
Highlights
Apresentamos os novos 
videoscópios de diagnóstico Fluke

OUTONO DE 2018

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
175-8012 Fluke DS701 Videoscópio de diagnóstico 1.699,00 €
175-8013 Fluke DS703 Videoscópio de diagnóstico de alta resolução 1.999,00 €

As vantagens de um videoscópio são bem conhecidas, 
mas as inspeções industriais requerem um videoscópio 
de diagnóstico potente, concebido para fazer frente aos 
ambientes mais sujos e rigorosos.

Videoscópio de diagnóstico de 
alta resolução Fluke DS703 FC com 
Fluke Connect®

Videoscópio de diagnóstico industrial 
com resolução de 1280 x 720, robusto 
e com definições avançadas, com 
capacidade Wi-Fi®
•  Sonda de alta definição com 

câmara de visualização dupla
•  Ecrã LCD de 7" para uma 

visualização fácil
•  Tecnologia Up is Up® para 

uma orientação adequada, 
independentemente da localização 
da sonda (apenas sonda de 8,5 
mm, 1,2 m)

•  Velocidades de processamento que 
proporcionam uma imagem suave, 
nítida e consistente

Videoscópio de diagnóstico  
Fluke DS701
•  Videoscópio de diagnóstico com 

resolução de 800 x 600 e sonda de 
visualização dupla

•  Ecrã LCD de 7" para um diagnóstico 
preciso em locais de difícil acesso.

AS NOVIDADES MAIS RECENTES DA FLUKE NO SEU 
DISTRIBUIDOR DE CONFIANÇA

Descubra as últimas notícias e
promoções em

pt.rs-online.com

https://pt.rs-online.com/web/p/fibroscopios-y-endoscopios/1758012/
https://pt.rs-online.com/web/p/fibroscopios-y-endoscopios/1758013/
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CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
146-2607 Fluke T6-600 Verificador elétrico 219,00 €
146-2605 Fluke T6-1000 Verificador elétrico 279,00 €
175-7815 Fluke T6-1000 Kit Kit promocional T6-1000 + Acessórios 279,00 €

Como funciona a tecnologia 
FieldSense? 
 As vantagens incluem:
•  Medições de tensão mais seguras sem ter de 

ligar medidores em paralelo
•  Resolução de problemas mais rápida graças à 

capacidade de medir através da ponta aberta 
diretamente à volta de um condutor

•  Capacidade de realizar leituras de tensão e 
corrente em simultâneo

Tire o máximo partido do 
seu verificador elétrico
Compre um Fluke T6-1000 e 
obtenha um estojo Fluke (H-T6) 
e um conjunto de pinças de 
crocodilo (AC285) gratuitamente!

O visor fica 
verde para 
indicar uma 
medição 
válida

Painel 
de 120 V

Para a terra

pt.rs-online.comDescubra a gama completa em 

Os novos verificadores elétricos 
Fluke T6, com tecnologia FieldSense

Meça tensão sem
cabos de teste

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

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 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.

https://pt.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/1462607/
https://pt.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/1462605/
https://pt.rs-online.com/web/p/kits-para-multimetros/1757815/


O equipamento de teste de resistência de 
isolamento Fluke 1507 é compacto, robusto, fiável 

e fácil de utilizar. Graças às 
várias tensões de teste, 
é ideal para muitas 
aplicações de resolução 
de problemas, colocação 
em funcionamento e 
manutenção preventiva.

Agora com uma pinça 
amperimétrica Fluke 323 

true-rms 
gratuita.

Pinça amperimétrica Fluke 323 
gratuita com o equipamento 
de teste de resistência de 
isolamento Fluke 1507

Kit de resolução de problemas 
Fluke T6
Fluke T6-600 com termómetro de infravermelhos 
62MAX+, detetor de tensão1AC e mala flexível C60: a 
um custo 20% inferior ao dos produtos individuais.    

Faça o seu trabalho de forma mais rápida e fácil com este 
kit combinado especificamente concebido para eletricistas 
e técnicos de AVAC. Completo com um termómetro de 
infravermelhos, o kit permite aos técnicos encontrar 
rapidamente pontos quentes, resolver problemas e 

verificar com facilidade se o 
trabalho ficou bem feito.

Cinto para 
ferramentas gratuito 
com ferramentas 
Fluke
Compre um medidor de 
distâncias Fluke 419D e ganhe 
um cinto para ferramentas Fluke   
O medidor de distâncias a laser de 
nível profissional Fluke 419D aumenta o 
alcance para 80 m. Agora com um prático 
cinto para ferramentas gratuito para 
eletricistas e técnicos de manutenção.

