor WXGA de 19,1’’ (1,366 x 768 píxeis)
• Pode ser controlado através de software remoto
• Conexão Ethernet e WiFi
• Plataformas R & S InstrumentView para 

Windows e R & S MobileView para 
iOS / Android, permitindo controle remoto 
e medições a qualquer hora, em qualquer 
lugar

PROVA E MEDIDA

143-9311 RTB2002, 70 MHz, 2 canais 1.250,00 €
143-9312 RTB2002, 70 MHz, 2 canais, MSO 1.950,00 €
143-9313 RTB2004, 70 MHz, 4 canais 1.900,00 €
143-9315 RTB2004, 70 MHz, 4 canais, MSO 2.600,00 €
143-9316 RTB2002, 100 MHz, 2 canais 1.565,00 €
143-9317 RTB2004, 100 MHz, 2 canais, MSO 2.265,00 €
143-9318 RTB2004, 100 MHz, 4 canais 2.245,00 €
143-9319 RTB2004, 100 MHz, 4 canais, MSO 2.945,00 €
143-9321 RTB2002, 200 MHz, 2 canais 2.200,00 €
143-9322 RTB2002, 200 MHz, 2 canais, MSO 2.900,00 €
143-9323 RTB2004, 200 MHz, 4 canais 2.710,00 €
143-9324 RTB2004, 200 MHz, 4 canais, MSO 3.410,00 €
143-9325 RTB2002, 300 MHz, 2 canais 2.950,00 €
143-9326 RTB2002, 300 MHz, 2 canais, MSO 3.650,00 €
143-9327 RTB2004, 300 MHz, 4 canais 3.650,00 €
143-9328 RTB2004, 300 MHz, 4 canais, MSO 4.350,00 €

174-2863 RTM3K-104M 16.721,80 €

174-2834 RTM3K-04 4.401,10 €

174-2839 RTM3K-22M 5.945,50 €

174-2860 RTM3K-104 15.154,10 €

174-2836 RTM3K-04M 5.968,70 €

174-2840 RTM3K-24 4.912,00 €

174-2844 RTM3K-32 7.559,60 €

174-2849 RTM3K-34M 10.625,30 €

174-2853 RTM3K-54 12.204,60 €

174-2833 RTM3K-02M 5.272,00 €

174-2838 RTM3K-22 4.377,80 €

174-2858 RTM3K-102M 13.238,10 €

174-2842 RTM3K-24M 6.479,70 €

174-2847 RTM3K-34 9.057,60 €

174-2851 RTM3K-52M 11.101,40 €

174-2832 RTM3K-02 3.704,30 €

174-2857 RTM3K-102 11.670,40 €

174-2845 RTM3K-32M 9.127,30 €

174-2850 RTM3K-52 9.533,70 €

174-2855 RTM3K-54M 13.772,20 €

144-8210 FPC-P1 1.530,00 €
144-8211 FPC-P2 2.370,00 €
174-2922 FPC-P2TG 3.797,20 €
144-8212 FPC-P3 3.210,00 €
144-8236 FSC-P4 9.240,00 €



17

FONTES DE ALIMENTAÇÃO DE BANCADA HMP
• As fontes de alimentação R & S®HMP são equipamentos robustos 

projetados principalmente para uso industrial em uma ampla gama de 
aplicações

• 2, 3 ou 4 canais, até 10 A corrente de saída por canal 
(valores mais altos em operação paralela)

• Potência de saída de 188 W ou 384 W, dependendo do modelo
• Tensão máxima de saída: 32 V por canal  

(valores mais altos em operação em série)
• Baixa ondulação residual graças ao regulador linear
• Proteção contra sobrecargas, curto-circuitos e sobretemperatura
• Interface USB / LAN padrão (RS-232 / USB ou GPIB opcional)

144-8196 HMC8041 850,00 €
144-8198 HMC8042 900,00 €
144-8201 HMC8043-G 1.050,00 €
144-8197 HMC8041-G 950,00 €

174-2983 FPL1003-P2 13.824,50 €
174-2986 FPL1003-P3 13.714,20 €

174-2915 HMP2020 1.381,90 €
174-2916 HMP2030 1.648,90 €
174-2918 HMP4030 1.687,50 €
174-2920 HMP4040 1.940,00 €

USB GPIB TFT 
10,1’’

USB GPIBTFT 
3,5’’

LXI OVP OPPUSB GPIBGERADORES DE FUNÇÃO SMC100
• Os geradores de sinal R & S®SMC100A apresentam o melhor desempenho em 

sua classe num tamanho muito compacto
• Versáteis e flexíveis, são ideais para laboratórios de manutenção e para o 

setor de educação
• Faixa de frequência: 9 kHz a 1,1 GHz ou 3,2 GHz
• Nível máximo de saída> +17 dBm
• Modos de modulação analógica (modulação AM / FM / φM / pulso) 

integrados como padrão
• Controle remoto, compatível com outros geradores de sinal
• Proteção contra sobretensão integrada
• Diagnóstico simplificado de erros através de autocontrolos integrados

LCD USB GPIB

ANALISADORES DE ESPECTRO FPL1000
• Gama de analisadores de espectro R & S®FPL1000 para medições mais 

rápidas e fáceis
• Ecrã tátil com interface intuitiva e fácil de usar
• Excelente desempenho em RF
• Leve e compacta, combina a funcionalidade de um equipamento de 

bancada com a liberdade de um equipamento portátil
• Faixa de frequência: 5 kHz a 3 GHz
• Para uso em laboratórios, produção e 

manutenção

Ião 
Lítio

FONTES DE ALIMENTAÇÃO DE 
BANCADA HMC804X
• Fontes de alimentação de 1, 2 ou 3 canais R & S®HMC804x, ideais para 

laboratórios de desenvolvimento e 
ambientes industriais

• Boa eficiência energética com baixo 
aquecimento e baixo ruído, mesmo com 
carga máxima

