
1 Selecione o
seu modelo

Sem complicações. 
Apenas poupança.
Sem complicações. 
Apenas poupança.

Poupe até €4000 em certificadores de
cobre e fibra, por tempo limitado.

Modelo Item nr. Poupança prevista
em Eur (€)

DSX-602 PRO 4956200 800

DSX2-5000 4955000 1,500

DSX2-5000/GLD 4955017 2,000

DSX2-5000QI 4955088 2,500

DSX2-5000QI/GLD 4955074 4,000

DSX2-8000 4954538 1,500

DSX2-8000/GLD 4954550 2,000

CFP2-100-Q 4955797 1,500

CFP2-100-Q/GLD 4955805 2,000

CFP2-100-QI 4955854 2,000

Com esta campanha é muito simples conseguir as ofertas! Economize já na compra de novos analisadores.

Como funciona?
Com esta campanha é muito simples conseguir as ofertas! Economize já na compra de novos analisadores.

2 Faça a sua encomenda
à Bresimar Automação

Com esta campanha é muito simples conseguir as ofertas! Economize já na compra de novos analisadores.

33 Aproveite a
promoção de imediato

No ano em que a Bresimar Automação celebra 40 
anos de vida, queremos brindar os nossos clientes 
com uma oferta especial. Aliamo-nos à Fluke 
Networks, nossa parceira de longa data, que este ano 
completa também 30 anos, para lhe oferecermos uma 
campanha com condições exclusivas e distintas de 
todas as campanhas que fizemos até à data.

Com a nossa nova campanha “Sem confusões. 
Apenas poupança”, não é necessário efetuar a troca 
do seu equipamento antigo para receber o seu 
desconto. Basta contactar-nos e aproveitar estes 
grandes descontos!

Sem devoluções, registos ou aborrecimentos!

Aproveite já para renovar os seus equipamentos a um 
preço nunca visto antes!

Campanha com stock limitado!

Junte-se a nós nesta celebração e receba este 
presente:  

Equipamentos precisos, rápidos, fiáveis e fáceis de 
usar a um preço nunca visto antes.

Sem complicações. Sem complicações. 
Apenas poupança.

Aceda aqui à página 
da campanha

https://www.bresimar.pt/pt/novidades/campanhas/campanha-sem-complicacoes-apenas-poupanca-fluke-networks/


Resolva e previna hoje mesmo os problemas de rede
com os analisadores de cobre da Fluke Networks.

Fluke Networks 
DSX-8000

Acelere cada etapa da  
Certificação de Fibra com a Fluke Networks. 

Fluke Networks 
CertiFiber Pro

Programa Gold Fluke Networks 

Com descontos até 4.000€, a poupança é ainda maior
do que no passado ano.

Adicionalmente, se comprar um pacote que inclui o
programa Gold da Fluke Networks, terá vantagem, uma vez 
que queremos dar aos nossos clientes Gold um beneficio 
extra (veja os detalhes do nosso programa Gold: 
https://www.flukenetworks.com/content/gold-product-support#

É comum as empresas esperarem 
que as suas redes de comunicação 
por cabos de cobre funcionem sem 
falhas. No entanto, tentar reduzir 
custos durante o projeto, instalação 
ou períodos de teste causam tempo 
de inatividade que afetam recursos e 
receitas. Esta situação pode
ser evitada por instaladores que 
sejam capazes de implementar 
sistemas de comunicação de cabo de 
cobre em conformidade com os 
padrões e que tenham a capacidade 
de localizar falhas rapidamente.

A Fluke Networks é o parceiro de 
eleição na indústria de certificação 
de cabos de rede estruturada, 

mesmo nas redes mais exigentes de 
categoria 8 que possibilitam a trans-
missão de dados a uma velocidade de 
40 Gbps.  

Os certificadores de cabos DSX 
CableAnalyzer™ fornecem certificação 
precisa e sem erros, mesmo em 
projetos complexos onde estejam 
envolvidas várias equipas no processo 
de testagem, com vários tipos de 
meios e múltiplos requisitos de teste. 

O DSX foi construído com base na 
plataforma modular Versiv™ que 
suporta certificação de cobre e fibra 
ótica, OTDR e ainda a inspeção de 
extremidade de fibra.

A fibra ótica é o tipo de tecnologia 
preferido para ligações entre data 
centers, backbones dentro de 
edifícios e redes que se espalham 
por distâncias maiores. É cada vez 
mais utilizada no mercado para uso 
com tecnologias inovadoras que são 
necessárias e precisam de suportar 
uma extensa largura de banda.

Como resultado, a necessidade de 
testagem e certificação de fibra tem 
crescido a um ritmo considerável. A 
fibra já provou ser um
meio de transmissão económico e 
fiável, mas é suscetível à contami-
nação e a danos. Determinar a 
causa de falha pode exigir muito 
tempo e recursos. 

O CertiFiber Pro fornece um conjunto 
de testes de perda óptica com o 
menor tempo de certificação.

O nosso sistema de gestão ProjX™ 
garante que todos os trabalhos são 
executados de uma forma correta e 
eficaz, e que a equipa de testagem 
disponibiliza uma análise automática 
de aprovação/reprovação de acordo 
com as normas do setor ou os limites 
de teste personalizados. O DSX e o 
CertiFiber são compatíveis com o 
serviço LinkWare™ baseado na 
nuvem, em tempo real, e os clientes 
podem rapidamente criar relatórios 
profissionais personalizados em PDF 
com LinkWare™ PC.

Termos e condições aplicáveis. Esta promoção está disponível entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2022 para clientes finais na Europa, Médio Oriente, África e países 
membros da CEI (exceto qualquer país ao qual se apliquem sanções comerciais por parte da UE e EUA). O desconto oferecido é válido apenas para a compra de produtos 
que cumpram os requisitos, através dos distribuidores oficiais da Fluke. Patrocinador da campanha: Fluke Europa BV. Para consultar todos os termos e condições desta 
campanha visite: [ www.NFJS-Promotion-Terms-and-Condition.com ]

Resolva e previna hoje mesmo os problemas de rede




