
* Campanha válida até 15/09/2020 ou salvo rutura de stock.

Campanha Back-to-work
Keep your world up and running



Campanha Back-to-work

Câmara Acústica Industrial 

Fluke ii900

O que torna a Fluke ii900 tão diferenciadora?

 A interpretação de resultados é clara e intuitiva através de um mapa de som

 O modo LeakQ indica a gravidade da fuga numa escala de 1 a 10 
  e permite obter uma estimativa do seu custo

 Não requer utilizadores especialistas, nem formação complexa 
  Tempo de formação necessário: 10 minutos

 Consegue detetar fugas em ambientes de produção extremamente ruidosos 
  Não precisa de interromper as rotinas de operação normais da sua fábrica

 Todos os dados são armazenados na memória interna, em JPG/PNG e MP4 
  para que tenha a liberdade de os usar nos seus relatórios e apresentações

Finalmente a inovação 
chegou à manutenção de 
sistemas de ar comprimido 
gases e vapor.

NOVA 
TECNOLOGIA

A nova câmara acústica industrial Fluke ii900 vem revolucionar o processo de deteção de 
fugas de ar comprimido, gases e vapor tal como o conhecemos.

Esqueça o detetor de ultra sons convencional 
que torna o seu trabalho complexo, demorado e 
com resultados pouco fiáveis.



Câmara Termográfica

Fluke TiS60+
Se não está familiarizado com imagens termográficas ou se
a sua câmara vai ser utilizada por uma equipa com diferentes 
níveis de experiência, a TiS60+ é o equipamento indicado.

 

2350€
PREÇO CAMPANHA

3500€
PREÇO CAMPANHA
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Câmara Termográfica Profissional

Fluke Ti300+
Descubra problemas antes que se tornem graves.
Com focagem automática LaserSharp, a Ti300+ garante 
sempre imagens focadas. 
Forneça à sua equipa o que é necessário para obter imagens 
nítidas, mantendo uma distância segura do equipamento em 
funcionamento.

 

 Resolução 320 x 240 píxeis
 Medição de temperatura até 400 °C
 Facilidade de operação através da focagem fixa

 Resolução 320 x 240 píxeis
 Medição de temperatura até 650ºC
 Focagem manual ou automática



 Interface de utilização simples e rápida através de 
  menus de configuração guiados
 Verificação e correção digital de erros de ligação 

  comuns
 Possibilidade de alimentar o equipamento 

  diretamente a partir do circuito a analisar
 Conformidade IEC 61000-4-30 Classe S
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2650€
PREÇO CAMPANHA

4850€
PREÇO CAMPANHA

Registador de Energia Trifásico

Fluke 1736 Gold

Analisador de Qualidade 
de Energia

Fluke 435 II
O analisador de qualidade de energia Fluke 435-II é 
a solução indicada para localizar, prevenir e detetar 
problemas relacionados com a qualidade de energia 
em sistemas de distribuição elétrica trifásica ou 
monofásica.      

Classe A

Ferramenta de teste ideal para realizar estudos e 
criar registos de qualidade de energia.

 Conformidade total com o exigente padrão 
  internacional IEC 61000-4-30 Classe A
 Capacidade para quantificar monetariamente 

  as perdas de energia
 Captura automática da forma de onda de eventos 
 Fornece um estudo avançado da qualidade de 

  energia da sua instalação

OFERTA 
Kit de Pontas de Prova 
Magnéticas Fluke MP1



395€
PREÇO CAMPANHA

1375€
PREÇO CAMPANHA

275€
PREÇO CAMPANHA

PEDRO CARVALHO
pedro.carvalho@bresimar.pt
932 513 818

Bresimar Automação, S.A.
Telf.: +351 234 303 320
E-mail: bresimar@bresimar.pt 
Web: www.bresimar.pt

Multímetro Digital

Fluke 179
Fácil de utilizar, robusto e fiável

Pinça Amperimétrica

Fluke 376 FC
A medição de corrente elétrica elevada a um nível superior 
com a pinça amperimétrica mais completa do mercado.

 Medição de corrente: 
  1000 A AC/DC com a garra rígida / 2500 A AC com a garra flexível

 Filtro passa baixo para medidas precisas em variadores de velocidade
 Memória interna com capacidade de registo
 Conectividade Bluetooth com a aplicação Fluke Connect, que 

  permite a visualização remota do display e a partilha de dados 
  de forma rápida e simples

 Leituras TRUE-RMS
 Medição de tensão até 1000 V
 Capacidade, resistência, continuidade e frequência
 Retenção de dados: Min/Max/Média
 Termómetro integrado
 Garantia vitalícia

Certificador de Instalações

Fluke 1664 FC
Verifique as suas instalações sem complicações.
Realize ensaios mais rápidos e seguros.

 Sequência de teste automática de 5 ensaios seguidos em 
  conformidade com os regulamentos locais

Função de segurança de pré-teste de isolamento
 Partilha dos dados obtidos com outros membros da sua equipa

  ou com os seus clientes através da aplicação Fluke Connect.

OFERTA 
Mochila Fluke Pack30

Kit Estacas Fluke ES165X   
Software FVF-SC2

INCLUI
Sonda iFlex i2500-18
Alça magnética TPAK
Bolsa de transporte

+ +

Contacte-nos!