• Baixa ondulação residual graças à 
regulação linear

• Operação paralela / serial através de  
V / I

• Proteção contra sobretensões e sobrecarga em todas as saídas
• Faixa de tensão de saída: 0 a 32 V
• Faixa de corrente de saída: 0 a 10 A
• Funções FuseLink (fusíveis combináveis), EasyArb (curvas V / I), EasyRamp 

(rampas de início)
• Entrada analógica para controle externo via tensão (0 a 10 V) e corrente 

(4 a 20 mA)
• Registro de dados em memória USB, formato CSV

ANALISADORES DE POTÊNCIA HMC8015
• Analisadores de energia compactos 

‘‘tudo-em-um’’para cargas AC / DC e 
caracterização de corrente de reserva que 
permitem medições sem a necessidade de 
ferramentas adicionais

• Potência: 50 μW a 12 kW
• Frequência de amostragem: 500 km / s
• Precisão básica: 0,05%
• Interfaces USB-TMC e Ethernet, GPIB opcional (IEEE 488)
• Largura de banda analógica de 100 kHz
• Resolução de tensão e corrente, 16 bits
• 26 diferentes parâmetros de medição e funções matemáticas
• Ecrã à cores QVGA de 3,5’’ , 320 x 240 píxeis
• IEC 62301, EN 50564 e EN 61000-3-2

USB

105-1089 HMC8015 1.650,00 €
144-8195 HMC8015-G 1.750,00 €

144-8238 SMC100AP10 4.650,00 €
144-8240 SMC100AP11 5.680,00 €
144-8239 SMC100AP30 6.690,00 €
144-8241 SMC100AP31 7.720,00 €

Mais informação em: pt.rs-online.com/provaemedida



MULTÍMETROS DIGITAIS SÉRIE 1908
• Multímetros de bancada / portáteis de dupla afixação e medida dupla,  

5,5 dígitos, 120.000 contagens
• Teste de continuidade e diodo, escala linear com offset, medições de dB, 

comparação de limites, porcentagem de desvio (%), armazenamento mínimo-
máximo, medição de potência em watts ou VA, gravação automática de 
dados e acionamento externo

• Medições de tensão e corrente AC / DC, resistência, capacitância, frequência, 
temperatura (PT100 ou PT1000)

• Medição de Ohm selecionável de dois ou quatro fios
• Alta precisão, resolução de 0,02%, 1 μV, 0,1 μA, 1 mΩ
• Alcance automático ou manual
• Velocidade de medição selecionável
• Modo de retenção de toque: mantém uma leitura estável até que seja 

atualizado
• Registrador de dados de 500 pontos com temporizador
• Ativação remota de entrada / saída externa
• Rede ou energia da bateria para desfrutar de uma verdadeira portabilidade

123-8853 1908 525,00 €
123-8854 1908P 595,00 €
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161-5840 51153-2240 1.434,00 €

665-4903 EX354RD 532,00 €
388-2726 EX752M 640,00 €

162-5668 59120-6140 1.020,00 €
162-5669 59120-6240 834,00 € 826-2708 PSA3605 1.818,00 €

TRMS USB RS232GPIB

LCD USB RS232 
RS423GPIB

USB TFT 
4,3" USB Ião 

Lítio
GPIB

CARGAS ELETRÓNICAS LDH400
• Cargas eletrónicas adequadas para testar e caracterizar uma ampla 

variedade de fontes de alimentação DC
• Pode ser usado para investigar o comportamento de muitos tipos diferentes 

de fontes, como PFCs, baterias e células solares, bem como fontes de 
alimentação eletrónicas.

• Múltiplos modos de operação, ampla faixa de tensão / corrente e gerador 
de transitórios fornecem versatilidade para oferecer soluções de teste em 
laboratórios de projeto e testes de componentes

• Tensão de disparo variável para testar baterias
• Dissipação contínua de 400 W a 28 ° C
• Alta resolução e precisão para ajuste de nível
• Saída de monitor atual para visualização de formas de onda
• Terminais de entrada do painel frontal e traseiro
• Ecrã LCD gráfico com retroiluminação de 

alta resolução e teclas programáveis

FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA BANCADAS 
SÉRIE EX
• Fontes de alimentação compactas com potência de saída de 175 W a 420 W, 

dependendo do modelo
• Modo misto regulado com regulação final linear
• Indicadores de 4 dígitos com resolução de 10 mV e 1 mA
• Tensão ou corrente constante com passagem automática
• Terminais de deteção remota selecionáveis para um perfeito controle de 

carga
• Interruptor de saída DC para tensão / corrente sem carga conectada
• Terminais de segurança adequados para 

conectores roscados revestidos de 4 mm, bem 
como para garfos e cabos

• Refrigeração silenciosa sem ventilador

GERADORES DE FUNÇÕES SÉRIE TGF3000
• Geradores arbitrários de funções de alto desempenho que oferecem uma 

capacidade de geração de sinal de até 160 MHz
• Dois canais de desempenho idêntico que podem funcionar de forma 

independente ou em modos de rastreamento ou acoplamento
• Controle de fase do canal para o canal preciso, com uma resolução de 0,001 °
• Eles incluem uma ampla variedade de formas de onda, mas também se pode 

usar ondas arbitrárias personalizadas com taxas de amostragem de até 800 
MS / s e velocidades de reprodução de até 80 MHz

• Formas de onda arbitrárias de até 16 bits a 800 MS / s
• Gerador de impulsos de alta resolução e fonte de ruído de largura de banda 

ampla
• Padrões da série PRBS com oito comprimentos 

de sequência selecionáveis
• Interfaces LAN compatíveis com USB e LXI e 

interface GPIB opcional

ANALISADORES DE ESPECTRO
• Os analisadores de espectro PSA oferecem desempenho profissional em 

conjunto com dimensões portáteis reais  
(190 x 92 mm, menos de 600 g em peso)

• Protetor de ecrã removível, amortecedores de borracha superior e inferior 
para suportar choques e arranhões, bateria recarregável de ião lítio ou 
adaptador AC para rede

