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Aproveite estes multímetros Fluke
Compre o multímetro Fluke 175 com
bolsa de transporte GRATUITA

Apresentamos o multímetro mais
robusto de sempre, o Fluke 87V-MAX

A série de multímetros digitais Fluke 170 true-rms é a
solução preferida dos técnicos profissionais de todo o
mundo, oferecendo-lhes precisão, fiabilidade e facilidade
de utilização. Este é o padrão da indústria, com todas as
funcionalidades de que precisa para detetar e resolver
uma grande quantidade de problemas que ocorrem em
sistemas elétricos e eletrónicos.

O multímetro digital Fluke 87V-MAX true-rms é muito
resistente. Concebido para clientes
com trabalhos em diversas
condições: com calor, frio,
humidade, sujidade, em cima
de escadas ou debaixo de terra.
Este multímetro digital funciona
onde outros não conseguem. O
87V-MAX possui todas as fiáveis
funcionalidades do 87V normal. Além
disso, possui a classificação IP67,
é completamente à prova de água
e de poeiras e consegue resistir a
quedas de até 4 m.

Proteja o seu medidor e transporte-o convenientemente
de um trabalho para outro com a prática e gratuita bolsa
de transporte C25.
PREÇO
ESPECIAL

NOVO

BOLSA
GRATUITA
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Fluke 175/C25

Multímetro digital Fluke 175 com bolsa de
transporte C25

247,00 €

194-6806

Fluke 87V-MAX

Fluke 87V-MAX, multímetro industrial truerms resistente

549,00 €

194-6807

Fluke 87V-MAX/E2 Kit

Fluke-87V-MAX com kit combinado de
acessórios

649,00 €

174-4202

Descubra as últimas novidades
e promoções em

pt.rs-online.com

PREÇO

Poupe com os kits de ferramentas mais usados por eletricistas
Kit básico CA para
eletricistas Fluke 323+T110
Poupe na compra conjunta de uma pinça
amperimétrica CA Fluke 323 e de um verificador de
tensão e continuidade de dois polos T110.
A pinça amperimétrica CA true-rms Fluke 323 é uma
boa ferramenta básica de resolução de problemas para
eletricistas comerciais e residenciais. Inclui medição
true-rms, ergonomia otimizada e um visor grande para
uma resolução de problemas eficiente.
O verificador de tensão e
continuidade Fluke T110 com carga
comutável incorpora uma lanterna
um indicador LED retroiluminado
e indicadores de tensão sonoros
e vibratórios. Este verificador
permite-lhe trabalhar com
confiança e obter
os resultados que
PREÇO
ESPECIAL pretende.

PREÇO
ESPECIAL

Kit CA/CC para
eletricistas Fluke
325+T130

Poupe na compra conjunta de uma pinça
amperimétrica CA/CC Fluke 325 e de um verificador
de tensão e continuidade de dois polos T130.
A pinça amperimétrica CA/CC true-rms Fluke 325
é uma ferramenta de resolução de problemas fiável e
versátil para eletricistas comerciais e residenciais que
inclui medições true-rms. Com a adição
de corrente e frequência CC, dispõe de
tudo aquilo de que precisa para resolver
problemas.
O verificador de tensão e
continuidade Fluke T130 com
leitura em LCD retroiluminado
dispõe de botões grandes e fáceis de
utilizar, um indicador LED brilhante
retroiluminado e um visor LCD. O ecrã
e os indicadores de tensão sonoros e
vibratórios permitem-lhe trabalhar em
qualquer situação.
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200-3707

Fluke 323/T110

Pinça amperimétrica Fluke 323 e verificador de tensão/continuidade de dois polos Fluke T110

199,00 €

200-3709

Fluke 325/T130

Pinça amperimétrica Fluke 325 e verificador de tensão/continuidade de dois polos Fluke T130

275,00 €

Fluke T6-1000 com conjunto de
pinças de crocodilo e bolsa
GRATUITOS
Com a série T6 da Fluke e a
tecnologia FieldSense integrada,
pode realizar medições de forma
rápida e fácil deslizando
a ponta aberta sobre um
condutor para medir a
tensão sem necessitar de
cabos de teste.

