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CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
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 €

Os novos verificadores elétricos 
Fluke T6, com tecnologia FieldSense

Destaques do produto
•  Tecnologia FieldSense para 

medição de tensão CA, corrente e 
frequência sem contacto elétrico 
com a tensão*

•  Apresentação em simultâneo de 
tensão e corrente (T6-1000) – mostra 
rapidamente todas as medições 
de fonte de alimentação para uma 
resolução de problemas eficiente

•  De 1 a 1000 V CA ou CC (T6-1000); 
600 V CA ou CC (T6-600)

•  0,1 a 200 A CA
•  Resistência de 1 Ω a 100 kΩ (T6-1000),  

1 Ω a 1000 Ω (T6-600)
•  Medição de frequência entre 45 Hz 

e 66 Hz (T6-1000)
•  Compatibilidade com cabos até 

AWG 4/0 (120 mm2), com uma 
abertura de pinça de 17,8 mm

•  O botão HOLD (Pausar) pausa 
temporariamente a leitura para 
uma fácil visualização

Meça tensão sem
cabos de teste

Meça tensões até 1000 V CA 
através da ponta aberta, sem 
contacto do cabo de teste com 
a tensão. Sem abrir tampas ou 
remover ligadores. Em cabos até 
AWG 4/0 (120 mm2), que suportam 
até 200 A. Vai revolucionar o 
seu trabalho. Mais seguro. Mais 
rápido. Mais fácil.

NOVO

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

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

https://pt.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/1462607/
https://pt.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/1462605/
https://pt.rs-online.com/web/p/voltage-indicator-proving-units/1462603/
https://pt.rs-online.com


Kit de segurança Fluke 115 
Não é complicado trabalhar de forma segura 
quando se efetuam medições elétricas. Depende 
tudo de uma combinação simples de planeamento 
cuidado, práticas de segurança e utilização correta 

das ferramentas adequadas.
Apresentamos o pacote de 
segurança Fluke 115. Constituído 
pelo multímetro digital Fluke 115 e 

pelo conjunto de acessórios 
principais Fluke TLK-

225 SureGrip™, 
com uma vasta 

combinação 
de soluções 
de ligação.

Multímetro térmico Fluke 279 FC 
O Fluke 279 FC ajuda-o a encontrar, reparar, validar 
e registar rapidamente diversos problemas elétricos, 
para que possa estar seguro de que os problemas 
ficam resolvidos.
Os multímetros termográficos são ferramentas de 
resolução de problemas de primeira linha para 
equipamento elétrico que podem verificar a existência de 
pontos quentes em equipamentos e transformadores de 
alta tensão, bem como detetar o aquecimento de fusíveis, 
fios, isoladores, conectores, uniões e interruptores.

Certificador multifunções de 
instalações Fluke 1664 FC       
O novo certificador de instalações Fluke 1664 FC é o 
único dispositivo de teste de instalações que ajuda a 
evitar danos nos aparelhos ligados.  O Fluke 1664 FC 
dá mais poder ao utilizador.

Agora disponível em kits especiais. Consulte o site da RS 
para obter mais informações sobre as últimas ofertas.

Multímetro digital Fluke 175 
com mala de transporte 
flexível C25 gratuita

A série de multímetros digitais 
Fluke 170 é a solução preferida 
dos técnicos profissionais de 
todo o mundo, que lhes oferece 
precisão, fiabilidade e facilidade 
de utilização. 
Compre agora o Fluke 175 e 
obtenha uma mala de transporte 
Fluke C25 gratuita.

MALA 
FLEXÍVEL 
GRATUITA

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
918-1883 FLK-115/TLK-225-Kit Kit de segurança para multímetros Fluke 115 e jogo de acessórios TLK-225 SureGrip™ 199,00 €
174-4202 FLUKE-175/C25 Multímetro digital Fluke 175 com mala C25 gratuita 199,00 €
111-5340 FLUKE-279FC Multímetro digital com câmara termográfica 999,00 €
117-6678 FLUKE 1664FC Certificador multifunções de instalações Fluke 1664 FC    Visite pt.rs-online.com para as ofertas 1664 FC mais recentes 1.649,00 €

pt.rs-online.comDescubra a gama completa em 

https://pt.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/9181883/
https://pt.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/1744955/
https://pt.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/1115340/
https://pt.rs-online.com/web/p/comprobadores-de-instalacion-electrica/1176667/?searchTerm=Fluke+1664
https://pt.rs-online.com


Obtenha uma pinça amperimétrica Fluke 376 FC 
gratuita com a câmara termográfica Fluke TiS75

Câmara de infravermelhos económica e de focagem fixa, com resolução 
de 120 x 90 e três predefinições de IR-Fusion® com AutoBlend, que permite 
documentar problemas de forma fácil e rápida.

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

•  Imagens de qualidade: Resolução de 
120 x 90 (10.800 píxeis) 

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

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

Todos os preços são válidos até 30 de junho de 2018 e as ofertas são válidas até 30 de junho de 2018, sujeito ao stock existente.