• Conexão ao PC com USB para transferir ficheiros bidirecionalmente
• Faixa de frequência: 10 MHz a 3,6 GHz
• Largura de banda de resolução de 300 HZ a 10 MHz (1: 3: 10)
• Ruído de fundo típico de 120 dBm a -40dBm, nível 

de referência de 10 kHz RBW
• Modos de retenção normais, únicos, de pico e 

médios
• Modo de amplitude zero com demodulação  

AM e FM
• Medir em dBm ou dBuV, mV ou uW
• Display à cores retroiluminado TFT, 4,3’’

PROVA E MEDIDA

 EN61010-1 EN61326
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136-8334 WaveSurfer 510 10.680,00 €

LCD
TFT 

12,1"
USB GPIB HDMI

136-8340 HDO4024A-MS 13.900,00 €
136-8337 HDO4034A 11.900,00 €
136-8341 HDO4034A-MS 15.200,00 €
136-8338 HDO4054A 15.500,00 €
136-8342 HDO4054A-MS 18.600,00 €
136-8339 HDO4104A 18.900,00 €
136-8343 HDO4104A-MS 21.950,00 €

LCD
TFT 

12,1"
USB GPIB HDMICANHD4096

174-9993 SAM40-8 9.605,00 €
174-9990 SAM40-16 13.875,00 €
174-9991 SAM40-24 18.150,00 €

USB

OSCILOSCÓPIOS DIGITAIS  
WAVESURFER 3000
• Grande ecrã tátil capacitivo de 10,1’’
• Interface de usuário do MAUI
• Controles de forma de onda para o canal, zoom, funções 

matemáticas e memória
• Função ‘‘Push’’, para criar atalhos para as funções mais utilizadas
• Controles específicos para aceder as funções de depuração
• Capacidade de sinal misto, 16 canais
• Conectividade Ethernet, 4 portas USB 2.0, porta microSD
• conector DB-15 para monitor externo
• Resolução 1024 x 600)
• Saída WaveSource, gerador de função embutido

USB GPIB

174-9984 WaveSurfer 3014Z 3.450,00 €

174-9985 WaveSurfer 3024Z 4.190,00 €

174-9987 WaveSurfer 3034Z 6.500,00 €

174-9988 WaveSurfer 3054Z 8.450,00 €

174-9989 WaveSurfer 3104Z 9.950,00 €

Micro 
SD

Ecrã 
Tátil
10,1"

OSCILOSCÓPIOS DIGITAIS 
WAVESURFER 510
• O osciloscópio WaveSurfer 510 combina a interface de usuário MAUI com 

o OneTouch com o poderoso processamento de formas de onda, além de 
ferramentas avançadas de matemática, medição e depuração para analisar 
rapidamente e localizar a raiz dos problemas

• Ecrã tátil de 12,1’’ , permite ver anomalias de forma de onda rápida e 
facilmente

• Largura de banda de 1 GHz, taxa de amostragem máxima de 10 GS/s, até 16 
Mpts/c de memória 4 canais, 8 bits de resolução

• WaveScan, pesquisa avançada
• Relatórios e documentação do 

LabNotebook
• Modo de histórico, reprodução de 

formas de onda
• Memória segmentada no modo de 

sequência
• Modo analisador de espectro
• Software de análise de energia
• Ativação e descodificação série

OSCILOSCÓPIOS DIGITAIS 
HDO4000A 
• 4 canais de entrada analógica, resolução de 

alta definição de 12 bits, largura de banda de 
até 1 GHz e um formato compacto com um 
grande display multitouch de 12,1’’

• Ideais para depuração e resolução de 
problemas de projetos de eletrónica de 
potência, projetos automotivos e mecatrónicos ou integração profunda

• Eles oferecem soluções poderosas de sinal misto que combinam canais 
analógicos de alta definição com a flexibilidade de entradas digitais

• Fornecem um sistema de 16 canais digitais integrados e uma taxa de 
amostragem de 1,25 GS/s, formado por um dispositivo de purificação ‘‘tudo-
em-um’’

• Ferramentas avançadas de depuração digital, pesquisa Wavescan, 
matemática e outras medidas

• Reprodução de forma de onda com o modo  histórico
• Ferramenta de documentação LabNotebook
• Captura de forma de onda avançada com modo de sequência
• Controles de estilo do analisador de espectro para o osciloscópio
• Capacidade de duplo espectro
• Seis escalas verticais (em dB, V ou A) selecionáveis
• Identificação automática do pico de frequência automática
• Mostra até 20 marcadores, com leitura interativa de tabelas de frequências 

e níveis

MÓDULOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS SAM40
• Até 24 canais de entrada para aquisição e análise de dados de baixa 

frequência
• Podem ser conectados aos osciloscópios Teledyne LeCroy de 4-8 canais, 

adicionando capacidade analógica + digital + sensor (até 8 + 16 + 24 
canais)

• Ideais para depuração e análise de projetos embarcados, eletromecânica, 
medicina, motores / drivers, energia, IoT ...

• Resolução de 24 bits em todos os canais 
(formato de ponto flutuante de 32 bits), 
precisão total de aproximadamente 0,05%

• Filtros integrados regulados até 100 Hz, para 
reduzir significativamente o ruído

• Programação / configuração simples
• Oferecem  funções matemáticas, medição, 

análise e validação
• Largura de banda de 40 kHz (100 kS / s)

Mais informação em: pt.rs-online.com/provaemedida
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138-6086 EA-PS 9040-20 T 995,00 €
138-6087 EA-PS 9080-10 T 995,00 €
138-6090 EA-PS 9080-20 T 1.080,00 €
138-6089 EA-PS 9040-40 T 640W 1.080,00 €
138-6092 EA-PS 9040-40 T 1000W 1.449,00 €
138-6096 EA-PS 9040-60 T 1.649,00 €
138-6097 EA-PS 9080-60 T 1.649,00 €

138-6139 EL 9080-45 T 1.316,00 €
138-6140 EL 9200-18 T 1.316,00 €
138-6141 EL 9500-08 T 1.421,00 €

USBEN  
61000-6-3

EN 
55022 
clase B

138-6100 PSI 9040-20 T 1.102,00 €
138-6101 PSI 9080-10 T 1.102,00 €
138-6102 PSI 9200-04 T 1.102,00 €
138-6104 PSI 9040-40 T 640W 1.197,00 €
138-6105 PSI 9080-20 T 1.197,00 €
138-6106 PSI 9200-10 T 1.197,00 €
138-6113 PSI 9200-25 T 1.849,50  €
138-6114 PSI 9500-10 T 1.999,00 €