PREÇO

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.
PREÇO
ESPECIAL

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

Oferta especial fornecida
como um kit com o
conjunto de pinças de
crocodilo
AC285 e
PREÇO
ESPECIAL uma bolsa
C150.
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189-3830

T6-1000 KIT2

Verificador elétrico T6-1000 com conjunto de pinças de crocodilo AC285 e bolsa flexível C150

200-5409

Fluke 1664 FC

Certificador multifunções de instalações Fluke 1664 FC

Descubra a gama completa em

PREÇO

pt.rs-online.com

279,00 €
1.649,00 €

Câmara termográfica
Fluke TiS20+

Câmara termográfica
Fluke TiS60+

A câmara termográfica portátil Fluke TiS20+ coloca o
poder da termografia na palma da sua mão. Concebida
para tornar o seu trabalho mais rápido e fácil, esta
câmara termográfica é a ferramenta certa para
eletricistas comerciais, técnicos de AVAC e manutenção
industrial básica.

Melhore o seu desempenho ou o desempenho da sua
equipa com uma resolução de 320x240. Se é principiante
na área da termografia ou se a câmara for
utilizada por uma equipa com diferentes
níveis de experiência em termografia, a
TiS60+ oferece a solução perfeita.

NOVO

NOVO
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198-1147

Fluke TiS20+

Câmara termográfica com resolução de 120x90

PREÇO

198-1145

Fluke TiS60+

Câmara termográfica com resolução de 320x240

1.199,00 €
2.999,00 €

Videoscópio de diagnóstico de
alta resolução Fluke DS703 FC

Câmara termográfica de
bolso Fluke PTi120

Videoscópio de diagnóstico industrial com resolução de
1280x720, robusto e de alta definição, com capacidade
Wi-Fi®.

A nova câmara termográfica de bolso da Fluke
concede a todos o poder de minimizar períodos de
inatividade ao ser a ferramenta certa na hora certa.

• Sonda de alta definição com câmara de visualização dupla

Como primeira solução para resolver problemas
simples, a Fluke PTi120 permite-lhe evitar emergências
no trabalho ao utilizar termografia de qualidade
profissional na inspeção industrial.

• Tecnologia Up is Up® para uma orientação adequada
• Velocidades de processamento que proporcionam uma
imagem suave, nítida e consistente
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175-8013

Fluke DS703

Videoscópio de diagnóstico de alta resolução

186-4695

Fluke PTi120

Câmara termográfica de bolso

Descubra a gama completa em

PREÇO
2.059,00 €
769,00 €

pt.rs-online.com

Acessórios Fluke
Cabos de teste Fluke TL175
TwistGuard™
•  Os patenteados
TwistGuard™ reduzem
a exposição das
pontas graças ao seu
comprimento ajustável
•  Os novos cabos de
silicone WearGuard™
indicam quando
devem ser substituídos
•  Área de pressão ultra
resistente comprovada
com mais de 30.000
torções sem falhar

Suporte
magnético Fluke
TPAK ToolPak™
• Potente e excecional alça de
suspensão magnética com
a durabilidade de confiança
Fluke
• Pendure o seu medidor em
pregos, ganchos
e muitos outros
objetos
• Compatível com
vários multímetros e
ferramentas Fluke
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PREÇO

705-1276

TL175E

Cabos de teste TwistGuard™

34,00 €

331-7402

TPAK

Suporte magnético ToolPak™

44,00 €

BEHA-AMPROBE
MULTÍMETROS DA SÉRIE AM-500

A série de multímetros digitais
Beha-Amprobe AM-500-EUR
é constituída por uma gama
completa de multímetros digitais
que oferece funções para qualquer
tipo de aplicação. Estes robustos
multímetros foram concebidos para
oferecer uma solução fiável, robusta
e repleta de funcionalidades que
permita realizar medições cruciais
em contextos residenciais, de AVAC,
elétricos e industriais a um preço
inédito.
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PREÇO

794-3080

AM-500-EUR

Multímetro de eletricista

35,00 €

794-3099

AM-510-EUR

HVAC Multímetro para AVAC

65,00 €

794-3092

AM-520-EUR

Multímetro elétrico

794-3106

AM-540-EUR

Multímetro industrial

Descubra a gama completa em

87,00 €
128,00 €

pt.rs-online.com

Todos os produtos apresentados nesta publicação estão sujeitos aos termos e condições de venda dispostos na RS Online. Promoções válidas até 30 de junho de 2020 e limitadas ao stock existente.
Visite pt.rs-online.com para consultar os preços atualizados.

