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Veja as nossas funcionalidades únicas 
e descubra o que podem fazer por si.

Torne as medições 
de energia mais 
fáceis e seguras 
quanto possível
Registadores de energia trifásicos Fluke 1736 e 1738

Software poderoso

Alimentação autónoma

Ver cação e correcção de ligação

Registo de todos os parâmetros

Conectividade flexível para gestão do 
equipamento e dos dados recolhidos

O Software Fluke Energy Analyze Plus está incluído nos modelos Fluke 
1736 e 1738. É uma poderosa ferramenta de análise, que inclui a capa -
cidade de criar relatórios personalizados. A facilidade de utilização é a 
chave, permitindo que se concentre em resolver problemas rapidamente 
e a comunicar as suas conclusões de forma rápida e clara.

Para além de uma bateria instalada, fazendo o papel de uma UPS, os 
registadores Fluke 1736 e 1738 podem ser alimentados de forma segura 
directamente a partir do circuito em teste, para além da tradicional 
ligação à tomada na parede, graças à fonte de alimentação destacável.

A função inteligente de veri cação de medições dos analisadores Fluke 
1736 e 1738 permite reduzir erros de medida, através da veri cação e 
correcção digitais dos erros de ligação comuns, reduzindo a incerteza de 
medida e tornando a con guração mais rápida e segura.

Os Fluke 1736 e 1738 podem capturar e guardar automaticamente mais 
de 500 parâmetros de qualidade de energia, pelo que pode ter maior 
visibilidade sobre os dados de que necessita para fazer o seu trabalho. 
Capture os dados correctos com a con guração grá ca rápida e guiada.

Com os Fluke 1736 e 1738, pode descarregar dados directamente para 
uma memória USB, sem interromper o registo, ou ver as medições 
remotamente com a aplicação móvel ou com o software Fluke Connect 
para PC. Tenha múltiplas opções para ligar: via WIFI, cabo USB ou 
memória USB.



Pacote Registador de Energia Avançado 
1738 Edição Dourada
O registador de energia trifásico 1738 da Fluke é a ferramenta ideal para realizar 
estudos energéticos, registos de qualidade de energia e registo sem os de 
dados analógicos associados.

FLUKE-1738/EU-GOLD-I 
Item n.º 4891691

Agora por €3795

O pacote inclui:
•  Registador de Energia Avançado Fluke 1738
•  Torne-se o perito em energia elétrica com o nosso programa de formação 

of ine único
•  Incluído 4 pinças de corrente e 4 sondas MP1-Magnet

Pacote Registador de Energia 1736 Edição 
Dourada 
O registador de energia trifásico 1736 da Fluke permite-lhe realizar estudos 
abrangentes de qualidade de energia e estudos energéticos, facilitando ainda 
mais o seu trabalho. 

FLUKE-1736/EUS-GOLD 
Item n.º 4891678

Agora por €3295 

O pacote inclui:
•  Registador de Energia Fluke 1736
•  A adição de 4 sondas MP1-Magnet: melhore a estabilidade da ligação e 

mantenha as mãos livres para realizar os testes
•  Incluído 4 pinças de corrente
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Características Fluke 1736 Fluke 1738 Concorrente A Concorrente B

Software Energy Analyze Plus.  
Registo de todos os parâmetros disponíveis. Limitado Limitado

Ligação do equipamento diretamente a partir dos 
cabos de medição de tensão - -

Verificação de tendências em tempo real - -

Bateria de iões de lítio substituível - -

Avaliações de energia - -

Captura de formas de onda de eventos de tensão  Opcional -
Visão geral da qualidade de energia segundo a 
norma EN50160

Pacote de atualização* - -

Avaliação de distorção harmónica IEEE519  Opcional  Opcional - -

Registo totalmente integrado com Fluke Connect™ Pacote de atualização* - -
Apresentação de vários registos de correntes de 
arranque de motor, diretamente no display do 
instrumento

Máx. 1 por registo Máx. 1 por registo 

Ligação Wi-Fi/Bluetooth Opcional - -

* Atualize o seu registador de energia 1736 para um 1738 e beneficie da apresentação de formas de onda de eventos de tensão 
para analisar a principal causa destes eventos. Solicite, junto do seu distribuidor Fluke, o pacote de atualização que inclui uma 
atualização para capturar formas de onda de eventos, medir e registar o estado da qualidade da energia e registar parâmetros 
adicionais com os módulos Fluke Connect (por exemplo, temperatura e tensão DC)