USB

USB

FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
SÉRIE PS 9000 T
• Fontes de alimentação ajustáveis e programáveis
• Ecrã tátil - TFT à cores
• Perfis de usuário configuráveis
• Saída de faixa automática, para alimentar um 

número muito maior de dispositivos (EUT) com 
diferentes tensões nominais

• USB como padrão. Ethernet / LAN e interface 
analógica opcional

• Tensões entre 0-40 V DC e 0-500 V DC; correntes 
de 0-4 A a 0-60 A; potências de 320 W até 1.500 W, 
dependendo do modelo

• Estrutura muito isolada, menos sensível contra distúrbios de operação 
(alta imunidade eletromagnética a um ambiente industrial padrão, alta 
confiabilidade)

• Descarga rápida da capacitância de saída de acordo com IEC 1010
• Controlador baseado em microprocessador de alto desempenho que permite 

um tempo de reação de programação até 10 vezes maior

FONTES DE ALIMENTAÇÃO SÉRIE PSI 9000 T
• Fontes de alimentação controladas por microprocessadores que oferecem 

um conceito de uso interativo e simples, juntamente com um amplo conjunto 
de recursos padrão que facilitam a operação

• Recursos de supervisão implementados para todos os parâmetros de saída 
ajudam a reduzir o equipamento de teste e tornam a instalação de hardware 
e software de monitoramento externo quase desnecessária

• Ampla faixa de tensão de entrada, 90-264 V com PFC ativo
• Grande eficiência de até 92%
• Potência nominal de saída: 0-320 W a 0-1.500 W
• Tensões de saída: 0-40 V até 0-500 V
• Correntes de saída: 0-4 A a 0-60 A
• Fase de saída de potência ajustável, flexível
• Proteção contra tensão, corrente, potência e temperatura
• Ecrã tátil intuitivo com apresentação de valores, 

status e notificações
• Porta USB serial, Ethernet e analógico opcional
• Gerador de função integrada
• Simulação e regulação da resistência interna

CARGAS ELETRÓNICAS SERIE ELR 9000 3U
• Cargas eletrónicas DC com recuperação de energia que oferecem novas 

opções de tensão, corrente e potência nominal para facilitar todos os tipos 
de aplicações industriais e de investigação e desenvolvimento, onde é 
necessária baixa dissipação de ruído e baixa temperatura

• Modos de funcionamento: tensão constante, corrente constante, potência 
constante e resistência constante

• Circuito de controle baseado em FPGA programável
• Duas portas USB e uma interface analógica. Slot para módulos de interface 

na parte de trás
• 3,5 KW, 7,0 KW, 10,5 KW, dependendo do modelo
• 0-80 V, 0-250 V, 0-500 V, 0-750 V, 0-1.000 V, 0-1.500 V, dependendo do modelo
• 0-22 a 0-510 A, dependendo do modelo
• Função de inversor DC-AC com recuperação de energia na rede AC
• Interface analógica isolada (0-5 V / 0-10 V) e USB na placa
• Ecrã tátil 

801-1213 EA-ELR 9080-170 3U 6.880,00 €
801-1229 EA-ELR 9250-70 3U 6.880,00 €
801-1241 EA-ELR 9750-22 3U 7.525,00 €
801-1222 EA-ELR 9080-340 3U 9.460,00 €
801-1238 EA-ELR 9250-140 3U 9.460,00 €
801-1244 EA-ELR 9500-60 3U 9.890,00 €
801-1250 EA-ELR 9750-44 3U 10.320,00 €
801-1257 EA-ELR 91000-30 3U 10.750,00 €

CARGAS ELETRÓNICAS SÉRIE EL 9000 T
• Nova série de cargas DC eletrónicas compactas, com 3 modelos de 

torre para aplicação diária em laboratórios de investigação e até 
mesmo centros educacionais

• Valores de potência nominais mais baixos permitem uma infinidade 
de aplicações de teste, ao mesmo tempo em que são económicos e 
compactos

• Todos os modelos são compatíveis com os quatro modos de 
regulação de tensão constante (CV), corrente constante (CC), 
potência constante (CP) e resistência constante (CR)

• O núcleo do circuito de controlo é um microprocessador rápido
• Gerador de funções reais (onda senoidal, 

retângulo, triângulo, função arbitrária)
• Painel tátil a cores TFT, operação intuitiva
• Os tempos de resposta durante o controlo dos 

dispositivos através da interface digital ou 
analógica são melhorados com o hardware 
controlado por um processador ARM, em 
comparação com a série de carga eletrónica 
mais antiga.

• Potência de entrada nominal: 0 W a 400 W, 0 
W a 500 W, 0 W a 600 W

• Tensões de entrada: 0 V a 80 V, 0 V a 200 V, 0 
V a 500 V

• Correntes de entrada: 0 A a 8 A, 0 A a 18 A, 0 
A a 45 A

• Proteções ajustáveis: OVP, OCP, OPP
• Porta USB padrão, interface analógica e Ethernet opcional
• - Compatível com Modbus RTU e SCPI

USB

PROVA E MEDIDA



www.elektroautomatik.de     ea1974@elektroautomatik.de     Helmholtzstr. 31-37     41747 Viersen, Germany     Tel. +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0

Elektro-Automatik
FONTES DE ALIMENTAÇÃO  
E CARGAS ELETRÓNICAS  
DE ALTA TECNOLOGIA ATÉ 1500V, 5000A, 480kW

PSI 9000 24U

PSI 9000 15U

SISTEMAS DE ALTA POTÊNCIA
Para bancadas automáticas de alta potência, como fonte, carga (convencional ou regenerativa) 
ou em combinação. Racks de 19 ”15 - 42U, padrão ou configurável.