Câmara termográfica Fluke TiS75
•  Resolução de problemas de primeira linha, com uma 

resolução de 320 x 240 
•  Flexibilidade da focagem manual para obter imagens 

nítidas até uma distância de 0,15 m
•  Identificação exata da localização do problema 

com a combinação precisa de imagens óticas e de 
infravermelhos IR-Fusion® ou picture-in-picture  

Pinça amperimétrica Fluke 376
A pinça amperimétrica CA/CC True-RMS Fluke 376 FC 
permite medições até 1000 V e 1000 A, CA ou CC. 

Tanto o Fluke TiS75, como o Fluke 376 FC estão equipados 
com a função Fluke Connect®, apresentando a combinação 
perfeita para a resolução de problemas elétricos.

Poupe tempo com o sistema Fluke Connect® 
Sincronize imagens da sua câmara diretamente para o 
sistema Fluke Connect® sem fios e anexe-as a registos 
de ativos ou ordens de serviço. O acesso a registos de 
manutenção, em simultâneo, no local de inspeção, no 
escritório ou numa localização remota, permite uma maior 
rapidez na tomada de decisões, 
bem como a colaboração em tempo 
real entre membros da equipa.

Câmara termográfica Fluke TiS20

PINÇA 
AMPERIMÉTRICA 
GRATUITA

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
174-2720 FLK-TiS75 9HZ/376FC TiS75 com pinça amperimétrica Fluke 376 FC gratuita 3.995,00 €
888-2484 TiS20 Câmara termográfica (120x90) focagem fixa 1.395,00 €

pt.rs-online.comDescubra a gama completa em 

PREÇO 
ESPECIAL

https://pt.rs-online.com/web/p/thermal-imaging-cameras/1742720/
https://pt.rs-online.com/web/p/thermal-imaging-cameras/8882484/
https://pt.rs-online.com


Registadores de potência e energia Fluke

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
134-7346 Fluke 1732/EUS Registador de energia  2.499,00 €

134-7349 FLUKE-1734/EUS Registador de energia avançado  2.799,00 €

900-9974 FLUKE-1736/EUS Registador de energia trifásica  3.999,00 €

900-9986 FLUKE-1738/EUS Registador de energia trifásica avançado  4.499,00 €

A vasta gama de registadores de potência 
e energia Fluke são as ferramentas ideais 
para criar perfis de consumo de energia, 
utilizados para monitorizar o consumo de 
energia, com o objetivo de reduzir os custos. 

Os registadores de energia elétrica trifásica 
Fluke 1732 e 1734 introduzem uma nova 
simplicidade na descoberta de fontes de 
desperdício de energia elétrica. Descubra onde 
e quando é que a energia das suas instalações 
está a ser consumida, desde a entrada de 
serviço até aos circuitos individuais.
Os registadores de energia trifásica 1736 e 
1738, com compatibilidade com a aplicação 
móvel Fluke Connect® e com software de 
PC, fornecem-lhe os dados de que precisa 
para tomar decisões críticas relativamente à 
qualidade da potência e da energia, em tempo 
real. Captura e regista automaticamente 
mais de 500 parâmetros de qualidade de 
potência, permitindo resolver, ao mesmo tempo, 
problemas mais avançados de qualidade de 
potência.

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
873-9728 AMP-210-EUR Pinça amperimétrica CA, 600 A 112,00 €
873-9721 AMP-220-EUR Pinça amperimétrica CA-CC, 600 A 140,00 €
873-9725 AMP-310-EUR Pinça amperimétrica CA, 600 A 155,00 €
873-9734 AMP-320-EUR Pinça amperimétrica CA-CC, 600 A 175,00 €
873-9737 AMP-330-EUR Pinça amperimétrica CA-CC, 1000A 210,00 €

As gamas Beha-Amprobe AMP-200-EUR e -300-EUR são pinças amperimétricas True-RMS que 
oferecem um conjunto completo de funcionalidades de medição para os sistemas elétricos mais 
modernos. A função ampt-tip permite a medição precisa de correntes até um décimo de ampere.

PINÇAS AMPERIMÉTRICAS DA BEHA-AMPROBE

Série 200
• Deteção de tensão sem contacto
•  Testes de continuidade audível e de

díodo
• Retenção de dados, zero relativo
•  Classificação de segurança CAT III

600 V

Série 300
•   Capacidade de teste do motor:

– Rotação do motor
– Teste de sequência trifásica
– Corrente de arranque

•   Funcionalidades AVAC:
– Medição de temperatura
– Microamperes CC
– Medição de capacitância

•  Classificação de segurança CAT III
600 V (AMP-310, AMP-320) /CAT IV
600 V, CAT III 1000 V (AMP-330)

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.

pt.rs-online.comDescubra a gama completa em 

https://pt.rs-online.com/web/p/energy-monitors/1347346/?sra=pmpn
https://pt.rs-online.com/web/p/energy-monitor-accessories/1347349/?sra=pmpn
https://pt.rs-online.com/web/p/energy-monitor-accessories/9009974/?sra=pmpn
https://pt.rs-online.com/web/p/energy-monitor-accessories/9009986/?sra=pmpn
https://pt.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739728/
https://pt.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739721/
https://pt.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739725/
https://pt.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739734/
https://pt.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739737/
https://pt.rs-online.com



