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Revolucionário
Novos verificadores  
elétricos

Promoção especial de celebração dos 70 anos
Altifalante Bluetooth gratuito com o Fluke 179

Meça tensão e corrente  
simultaneamente sem pontas de prova 

Descubra  
o Fluke T6



Meça agora a tensão da mesma forma que mede a corrente, sem contacto do cabo de teste com a tensão existente. 
A tecnologia FieldSense permite deslizar a garra aberta sobre um condutor e medir o nível de tensão.¹

Os verificadores 
elétricos Fluke T6 
com tecnologia 
FieldSense
Não pode medir 
tensão sem cabos 
de teste

Função/caraterísticas T6-600 T6-1000
Tensão AC FieldSense (gama) 16 V a 600 V 16 V a 1000 V
Corrente AC Fieldsense (gama) 0,1 A a 200 A 0,1 A a 200 A
Volts AC/DC 1 V a 600 V 1 V a 1000 V
Resistência 2000 Ω 100 kΩ
Abertura da garra 17,8 mm 17,8 mm
Display duplo—volts e amperes •
Medição de frequência 45-66 Hz
Categoria de segurança 
elétrica

CAT III 600 V CAT III 1000 V/ 
CAT IV 600 V

Preço € 219 279
P/N 4910322 4910257

Como funciona a FieldSense? 
As vantagens incluem:
 • Medições de tensão mais seguras 
sem necessidade de ligar medidores 
em paralelo

 • Resolução de problemas mais rápida 
graças à capacidade de medição 
através da garra diretamente à volta 
de um condutor

 • Capacidade de efetuar leituras de 
tensão e corrente em simultâneo
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 • Esteja mais seguro: 
Meça a tensão até 1000 V 
AC através da garra 
aberta, sem cabos de 
teste.

 • Seja mais rápido: 
Não é necessário abrir 
coberturas nem remover 
porcas.

 • Seja mais eficiente: 
Meça a tensão e a 
corrente em simultâneo.

 • Esteja em qualquer lugar:  
A garra aberta de 17,8 mm 
é a mais ampla do mercado 
e mede até 200 A em cabos 
de 120 mm².

¹Requer um percurso capacitativo em direção à terra, fornecido pelo utilizador na maioria das aplicações. Pode ser necessária ligação à terra através do cabo de teste em algumas situações.

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

T6-1000 KIT

279€
P/N 5003409

Promoção!

Não pode medir tensão  
sem cabos de teste 

Aceda a www.fluke.pt/T6 para obter mais informações e acesso à aplicação 
TestGuide gratuita



Seja qual for a sua especialização, 
podemos fazer a medição. Aceda a www.fluke.pt para obter mais informações

É um construtor, 
pedreiro, canalizador 
ou eletricista?
A Fluke ajuda-o a realizar 
a tarefa de forma precisa 
e pontual!

Nível de 
laser em 
linha cruzada 
Fluke 180LG
O nosso laser verde tem os 
feixes mais nítidos do  
mercado sem desvanecer.

Câmara 
termográfica 
Fluke TiS20
Ferramenta  
essencial 
com variadas 
funcionalidades 
para eletricistas, 
engenheiros de 
AVAC, construtores, 
canalizadores e 
inspetores.

419D-TBELT

256€
P/N 5003502

180LG-TBELT

319€
P/N 5003516

971-TBELT

251€
P/N 5003494

TiS20-TBELT

1399€
P/N 5003482

Medidor de 
temperatura/
humidade  
Fluke 971
Efetue leituras 
precisas de 
temperatura e 
humidade de forma 
rápida e simples.

Uma solução para cada 
aplicação
Nos ambientes exigentes e 
muitas vezes perigosos dos 
locais de construção, precisa 
de ferramentas de alta 
qualidade, robustas e fiáveis.

Promoção!
Veja as nossas ferramentas especiais 
de construção que lhe proporcionam 
uma precisão absoluta! 
Compre uma das ferramentas abaixo  
e obtenha um cinto de ferramentas 
GRATUITO!

Medidor de 
distância por 
laser Fluke 
419D
Basta apontar e clicar 
e obtém medições 
instantâneas e precisas 
até 80 metros.



Pinças 
amperimétricas 
Fluke
Robustas e fiáveis

Cabos em espaços apertados. Painéis fora de alcance. Condutores de grandes dimensões. Compreendemos 
o seu espaço de trabalho e concebemos produtos que permitem leituras fiáveis e sem ruídos. Com um 
desempenho avançado, a linha de pinças amperimétricas Fluke foi concebida para uma utilização simples, 
sem necessidade de truques.