INSTALAÇÕES
• Fontes de laboratório para rack, formato 19 ”3U 0-40VDC a 0-1500VDC, 1500-15000W, até 510A
• Fontes de Laboratório de bancada com ondulação 0-40VDC a 0-750VDC, 320-1500W, até 60A
• Cargas eletrónicas de bancada (desktop e torre) 0-80VDC a 0 -750VDC, 400-1200W, até 60A
• Cargas eletrónicas e ”recuperadores de energia“ para racks, formato 19”2U 0-80VDC a 0-750VDC, 600-2400W, até 170A

INSTALAÇÕES
• Barramento AC, Barramento CC, autómatos, rodas, parada de 
emergência (opção)
• Normas EN 60950 (Sistemas de TI) ou EN 60204-1 (Máquinas)
• Software de usuário EA-Power Control

Consumption 
e.g. 3kW

E.U.T.
e.g.

power 
supply

AC

DC

Recovery
95% = 2,85kW

FONTES DE LABORATÓRIO
BIDIRECIONAL
PSB 9000: Fontes de Laboratório
Bidirecionais e Regenerativas
• Para racks, formato 19”3U
0-80VDC a 0-1500VDC, 5000 -15000W, até 360A

CARGAS ELETRÓNICAS
REGENERATIVAS
ELR 9000 3U HP: Ainda mais poder 
 para todas as redes
• Cargas eletrónicas regenerativas para racks,
Formato de 19 ”3U 0-80VDC a 0 -1500VDC,  
5000-15000W, até 510A

Configurável

   Más información en:
pt.rs-online.com/provaemedida
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125-9517 DAS240BAT 3.264,00 €

SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS DAS 60
• Nova série de equipamentos de aquisição de dados autónomos, 

portáteis e de alta velocidade
• Ideal para P & D, diagnóstico e manutenção
• Função especial de análise de potência para registrar todos os 

parâmetros de uma rede monofásica e trifásica, até 400 Hz
• Gerenciamento e upload de dados via Ethernet, USB, Wi-Fi 

(opcional)
• Visualização e gerenciamento de dados com softwares livres
• 6 canais analógicos isolados
• 16 canais lógicos
• Entrada universal
• Medição efetiva de tensão DC, AC + DC RMS
• Temperatura: termopar, Pt100 / Pt1000 (2 canais separados)
• Medição de corrente
• Medição PWM
• Resolução, 14 bits
• Frequência de amostragem, 1 MS / s
• Largura de banda de 100 kHz
• Memória interna, 64 Gb, memória de dados de 32 bits

175-2549 DAS 60 6.492,78 €
175-2550 DAS 60Z 6.678,61 €
175-2551 DAS 60P 7.420,80 €
175-2552 DAS 60PZ 7.606,63 €

TFT 
10"

Ecrã Tátil

876-2504 DAS 30 2.400,00 €

TFT 
10"

Ecrã Tátil
TRMS

876-2529 DAS 50 3.530,00 €

TFT 
10"

Ecrã Tátil
TRMS

TRMS

USB

USB

CAT III 
600 V

CAT I 
100 V

Ião 
Lítio

Ião 
Lítio

878-2195 BK5491B 435,00 €
878-2191 BK2831E 370,00 €

50 000 
pts

TFT 
10"

Ecrã Tátil

TRMS USB Ião 
Lítio

CAT III 
600 V

USB Ião 
Lítio

CAT III 
600 V

REGISTRADORES DE DADOS DAS 30
• Gravadores portáteis multifuncionais, projetados para facilitar o uso e a 

transferência de registros
• Diagnóstico de falhas / manutenção de sistemas elétricos, registro e controle 

de tensão, corrente e temperatura, análise de potência para sistemas 
monofásicos, bifásicos e trifásicos

• As medições (traços, valores digitais) podem ser gravadas diretamente na 
memória interna ou em um dispositivo USB.

• 2 canais analógicos
• Função de análise de energia
• 16 canais lógicos
• Resolução de 14 bits
• Ecrã tátil panorâmico TFT LCD de 10’’.
• Taxa de amostragem de 1 MS / s
• Largura de banda de 100 kHz
• Memória interna de 32 Gb, memória de 

dados de 32 bits
• Interface USB e Ethernet
• IEC 1010 CAT III 600 V

REGISTRADORES DE DADOS DAS 50 
• Gravadores portáteis multifuncionais, projetados para facilitar o uso e a 

transferência de registros
• Diagnóstico de falhas / manutenção de sistemas elétricos, registro e controle 

de tensão, corrente e temperatura, análise de potência para sistemas 
monofásicos, bifásicos e trifásicos

• As medições (traços, valores digitais) podem 
ser gravadas diretamente na memória 
interna ou em um dispositivo USB.

• 4 canais analógicos
• Função de análise de energia
• 16 canais lógicos
• Resolução de 14 bits
• Ecrã tátil panorâmico TFT LCD de 10’’.
• Taxa de amostragem de 1 MS / s
• Largura de banda de 100 kHz
• Memória interna de 32 Gb, memória de dados de 32 bits
• Interface USB e Ethernet
• IEC 1010 CAT III 600 V

REGISTRADORES DE DADOS DAS240BAT
• Concebido para medir todos os parâmetros possíveis de um processo: 

tensão, sensores (0 - 10 V), temperatura (termopares, Pt100-1000), corrente 
(shunt opcional), resistência, pulsos, frequência

• Visualização direta das medições (gráficos e valores) e memorização dos 
resultados no mesmo equipamento (memória interna de 32 GB) ou em uma 
memória USB

• Transferência e processamento de dados remotos e configuração graças ao 
software DasLab (sem licença)

• De 20 a 200 canais analógicos
• 12 canais lógicos
• Faixa de tensão: de 1 mV a 200 V (± 100 V)
• Temperatura: termopares, Pt100-1000 (2 ou 3 fios)
• Resolução vertical, 16 bits
• Frequência máxima de amostragem: 1 ms 

