
Highlights
EDIÇÃO ESPECIAL

TAMBÉM NESTA EDIÇÃO
Oferta especial de kits para o inovador T6 com 
medição de tensão sem contacto FieldSense
Preços especiais da série de desempenho de  
câmaras termográficas da Fluke 

Ideal para manutenção industrial e inspeções 
elétricas, a série Fluke TiS revela claramente 
potenciais problemas através da combinação de 
imagens óticas e de infravermelhos. 
Equipado com uma câmara ótica de 5 MP, com uma resolução 
de até 320 x 240 (76.800 pixéis) e um grande ecrã LCD de 
3,5". Obtenha focagem precisa até uma distância de 15 cm 

com as versões de focagem manual. 
As reconhecidas ferramentas de 

diagnóstico da Fluke, como o software 
Fluke Connect® e SmartView®, 
estão incluídas para partilha, 
armazenamento, análises detalhadas 
e registo de dados.
Câmaras Fluke TiS agora disponíveis 
a ótimos preços (oferta termina a 31 
de dezembro de 2018)

Preços de oferta especiais da série de desempenho 
de câmaras termográficas da Fluke

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO ANTERIOR PREÇO ESPECIAL
888-2487 FLK-TiS40 9Hz Câmara termográfica, focagem fixa 160x120 1.999,00 € 1.699,00 €
888-2493 FLK-TiS45 9Hz Câmara termográfica, focagem manual 160x120 2.399,00 € 1.999,00 €
888-2497 FLK-TiS55 9Hz Câmara termográfica, focagem manual 220x165 2.999,00 € 2.699,00 €
888-2490 FLK-TiS60 9Hz Câmara termográfica, focagem fixa 260x195 3.399,00 € 2.999,00 €

888-2507 FLK-TiS65 9Hz Câmara termográfica, focagem manual 260x195 3.699,00 € 3.399,00 €

910-8043 FLK-TiS75 9Hz Câmara termográfica, focagem manual 320x240 3.999,00 € 3.699,00 €

AS NOVIDADES MAIS RECENTES DA FLUKE NO SEU 
DISTRIBUIDOR DE CONFIANÇA

Descubra as últimas notícias e
promoções em

pt.rs-online.com

OFERTA 
ESPECIAL



Incluídos no inovador Fluke 
T6-1000 com medição de 
tensão sem contacto 
FieldSense.

Compre um Fluke 
T6-1000 e obtenha um 
estojo Fluke (H-T6) e 
um conjunto de pinças 
de crocodilo (AC285) 
GRATUITAMENTE!

Fluke T6-1000 com conjunto de 
pinças de crocodilo e estojo 
gratuitos 

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
175-7813 T6-600/62MAX+/1ACE Kit T6 com T6-600, 62MAX+, 1AC e mala flexível C60 319,00 €
175-7815 T6-1000 KIT Verificador elétrico 279,00 €
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 €
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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.

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.



CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
176-9812 FLUKE 179/SP Multímetro true-rms com retroiluminação, temperatura e altifalante 342,00 €
136-5784 FLUKE-1736/EUS-GOLD Registador de energia portátil 3.295,00 €

Os avançados registadores de energia 
trifásica 1736 dispõem do software 
Fluke Connect®. A compatibilidade 
com a aplicação móvel e o software de 
PC fornecem-lhe os dados e relatórios 
de que precisa para tomar decisões 
importantes relativamente à qualidade 
da potência e da energia em tempo 
real. Agora com mais valor, numa edição 
especial Gold 

Edição Gold Fluke 1736 
•  Registador de energia Fluke 1736/EUS
•  4 pinças de corrente iFlex® i17XX-

flex1500 de 1500 A de 12" GRATUITAS
• Sonda magnética MP1
• Preço especial

Edições Gold Fluke 1736

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 

OFERTA 
ESPECIAL

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
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CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIÇÃO PREÇO
179-7956 Fluke MDA 510 Analisador de acionamento de motores 5.675,00 €
179-7957 Fluke MDA 550 Analisador de acionamento de motores avançado 6.550,00 €
175-8012 Fluke DS701 Videoscópio de diagnóstico 1.699,00 €
175-8013 Fluke DS703 Videoscópio de diagnóstico de alta resolução 1.999,00 €

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.

Os novos analisadores de acionamento de motores MDA 
510 e MDA 550 da Fluke poupam-lhe tempo ao eliminar 
os problemas na definição de medições complexas e 
simplificar o processo de resolução de problemas. 

•  Apenas precisa de selecionar um teste e as medições 
orientadas passo a passo mostram-lhe onde realizar 
ligações de tensão e corrente.

•  Os perfis de medição predefinidos garantem a captura 
de todos os dados de que precisa para cada secção 
fundamental de acionamento de motores, do início ao fim.

•  Ajuda a localizar e a resolver, de forma segura, problemas 
habituais em sistemas de acionamento de motores de tipo 
inversor.

•  Calcula os parâmetros chave de acionamento de motores 
(o MDA-550 inclui tensão harmónica e de veio do motor)

Novos analisadores de acionamento de 
motores MDA-550 e MDA-510 da Fluke

Ferramentas inovadoras de 
manutenção industrial da Fluke

Apresentamos os novos videoscópios de diagnóstico Fluke

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