Pinças amperimétricas de corrente 
de fuga True-RMS Fluke 368/369 FC
Encontre corrente de fuga 
destrutiva sem desligar a 
alimentação
 • Medições True-RMS para 
precisão na medição de formas 
de onda complexas e não 
sinusoidais

 • A função de filtro selecionável 
elimina o ruído indesejável

 • Leituras máx./mín./média 
e função de retenção

 • Luz de trabalho LED virada para 
a frente para utilização em caixas 
de distribuição pouco iluminadas

Pinça amperimétrica True-RMS 
Fluke 325
A melhor ferramenta de 
resolução de problemas para 
eletricistas do setor comercial 
e residencial
 • Tensão e corrente AC/DC True-
RMS para medições precisas

 • Medições de corrente até  
400 A AC/DC e medições de 
tensão até 600 V AC/DC

 • Medições de resistência até 
40 kΩ com continuidade

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368/369FC
Abertura da pinça (mm) 30 30 30 32 34 34 34 40/61
Corrente AC/DC 
True-RMS

400 A AC 400 A AC 400 A AC/DC 600 A AC 600 A AC/DC 600 A AC/DC 1000 A  
AC/DC

60 A AC 
Res: 1 µA

Tensão AC/DC 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V
Continuidade/
Resistência

•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Capacidade/frequência/
temperatura

-/-/- •/-/• •/•/• -/-/- •/-/- •/•/- •/•/-

Preço € 133 174 236 262 367 439 499 699
P/N 4152628 4152637 4152643 3790564 4696001 4695932 4695861 4709907/ 

4709934

+16028850646

Experimente agora a nossa 
ferramenta seletora...

Aceda a www.fluke.pt/Pinças-amperimétricas e descubra qual 
a pinça amperimétrica que se adequa à finalidade que pretende



1662 1663 1664 FC
Funções de segurança PreTest™ de isolamento •
Isolamento nas entradas L-N, L-PE, N-PE •
Sequência de ensaio automático •
Compatibilidade com o Fluke Connect® •

Ensaio de RCD sensíveis a DC suave (tipo B/B+) • •
Resistência de terra • •
Abrange todas as funções básicas de ensaio de instalações • • •
Preço € 999 1299 1649
P/N 4546944 4546980 4547054

1664 SCH-CLAMP/F

1649€
P/N 4911827

1663 SCH-CLAMP/F

1299€
P/N 4911789

1662

999€
P/N 4546944

Fluke 1662
O Fluke 1662 proporciona-
lhe fiabilidade Fluke, 
funcionamento simples e 
toda a capacidade de teste 
de que necessita para os 
ensaios a instalações do 
dia-a-dia.

Certificadores 
de instalações 
multifunções 
da Fluke
Esteja mais seguro, 
seja mais rápido, 
mantenha-se ligado 

A série 1660 é a mais recente na linha de certificadores de multifunções da Fluke concebida para 
ensaiar instalações elétricas fixas com base no regulamento HD 60364-6.

• Pré-teste de isolamento: Proteja a instalação e evite erros dispendiosos 
• Ensaio automático: Reduza o tempo de ensaio até 40% 
• Fluke Connect e armazenamento FlukeCloud™: Partilhe e recupere resultados armazenados em qualquer lugar

Fluke 1663
O certificador ideal para utilizadores 
profissionais, funcionalidade de ponta 
e medições avançadas
+ Pinça amperimétrica Fluke 324 GRATUITA
+ Software FVF-SC2 GRATUITO

Fluke 1664 FC
Proteja os equipamentos, partilhe resultados 
sem fios, realize 7 ensaios com 1 toque
+ Pinça amperimétrica Fluke 325 GRATUITA
+ Software FVF-SC2 GRATUITO

Promoção!

Transfira a aplicação TestGuide 
gratuita da Fluke ou aceda a www.fluke.pt/1660 para obter mais informações

Novos kits de edição limitada da Fluke
Certificador de instalações mais software e pinça 
amperimétrica GRÁTIS!



Promoção!

113 114 115 116 117 175 177 179 279FC
Leituras True-RMS AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Retroiluminação do display • • • • • • • •

Termómetro incorporado/câmara termográfica •/- •/- •/•
LoZ (impedância de entrada baixa) • • •

Teste de frequência/capacidade/díodos -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
CAT III/600 V • • • • •

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V • • • •

Preço € 130 172 199 238 249 238 290 342 999
P/N 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1645981 1645970 1645996 4684050

Os multímetros digitais Fluke estão presentes em mais cintos de ferramentas e detetam mais problemas do que quaisquer 
outras ferramentas de teste semelhantes. Cada design é testado ao extremo: quedas, choques, humidade e muito mais. 
Os multímetros digitais Fluke proporcionam-lhe aquilo de que necessita: medições precisas; desempenho consistente 
e fiável; segurança e a mais sólida garantia disponível.