(1 kHz)
• 4 alarmes (saídas)
• 4 funções lógicas com capacidade de 

frequencímetro e contador

MULTÍMETROS DIGITAIS DE BANCADA
• Multímetros digitais versáteis e fiáveis que oferecem as medições usuais de 

um multímetro (V, Ω, A) com grande precisão e estabilidade
• Adequado para educação, manutenção, reparação e fabricação
• Eles têm funções matemáticas incorporadas (rel., Max / min dBm, dB;%, 

retenção, comparação)
• Conectividade USB RS232 (modelo 5491B)
• Precisão básica de Vdc de até 0,02%
• Display duplo para indicar duas medições simultaneamente
• True RMS de ac + dc
• Até 25 leituras por segundo
• Medição de tensão CA e corrente com uma ampla gama de frequências 

(ACV 100 kHz / ACI 20 kHz)
• CAT I 1.000 V, CAT II 300 V
• Compatível com SCPI

PROVA E MEDIDA
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CALIBRADORES MULTIFUNCIONAIS 
DPI620
• Incorporar componentes que fornecem recursos simultâneos de 

medição e fonte para a configuração, teste e calibração da maioria 
dos tipos de dispositivos de processo, incluindo transmissores, 
transdutores, medidores / indicadores, chaves, sensores de 
proximidade, RTD, termopares e posicionadores de válvula.

• Multifuncional: elétrica, frequência, temperatura, pressão
• Modular e expansível
• Componentes individuais podem ser usados como equipamento 

autónomo
• Interface HART e fieldbus opcional
• - Homologação ATEX e IECEx

465-7688 I800S-1-465-7688 1.191,59 €

LCD

ATEX IECEx

IP65 PP3/ 
9 V

237-451 UPS III IS 1.163,88 €
434-7000 UPS-III 828,46 €

532-6284 DPI104-13G-5491 621,58 €

LCD ATEX LR6/ 
AA

AA 
LR6

LCD IP54

787-4609 DPI705R-18A 705,19 €
787-4603 DPI705R-11G 705,19 €
787-4628 DPI705R -20A 705,19 €
787-4612 DPI705R-16G 705,19 €

LCD IP65

PP3/ 
9V

800-3013 DPI620G 5.959,69 €

815-9995 DPI620G-L 4.766,58 €

800-3016 DPI620G-FF 9.967,98 €

123-6026 DPI620G-IS-FFPB 12.614,58 €

123-6024 DPI620G-IS-FF 11.833,23 €

123-6022 DPI620G-IS-L 5.959,94 €

123-6025 DPI620G-IS-PB 9.979,95 €

123-6023 DPI620G-IS 7.456,16 €

LCD 
Ecrã Tátil 

color
USB Li-Po IP54

INDICADORES DIGITAIS DE PRESSÃO DPI104
• Manómetro digital compatível com redes industriais, controlado por 

microprocessador, robusto, fiável e fácil de usar
• Adequado para medidores de teste analógicos padrão, ele pode funcionar 

como um medidor de teste principal quando usado em conjunto com uma 
bomba manual pneumática ou hidráulica

• Precisão em escala total de 0,05%, funções mín / máx e alarme, saída 
analógica e função de teste de manômetro

• Visor LCD de 5 dígitos grande e fácil de ler
• Indicação do gráfico de barras e %
• Saída analógica de 0 a 5 V
• Funções de retenção de Pico, max, min e alarme
• interface RS232

MEDIDORES DIGITAIS DE PRESSÃO  DPI705
• Indicadores de pressão portáteis concebidos para uso com uma mão
• Ideal para tarefas diárias de manutenção e resolução de problemas de 

sistemas
• Precisão (FS) escala completa 0,1%
• Design robusto, leve e portátil
• Teste de fuga tara, max / min. e filtrar
• Teste de fuga padrão de 60 segundo
• Correção de pressão zero
• Capacidade de compensação zero de 0 a 100% 

FS tara
• Display LCD de alta resolução
• Alarme ajustável de alta pressão com aviso visual 

e sonoro

INDICADORES E CALIBRADORES DE 
PRESSÃO  DPI800
• Portátil, robusto, fiável e muito simples de usar 

equipamentos
• Conector Plug / Play para módulos de medição 

IDOS ™
• Operação confortável com uma mão
• Funções de retenção, máxima / mínima / média, filtro, 

escala e tara

CALIBRADORES DE CORRENTE DE LOOP UPS III
• A linha de calibradores UPS III, robustos e compactos, oferece a ferramenta 

essencial para testes de loop, manutenção de dispositivos e preparação de 
válvulas

• Fiável, precisos e fáceis de usar
• Display fácil de ler
• Medida ou fonte de 0 a 24 mA
• Fiabilidade de leitura de 0,015%
• Leitura dupla em mA e%
• Passo, intervalo de verificação, verificação da 

válvula, rampa
• Medição e continuidade, 50 Vcc
• Compatível com Hart®

• ATEX / IEC intrinsecamente seguro

Mais informação em: pt.rs-online.com/provaemedida



24

125-2268 testo 872 2.699,00 €

913-2585 testo 605i 75,00 €

905-5885 Testo 760-1 89,00 €
905-5888 Testo 760-2 149,00 €
905-5882 testo 760-3 199,00 €

327-6395 testo 470 271,95 €

176-5570 Set de hilo caliente, 0563 4400 449,00 €
176-5573 Set de molinete de 100 mm con BT, 0563 4403 639,00 €
176-5575 Kit de CO2 con BT, 0563 4405 699,00 €

USB
3 

LR6 
AAA

LCD
4 000 

pts
IP64 CAT IV 

300 V
CAT III 
600 V

CAT III 
1000 V TRMS

TFT 
QVGA 
3,5"

USB WLAN IP54

LCD LR6/ 
AA

4.0
iOS

 3 
LR3 
AAA

Conectamos la tecnología de 
medición con el mundo digital.

Intuitivo, eficiente, seguro:
Bienvenido al Smart World of Testo.

MEDIDORES PARA CLIMATIZAÇÃO TESTO 440
• O novo testo 440 é a combinação perfeita de um prático instrumento 

portátil com menus de medição intuitivos e uma ampla gama 
de sondas para ar condicionado, que permitem controlar todas 
as medições de ar condicionado e ventilação com segurança e 
fiabilidade.

