
Fluke 175 agora por um preço especial  
e ainda uns auscultadores 

bluetooth GRATUITOS!

Verificador elétrico Fluke T6-1000
Meça a tensão da mesma forma que mede  
a corrente....... sem cabos de teste

Specials

Mais promoções excelentes no interior!
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Promoção! Promoção!

Segurança, qualidade e desempenho: três palavras que resumem as vantagens da nossa vasta gama de multímetros 
digitais. Escolha entre detetores de avarias portáteis e equipamentos extremamente inteligentes repletos de funcionalida-
des, incluindo a possibilidade de registar e criar gráficos de dados, assim como de enviar dados para o seu smartphone 
com a aplicação Fluke Connect™.

O multímetro digital Fluke 175 True-RMS
O medidor de referência 
para resolução de 
problemas e reparação 
de sistemas elétricos e 
eletrónicos.

Compre um Fluke 175 
agora por um preço 
especial e obtenha  
uns auscultadores 
bluetooth GRATUITOS! 

Pacote de segurança
Inclui um multímetro digital Fluke 115 
e o conjunto de acessórios Fluke TLK-225 
SureGrip™ Master.

POUPE 46%

FLK-175SPPOR/HP

238€
P/N 5051161

FLK-115/TLK-225-1

199€
P/N 4759465

Multímetros  
digitais Fluke
Segurança, 
qualidade e 
desempenho

113 114 115 116 117 175 177 179 279FC/
iFlex

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/díodo -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
CAT III/600 V • • • • •

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V • • • •

Preço € 135 178 206  247 258 247 300 354 999
P/N 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1645981 1645970 1645996 4684050

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

GRATUITO



Promoção!

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.

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368/369FC
Abertura da garra (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 €  138 180 244 271 380  455 517 724
P/N 4152628 4152637 4152643 3790564 4696001 4695932 4695861 4709907/ 

4709934

Qual a pinça amperimétrica que melhor se 
adequa à finalidade que pretende...

Aceda a www.fluke.pt/Pinças-amperimétricas para obter 
mais informações

Trabalhe com maior 
segurança e de forma 
mais inteligente
Compre uma pinça 
amperimétrica Fluke 376 FC  
a um preço muito especial  
e obtenha um multímetro 
digital Fluke 114
GRATUITO! 

FLK-376/KIT 114

499€
P/N 5051192

Pinça amperimétrica Fluke 325 True-RMS
A melhor ferramenta geral 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



Promoção!

 • 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 da 
indústria e mede até 200 A em fios de 120 mm².

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

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 consultar 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 medição de 
segurança

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

Preço € 219 279
P/N 4910322 4910257

Como funciona a FieldSense? 
 • Rode o botão para a posição 
FieldSense

 • Mantenha a mão firmemente sobre 
o ponto de contacto FieldSense.

 • Introduza a forquilha em volta do 
condutor AC.  
Tenha em consideração que o 
condutor deve tocar na parte 
inferior da forquilha.
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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!

KIT T6-1000

279€
P/N 5003409

Não pode medir tensão  
sem cabos de teste 

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



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

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

Fluke Pack30

169€
P/N: 4983088

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

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. 

TL175

30€
P/N 3521976

Suporte de medidor 
magnético Fluke 
TPAK ToolPak™

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

TPAK

43€
P/N 1281997

Bolsa grande e flexível 
Fluke C25 para 
multímetros digitais
Bolsa de transporte resistente 
com fecho de correr, 
almofadada, com um bolso 
interior e o exterior em 
poliéster de alta qualidade.

Pinça de corrente 
Fluke i400 AC
Utilize-a 
com o seu 
multímetro 
digital para 
medir até 400 A AC; 
a saída de 1 mA/Amp garante  
uma leitura fácil no medidor

C25

61€
P/N 681114

i400

165€
P/N 2277225



Promoção!

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

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

Novos kits de edição limitada da Fluke
Certificador de instalações mais software e  
verificador elétrico T6  GRATUITOS!

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.

