
Analisador de motores 
e de qualidade de energia

438-II

5950€
PREÇO CAMPANHA

PROMOÇÃO EXCLUSIVA BRESIMAR AUTOMAÇÃO
Válida até 30 de julho e limitada ao stock existente.

O Fluke 438-II possibilita analisar motores com 
transmissão direta em linha e motores acionados 
por sistemas de variadores de frequência (VFD). 
O variador de frequência deverá ser controlado por 
tensão (VSI) com um intervalo de tensão/frequência 
de 40 a 70 Hz e um intervalo de frequência 
portadora de 2,5 kHz a 20 kHz.

até 30 de julho

CAMPANHA PROMOCIONAL  ENERGIA

ATUALIZADO

Descubra de forma rápida e 
simples o desempenho 
mecânico de motores 
elétricos e avalie a  qualidade 
da energia com uma única 
ferramenta de teste.



câmara termográfica
TI300 PRO

série profissional

Maior facilidade de visualização e diagnóstico de 
problemas
Imagens mais nítidas com melhor diferenciação visual de cor.
Exibe desvios das temperaturas padrão e comunica problemas com a 
sua equipa usando vários marcadores Delta-T.
Identi�ca temperatura mínima / máxima para uma área do 
equipamento ou conjunto de equipamentos.
Distingue diferenças de calor mais facilmente com uma nova paleta e 
uma maior variedade de amarelos e verdes no display.

4950€
PREÇO CAMPANHA

câmara termográfica
TIS45

série performance

Eletricistas e técnicos podem aumentar a velocidade de 
inspeção e reparação com a focagem manual e resolução de 
160 x 120 da câmara termográfica TiS45. 

1900€
PREÇO CAMPANHA

NOVO

ATUALIZADO

COMO COMPRAR?

Para adquirir um ou mais produtos desta campanha, deverá entrar em contacto com o nosso serviço comercial, através de um dos seguintes contactos:

Bresimar Automação, S.A.
Quinta do Simão
EN109 - Esgueira
3800-230 Aveiro
PORTUGAL

Campanha válida até 30 de julho e limitada ao stock existente. Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

Telf.: +351 234 303 320
Fax: +351 234 303 328/9
E-mail: bresimar@bresimar.pt 
Web: www.bresimar.pt

até 30 de julho

CAMPANHA PROMOCIONAL  TERMOGRAFIA