• Não precisa de ser calibrado, mede todos os parâmetros de ar 
condicionado e as sondas podem ser expandidas de forma flexível

• Menus de medição intuitivos
• Menus claramente estruturados para fluxo volumétrico, fator K, grau 

de turbulência, potência de aquecimento / refrigeração indicação 
de crescimento de fungos e medição de longo prazo integrada no 
dispositivo

• Confortável e sem fio
• Todas as sondas testo 440 também estão disponíveis na versão sem fio 

com Bluetooth
• Display gráfico 
• Configuração, valores medidos e resultados em resumo
• Descubra em pt.rs-online.com todos os kits disponíveis procurando 

‘‘TESTO 440’’

CÂMARAS TERMOGRÁFICAS TESTO 872
• Câmara fácil de usar, com o qual você pode trabalhar de forma rápida e 

eficiente
• Oferece todas as funções e características necessárias para uma medição 

termográfica de alta qualidade
• Precisão, velocidade, fiabilidade e resistência suficientes para suportar o uso 

diário, com funções úteis para obter imagens térmicas ainda melhores
• Sensor IR 320 x 240 píxeis (com a tecnologia de alta 

resolução integrada Testo de 640 x 480 píxeis)
• Sensibilidade térmica, 60 mK
• Campo de visão, 42 ° x 30 °
• Ponteiro laser integrado
• Aplicação de termografia Testo
• A função Testo ScaleAssis, ajusta a distribuição de cores da 

escala para a temperatura interna e externa do objeto de 
medição e a diferença entre elas

• Função Testo ε-Assist, para definir a emissividade (ε) e a 
temperatura refletida do objeto

TERMOHIGRÓMETRO TESTO 605i
• O termo-higrómetro compacto Testo 605i 

representa a combinação ideal de medições 
profissionais e novas tecnologias

• Mede a temperatura e a humidade no ambiente e 
em condutos e é gerenciado pela aplicação Testo 
Smart Probes instalado num smartphone ou tablet

• Cálculo automático do ponto de orvalho e da 
temperatura do bulbo úmido

• Análise do envio dos dados medidos através da 
aplicação testo Smart Probes

• Faixa de medição, 0 a 100% UR, -20 ° C a +60 ° C
• Precisão, ± 0,5ºC, ± 1,8% RH
• Todos os dados medidos podem ser exibidos como 

um gráfico ou tabela
• Permite preparar relatórios com os dados medidos e enviá-los diretamente 

por e-mail como um ficheiro PDF ou Excel

MULTÍMETROS DIGITAIS TESTO 760
• Multímetros digitais padrão, adequados para tarefas de medição elétrica
• Teclas de função que substituem o sistema de marcação tradicional, para 

facilitar a operação e aumentar a fiabilidade
• Os parâmetros de medição e os limites das medições são automaticamente 

detetados pela atribuição dos conectores de medição fêmeas e pela 
iluminação das teclas correspondentes

• Visor grande e retroiluminado
• Faixa de tensão AC / DC, 0,1 mV a 600 V, 0,1 mV a 

1.000 V, dependendo do modelo
• Faixa de corrente AC / DC, 1 mA a 10 A, 0,1 mA a 

10 A, dependendo do modelo
• Outras medidas: resistência, capacitância, 

frequência, continuidade, diodo, temperatura

TACÓMETRO TESTO 470
• Tacómetro óptico e mecânico de operação 

simples que não só oferece medições de rpm 
em motores, eixos ou ventiladores, mas pode 
determinar velocidades e comprimentos

• Medições ópticas e mecânicas da velocidade 
de rotação, velocidade de giro, velocidade e 
comprimento

• Memorização de valores mínimos e máximos, 
bem como o último valor após o desligamento

• Parada automática
• Fornecido em estojo de transporte com adaptador, rolo de 0,1’’, rolo de 0,6’’, 

pacote de fita reflexiva, 2 pilhas AA e capa protetora TopSafe
• Precisão, ± 0,02% da escala completa (± 1 dígito)
• Velocidade de rotação, 1,00 a 99,999 rpm (óptica), 1,0 a 19,999 rpm (mecânica)

Conectamos a tecnologia de 
medição com o mundo digital.

Intuitivo, eficiente, seguro:
Bem-vindo ao Smart World da Testo

PROVA E MEDIDA
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513-6435 CIQ-100 1.424,00 €

513-6485 MT-8200-49A 158,00 €
1367596 QUICKCLEAN-1.25-5P 318,00 €
1367598 QUICKCLEAN-2.5-5P 318,00 €

369564 MS2-100 561,00 €

123-6402 FI-500 2.095,00 €

CÂMARAS DE INSPEÇÃO FIBERINSPECTOR™ 
MICRO FI-500
• Câmara de microscópio de inspeção de fibra para verificar se as 

terminações de fibra não estão contaminadas ou danificadas
• PortBright ™, uma lanterna integrada que ilumina áreas escuras e 

painéis densos
• Câmara de inspeção de fibra óptica com autofoco para imagens 

estáveis em poucos segundos
• Ecrã grande para examinar as extremidades do modo único e fibra 

multimodo
• Inclui 4 pontas UPC (LC, SC, 1,25 mm e 2,50 mm).  Outras pontas 

disponíveis para APC e através de adaptadores
• Centralização automática para inspeção precisa de talas de fibra

COMPROVADORES DE FIAÇÃO CABLE IQ 
(CIQ-100)
• Primeiro comprovador de largura de banda de fiação para técnicos de rede, 

qualifica e resolve problemas de velocidade de fiação de redes Ethernet 
(10/100/1000 / VoIP)

• Fornece a visão necessária para saber que velocidades o cabeamento 
existente pode suportar, isolar rapidamente os incidentes do cabeamento de 
rede e descobrir o que está mais distante de qualquer cabeamento

• Funciona em redes ao vivo para fornecer deteção de switch Ethernet e 
configuração de dispositivo

• Mede a capacidade da rede (10 M, 100 M, 1 G) para 
determinar a compatibilidade com VoIP, dados e vídeo