Multímetro termográfico Fluke 279FC 
True-RMS
Procurar pontos quentes em sistemas de aquecimento 
e instalações elétricas Promoção 

especial de 
celebração 
dos 70 anos!
Compre um multímetro 
digital Fluke 179 e 
obtenha um altifalante 
Bluetooth GRATUITO!

Multímetros 
digitais Fluke
Trabalhe com 
maior segurança  
e de forma mais 
inteligente

FLK-179SSPOR/SP

342€
P/N 5003427

279 FC/iFlex 

999€
P/N 4684050

Qual o multímetro digital mais adequado para si? Aceda a www.fluke.pt/multímetro para obter mais 
informações

 • Multímetro digital 
completo com 
termografia integrada

 • Funcionalidade iFlex® 
e Fluke Connect®

Novo  
preço mais 

baixo!



Cabos de teste Fluke 
TL175 TwistGuard™

Cabos de teste de qualidade com 
pontas de prova de comprimento 
ajustável para utilização em 
ambientes de medição diferentes 
e maior segurança. 

Conjunto de 
acessórios 
Fluke TLK-225-1 
SureGrip™ Master
Inclui todos os cabos e 
sondas SureGrip™ numa 
prática bolsa de enrolar 
de seis bolsos, juntamente 
com cabos de teste TL224.

Suporte magnético 
de medidor Fluke 
TPAK ToolPak™

Pendure o seu medidor 
de diversas formas para 
facilitar o funcionamento 
em modo mãos-livres. 

Caixa Fluke C1600 para medidor 
e acessórios

TLK-225-1

157€
P/N 3971234

C1600

41€
P/N 2091049

TPAK

41€
P/N 1281997

TL175

29€
P/N 3521976

Fluke Pack30

169€
P/N 4983088

Sabia que a Fluke 
dispõe de uma 
gama completa de 
acessórios originais?
Em baixo, encontra os 
acessórios "obrigatórios" 
para todos os técnicos

Pretende visualizar mais acessórios Fluke? Aceda a www.fluke.pt/acessorios

Mochila de ferramentas profissional 
Fluke Pack30 
O que precisa, exatamente no lugar onde precisa.  
 • Design robusto e à prova de água
 • Mais de 30 bolsos e 6 compartimentos de 
armazenamento 

 • Conforto de utilização ideal

Uma mala de plástico moldado, 
robusta, concebida para transportar 
todos os acessórios Fluke.

Novidade



Ferramentas potentes de 
resolução de problemas
Medidor de isolamento Fluke 
1507 agora com uma pinça 
amperimétrica Fluke 323 
GRATUITA!

Trabalhe com maior 
segurança e de forma 
mais inteligente
Compre uma Fluke 375 FC e obtenha 
um multímetro digital Fluke 114 
GRATUITO!

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

Todos os preços indicados neste folheto são PVP recomendados e não 
incluem IVA.
©2018 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas 
alterações sem aviso prévio. Todas as ações são válidas até 31.12.2018.  
Edição de outono de 2018. Impresso na Holanda. 6010772a-pt

Kits promocionais atrativos!

FLK-1507/323 KIT

515€
P/N 4864866

FLK-375/114 KIT

439€
P/N 5003466

T6-1000 KIT

279€
P/N 5003409 

Promoção!

Promoção! Promoção! Promoção!

Promoção especial de 
celebração dos 70 anos!
Compre um multímetro digital  
Fluke 179 e obtenha um altifalante 
Bluetooth GRATUITO!

FLK-179SSPOR/SP

342€
P/N 5003427

Obtenha mais informações sobre os 
produtos Fluke e promoções especiais em  
www.fluke.pt/accoes

Verificadores de tensão e continuidade de dois pólos 

T90 T110 T130 T150
Display LED LED LED/LCD LED/LCD
Corrente/tensão AC/DC 12 V – 690 V 12 V – 690 V 6 V – 690 V 6 V – 690 V
Outro LoZ* LoZ* LoZ*/Ω
Preço € 61 87 128 148
P/N 4016945 4016950 4016961 4016977

*Impedância de entrada baixa ou carga comutável

Proporcionam-lhe a melhor 
combinação de segurança, 
facilidade de utilização 
e resultados rápidos em 
qualquer lugar

62MAX

95€
P/N 4130474 

62MAX+

105€
P/N 4130488 

Termómetros de
infravermelhos

   Fluke 62MAX e 62MAX+ 
São os únicos  
mini termómetros de  
infravermelhos que pode 
manusear sem especial 
cuidado.

   Valores Min./Max./Med./Dif.
  Resistentes a poeira/água 
(IP54)

   Fluke 62 MAX: -30 a 500 °C
   Fluke 62 MAX+: -30 a 650 °C 
Lasers duplos 

Promoção!


