Instrumentos de medida e ensaio
para campo e laboratório

Instrumentação electronica
Osciloscópios digitais e mistos, sondas e adaptadores, geradores de sinais simples e arbitrários.

Redes de dados e comunicações
. de redes cobre e fibra
Certificadores e analisadores

Gestão e manutenção de Redes de dados e comunicações

Analisadores TV de campo, DOCSIS 3.1, fibra ótica e máquinas de fusão

Fontes de alimentação
.

Sistemas de posicionamento de precisão e cabos RF de alta performance
Sistemas de posicionamento automático, manuais, micro posicionadores, cabos de RF customizados até 110GHz.

Manutenção de instalações
Analisadores de qualidade eléctrica, camaras de termografia, calibradores de processos,
multímetros digitais, pinças amperimétricas e testadores eléctricos.

Medidas de ensaios elétricos
Ensaios de rigidez (HIPOT) em baixa e alta tensão, medidores de isolamento, correntes de fuga,
wattímetros de precisão, analisadores de baterias, impedâncias RLC, PCB e Boundary Scan

Testadores de segurança elétrica, rigidez (HI-POT),
isolamento.

Analisadores de desfibrilador, paciente, eletrocirurgia, bombas de infusão e segurança
elétrica.

Analisadores energia e transdutores de

Software de teste Boundary-scan, controladores TAP/POD, integração de sistemas, treino
e desenvolvimento de soluções

precisão para testes de conformidade.

Calibradores e Padrões
Calibradores eléctricos, fornos de calibração, termómetros de precisão, calibradores multifunções,
padrões, multímetros de referência, scanners de temperatura força e peso.

Fornos calibração, medida de força e peso.

Calibradores elétricos, multifunções e multímetros
padrão.

Padrões e scanners de temperatura.

Registadores e sistemas de aquisição
Data loggers sem fios, sistemas de aquisição modulares, multicanais para temperatura, V, mA, A,

RF e Micro-ondas
Analisadores de espectro, analisadores e testadores de antenas
Instrumentação para aviónica, Sincronismo tempo e frequência e Pré-certificação EMC

Analisadores de espectro, antenas e blindagem EMC

Analisadores e testadores de antenas, espectro, potência e VNA´s

Analisadores de espectro, sensores, atenuadores, cargas e antenas

Frequêncímetros, analisadores de frequência e padrões de tempo e frequência

Analisadores de espectro, frequêncímetros, analisadores de protocolos e VNA´s

Testes de compatibilidade eletromagnética, para aplicações simples ou EMF.