• Resolução de problemas: perda de inserção, diafonia, 
problemas de ruído, comprimento, distância até a falha, 
mapeamento de cabeamento gráfico, aberturas, curtos, 
energia através de deteção Ethernet (POE)

• Verifique todos os meios de fiação de cobre:   pares 
trançados, coaxial e de áudio

• Localizar e rastrear cabos com tecnologia de geração de 
tom digital. Requer a sonda digital 200IntelliTone  
(incluída no CIQ-KIT)

COMPROVADORES DE MAPAS DE 
CABEAMENTO MICROMAPPER ™
• Pequeno equipamento de teste de fiação portátil e mapa de cabeamento 

de rede que permite aos profissionais de rede verificar rapidamente e 
facilmente a integridade do cabeamento de pares trançados de Ethernet

• Seja um instalador elétrico, um profissional de manutenção de rede 
doméstica, um especialista em comunicação de dados ou um diretor de TI e 
redes, esse produto irá ajudá-lo a verificar seu trabalho e fazer instalações 
de qualidade

• Verifique o cabeamento de pares trançados de forma rápida e fácil, 
permitindo que você veja pares abertos, curto-circuitados, cruzados, 
invertidos e divididos

• Simplesmente pressionando o botão TEST, o MicroMapper examinará 
automaticamente todos os pares de fios em busca de qualquer defeito no 
cabo.

• Gerador de tons integrado que funciona com o IntelliTone ™ Pro Probe ou 
qualquer outra sonda analógica, permitindo rastrear o cabo oculto pelas 
paredes, pisos e tetos

• Inclui uma unidade remota 
que permite verificar a fiação 
instalada ou as mangueiras

• Mapa de cabeamento de rede 
com display de erro fácil de ler

KITS DE LIMPEZA DE FIBRA 
ÓPTICAQUICK CLEAN
• A solução completa para limpeza precisa de terminais de cabeamento de 

fibra óptica
• Contêm ferramentas e complementos tudo necessário para eliminar a 

principal causa de falhas em links de fibra óptica: contaminação
• Compatível com todos os tipos de conectores de fibra em ambientes de data 

center e campus
• Muito fácil de usar, não requer treinamento
• O lápis solvente fornece uma solução de limpeza de fibra óptica 

especialmente formulada com precisão
• Cartões para uma limpeza prática de terminações de fibra
• QuickClean-1.25-5P, Quick Clean 1.25 mm de fibra, LC e MU Cleaner 

(5 unidades)
• QuickClean-2.5-5P, Limpador de fibra 

Quick Clean 2.5 mm - SC, ST, FC, E2000 
(5 unidades)

COMPROVADORES DE FIAÇÃO 
MICROSCANNER
• A nova geração do MicroScanner verifica serviços de fiação e voz / dados / 

vídeo com uma interface de usuário revolucionária
• Exibe no ecrã um gráfico do mapa de fiação, comprimento, identificação do 

cabo e distância até a falha
• Compatibilidade multimédia: permite verificar cabos 

RJ11, RJ45 e coaxiais sem a necessidade de adaptadores
• Gestão de tons IntelliTone: localiza virtualmente qualquer 

cabo com a geração de tom analógico e digital do 
IntelliTone

• Deteção de serviços VDV: verifica serviços como 
10/100/1000 Ethernet, POTS e PoE

• Caixa robusta: a manga de borracha integrada melhora 
a aderência e prolonga a sua vida, mesmo nos ambientes 
de trabalho mais difíceis

• Ecrã extra grande: graças ao grande ecrã LCD 
retroiluminado, os resultados são lidos claramente em 
pleno sol e em armários escuros

PROVA E MEDIDA
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MICRÓMETROS INTERNOS DE 3 PONTOS
• Gama profissional de micrómetros internos de três pontos, ideal para uma 

medição precisa e eficiente de diâmetros internos
• Resistente a impactos graças às suas superfícies de medição revestidas de 

titânio
• Parada de roquete
• Anéis de ajuste (ø25mm e ø40mm)
• Três bigornas independentes
• Faixa de medição, de 20 a 50 mm
• Resolução de 0,005 mm

795-9906 368-913 1.743,00 € 266-2745 543-782 162,80 €

MICRÓMETROS EXTERNOS MDC LITE
• Superfícies de medição com ponta de carboneto de tungsténio
• Precisão, ± 2 μm
• Resolução de 0,001 mm
• Leitura imperial ou métrica
• Grande display LCD
• Muito leve, apenas 215 g de peso
• Fornecido com baterias, manual de instruções e caixa de 

armazenamento

833-6436 293-821-30 148,00 €

LCD

LCD LCD

SR44

SR44 SR44

PAQUÍMETROS
• Medidor de aço inoxidável padrão com escala principal e escala Vernier
• Permite a medição de superfícies internas e externas, bem como 

profundidades
• Precisão, ± 0,03
• Faixa de medição, de 0 a 150 mm
• Entregue em uma caixa

397-6641 530-122 35,00 €

PAQUÍMETROS DIGITAIS
• Medidor eletrónico com display de 7 mm, para medição de profundidade, 

interior e exterior
• Precisão de ± 0,01 mm
• Faixa de medição, de 0 a 150 mm
• Função absoluta, reajuste do ponto de referência da medição das garras e 

memorização, mesmo que o instrumento esteja desligado
• Medida imperial ou métrica
• Classificação IP66 

245-5676 500 196 30 123,96 €

SR44IP66

COMPARADORES DIGIMATIC ID-S ABSOLUTE
• Indicadores padrão, fiáveis e muito simples de usar
• Sensor absoluto que recupera os valores originais, embora o instrumento 

tenha sido desligado
• Display LCD com 9 mm de caracteres, para facilitar a 

leitura
• Acesso a todas as funções através dos botões frontais
• Faixa de medição, 12,7 mm
• Precisão, 0,004 mm
• Indicador com display digital com função absoluta e 

leitura inversa do êmbolo
• ISO R463 / J15 7503

Mais informação em: pt.rs-online.com/provaemedida