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, incluindo a 18.ª edição do 
BS7671 do Reino Unido.
 • Pré-teste de isolamento: Proteja a instalação e evite erros dispendiosos
 • Teste automático: Reduza o tempo de teste até 40%
 • Fluke Connect e armazenamento FlukeCloud™: Partilhe e recupere resultados armazenados em qualquer lugar

1662

999€
P/N 4546944

Fluke 1663
O verificador ideal para utilizadores 
profissionais, funcionalidade de ponta  
e medições avançadas
+ Verificador elétrico T6-600 GRATUITO
+ Software FVF-SC2 GRATUITO

Fluke 1664 FC
Proteja os equipamentos, partilhe resultados 
sem fios, realize 7 ensaios com 1 toque
+ Verificador elétrico T6-1000 GRATUITO
+ Software FVF-SC2 GRATUITO

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

1663 SCH-T6/F

1299€
P/N 5051060

1664 SCH-T6/F

1649€
P/N 5051106

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



 • Baterias inteligentes  
LEDs de cinco segmentos permitem visualizar facilmente 
o nível de carga

 • App móvel Fluke Connect™ 
Sincronize sem fios as imagens directamente da sua 
câmara para o Sistema Fluke Connect

 • Alarmes coloridos 
Assinale rapidamente áreas que estão fora da gama de 
temperatura normal (apenas TiS40)

 • IR-Fusion™  
Misture imagens de luz visível com infravermelhos 
(apenas TiS40) 

A Termografia é uma tecnologia valiosa que pode ter um impacto significativo no seu trabalho diário. Quanto pode  
detectar problemas antes de estes se tornarem uma emergência, o seu trabalho torna-se muito mais fácil. Pode concen-
trar o seu tempo e orçamento nas áreas de maior necessidade e analisar os seus sistemas eléctricos mais rapidamente.

Os modelos de câmaras termográficas da série Performance oferecem boa qualidade de imagem a um preço acessível. 
Com uma resolução de até 160x120, pode ver mais detalhes em todas as imagens, mesmo à distância – detalhes que 
podem indicar um problema potencial. Com um design robusto e interface de fácil utilização, estas câmaras são ideais 
para tarefas de troubleshooting.

Qual a câmara termográfica que melhor se 
adequa à finalidade que pretende... Aceda a www.fluke.pt/TiS para obter mais informações

Procura uma 
câmara  
acessível para 
manutenção  
de rotina?

Promoção! Promoção!

Câmaras  
termográficas 
Fluke TiS20
Focagem fixa 
com resolução 
de120 x 90

Câmaras  
termográficas 
Fluke TiS40
Focagem fixa 
com resolução 
de160 x 120

Desde 
1399€ 
Para a

Desde 
1999€ 
Para a

As câmaras termográficas Fluke oferecem uma variedade de vantagens:

TiS20

1299€
P/N 4697049

TiS40

1499€
P/N 4697051



Promoção!Promoção! Promoção!

Todos os preços indicados neste folheto são PVP recomendados e não incluem IVA.
©2018 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alterações 
sem aviso prévio. Todas as ações são válidas até 30/06/2019. Edição de primavera 2019.  
Impresso nos Países Baixos. 6011546a-pt

Promoções atrativas!

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

Compre 
uma câmara 
termográfica 
Fluke TiS45  
e obtenha um 
medidor de 
temperatura/
humidade 
Fluke 971

GRATUITO!

Veja o nosso kit especial para 
construção. Compre um nível 
de laser em linha Fluke 180LR 
e receba um tripé GRATUITO!

62MAX+

69€
P/N 4130488

Poupe 36%!

TiS45/971 KIT

1999€
P/N 5051217

CONSTR-KIT 3

259€
P/N 5015398

Minitermómetro 
de infravermelhos 
Fluke 62 MAX+, 
agora a um preço 
muito especial!

Verificadores de tensão e continuidade de dois polos

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

Agora 
a 515 €

Promoção!Promoção! Promoção!

O multímetro  
digital  
Fluke 175  
True-RMS
Compre um  
Fluke 175  
agora por um  
preço especial e  
obtenha uns  
auscultadores  
bluetooth  
GRATUITOS! 

561

149€
P/N 2558118

1507

415€
P/N 2427890

FLK-175SPPOR/HP

238€
P/N 5051161

Compre já  
e poupe
26%!

Termómetro de 
infravermelhos  
e de contacto  
Fluke 561 IR AVAC

Medidores de isolamento 
Fluke. O Fluke 1507 está 
agora disponível pelo 
mesmo preço do  
Fluke 1503!

GRATUITO