Nível de laser de linha cruzada Fluke 180LG 
com cinto para ferramentas Fluke gratuito
Os níveis de laser de duas linhas Fluke apresentam 
linhas de prumo e de nível brilhantes e nítidas 
num campo de visão de 180 graus. Agora com 
um prático cinto para ferramentas gratuito para 
eletricistas e técnicos de manutenção.
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CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
130-9782 FLK-1507/323 KIT Dispositivo de teste de instalações Fluke 1507 com sonda amperimétrica Fluke 323 gratuita 515,00 €
176-9815 Fluke 419D-TBELT Medidor de distâncias Fluke 419D com cinto para ferramentas gratuito 256,00 €
176-9816 Fluke 180LG-TBELT Nível de laser de linha cruzada Fluke 180LG com cinto para ferramentas gratuito 319,00 €
175-7813 T6-600/62MAX+/1ACE Kit T6 com T6-600, 62MAX+, 1AC e mala flexível C60 319,00 €
177-1407 Fluke 1663 KIT Kit de dispositivo de teste de instalações com Fluke 1663, pinça amperimétrica 324 e software 1.299,00 €
177-1408 Fluke 1664 KIT Kit de dispositivo de teste de instalações com Fluke 1664, pinça amperimétrica 325 e software 1.649,00 €

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.

Novos kits de edição limitada da Fluke: dispositivo 
de teste de instalações, mais pinça amperimétrica 
Fluke 324 ou 325 GRATUITA!

Fluke 1663
+ Pinça amperimétrica 324 GRATUITA
+ Software DMS GRATUITO

Fluke 1664 FC
+ Pinça amperimétrica 325 GRATUITA
+ Software DMS GRATUITO

Todos os preços são válidos até 31 de dezembro de 2018 e as ofertas são válidas até 31 de dezembro de 2018, sujeito ao stock existente.

pt.rs-online.comDescubra a gama completa em 

https://pt.rs-online.com/web/p/comprobadores-de-aislamiento/1309782
https://pt.rs-online.com/web/p/convertidores-dc-dc-aislados/1757813/
https://pt.rs-online.com/web/p/convertidores-dc-dc-aislados/1769815/
https://pt.rs-online.com/web/p/convertidores-dc-dc-aislados/1769816/
https://pt.rs-online.com/web/p/electrical-installation-testers/1771407/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E282872737C5253295B205D3F293F2832355C647B387D7C32355C647B317D5C2D5C647B377D7C5C647B337D5B5C2D5D3F5C647B332C347D5B70505D3F292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3137372D31343037267374613D3137373134303726
https://pt.rs-online.com/web/p/electrical-installation-testers/1771408/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E282872737C5253295B205D3F293F2832355C647B387D7C32355C647B317D5C2D5C647B377D7C5C647B337D5B5C2D5D3F5C647B332C347D5B70505D3F292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3137372D31343038267374613D3137373134303826


CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
177-1409 FLUKE 179/SP Multímetro true-rms com retroiluminação, temperatura e altifalante 342,00 €
175-2515 FLK-Ti300-PRO 9Hz Câmara termográfica 9 Hz, 240x180 5.999,00 €
175-2516 FLK-Ti400-PRO 9Hz Câmara termográfica 9 Hz, 320x240 8.149,00 €
171-6856 FLK-Ti450-PRO 9Hz Câmara termográfica 9 Hz, 320x240 8.249,00 €
171-6857 FLK-Ti480-PRO 9Hz Câmara termográfica 9 Hz, 640x480 13.499,00 €

Celebre o 70o aniversário da Fluke!

A estabelecer padrões nos multímetros
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.

Altifalante Bluetooth®    
Este altifalante exterior é robusto, à prova de salpicos e 
resistente à poeira. Agora pode ouvir música onde lhe 
apetecer. 
Potente altifalante 2 x 5 W 
com ligação Bluetooth®, 
Micro SD e porta AUX.

Oferta especial de multímetro digital Fluke 179 com 
altifalante Bluetooth® gratuito

As nossas câmaras de 
infravermelhos mais 
vendidas acabam de ficar 
ainda melhores
A série Fluke PRO apresenta uma 
experiência visual de infravermelhos 
de última geração, com a interface 
de utilizador mais inteligente e mais 
intuitiva. A gama dispõe de maior 
sensibilidade térmica, para captar as 
mais pequenas diferenças.

Completa com a mais recente 
tecnologia para nitidez no ecrã e 
compatibilidade de lentes, para captar 
alvos de muito pequenos a grandes. 

Agora, a série PRO inclui todas as nossas 
melhores câmaras com punho tipo 
pistola: a Ti300 PRO, Ti400 PRO, Ti450 
PRO e Ti480 PRO.  

Câmaras termográficas Fluke Ti300 PRO e Ti400 PRO

OFERTA 
ESPECIAL

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 

NOVO

https://pt.rs-online.com/web/p/multimeter-kits/1769812/?sra=pstk
https://pt.rs-online.com/web/p/camaras-termograficas/1716856/
https://pt.rs-online.com/web/p/camaras-termograficas/1752515/
https://pt.rs-online.com/web/p/camaras-termograficas/1716857/
https://pt.rs-online.com/web/p/camaras-termograficas/1752516/

