
Não se contente 
com menos.
Com as câmaras termográficas Fluke, realiza sempre o trabalho corretamente  
à primeira! 

Deixe-se impressionar pela qualidade de imagem superior e aumente a sua confiança 
sabendo que tem à sua disposição a câmara termográfica de IV mais exata, fiável,  
intuitiva e robusta da indústria.

COMPRE UMA Fluke Ti300+, Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 ou TiX580
OBTENHA UMA teleobjetiva 2x ou uma lente grande angular GRÁTIS

Elimine imagens desfocadas 
O focagem é a caraterística mais importante a garantir ao efetuar uma inspeção 
termográfica. Sem imagens focadas, as medições de temperatura podem registar 
imprecisões de até 20 graus, sendo mais provável que não detete um problema.  
A focagem automática LaserSharp®, exclusiva da Fluke, utiliza o medidor de 
distâncias por laser incorporado para calcular a distância até ao alvo designado, 
sempre com alta exatidão!

Não perca um único detalhe
A tecnologia Fluke IR Fusion™ capta, em simultâneo, uma imagem digital e uma 
imagem termográfica e, em seguida, combina-as com precisão, pixel por pixel, 
para lhe proporcionar mais detalhes. Os cinco modos de IR Fusion (IV completo, 
Picture-in-Picture, combinação, alarme visível e luz visível total) proporcionam-lhe 
a flexibilidade para criar uma imagem que fornece os melhores detalhes do alvo 
e a localização exata da área do problema.

Mantenha os seus dados seguros e poupe tempo
Sincronize imagens sem fios da câmara para o sistema Fluke Connect™ e 
anexe-as a registos de equipamento ou a ordens de serviço, ou envie-as a um 
colega para uma colaboração no terreno.

Vire a página para obter mais detalhes
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COLMATE A LACUNA do pormenor termográfico com 
uma Smart LensTM grande angular/teleobjetiva com 
calibração automática intercambiável da Fluke

Imagine-se a captar imagens de zonas intrinsecamente seguras, de áreas demasiado quentes 
para se aproximar ou de pilhas altas numa refinaria ou fábrica semelhante. Com as Smart 
LensesTM Fluke, identifica anomalias antecipadamente e ajuda a evitar tempo de inatividade  
ou até resultados mais desastrosos.

Mantenha-se seguro e expanda o seu campo de visão 
Com uma teleobjetiva 2x ou uma lente grande angular, pode identificar e investigar áreas e 
componentes problemáticos que não são visíveis com objetivas padrão. As lentes determinam  
a eficiência da transmissão da energia por infravermelhos.

Troca rápida e fácil 
As Smart LensesTM Fluke são intercambiáveis entre câmaras e o sensor permanece seguro contra 
a exposição quando a objetiva é retirada. As lentes inteligentes da Fluke são compostas por 
germânio 100% torneado por diamante. 

Sem custos de calibração 
Continue a captar imagens de perto e longe, a longo prazo. As Smart LensesTM Fluke não requerem 
qualquer calibração da câmara termográfica e proporcionam-lhe a versatilidade e qualidade de 
imagem necessárias para realizar inspeções em quase todos os ambientes.

Como receber a sua lente Fluke grátis:

1.  Compre uma câmara termográfica Fluke elegível entre 1 de setembro de 2021 e 15 de 
dezembro de 2021.
• As compras deverão ser feitas a partir de um distribuidor Fluke autorizado.
• É necessário o comprovativo de venda sob a forma de um recibo ou fatura. (Os recibos de entrega 

ou notas/confirmações de encomendas não são aceitáveis como comprovativo de compra.)
• As câmaras termográficas Fluke elegíveis incluem: Ti300+, Ti401, Ti480PRO, TiX501 e TiX580.

2.  Peça já aqui online a sua lente grátis: www.fluke.pt/freelens-claim.
3.  Receba e desfrute da sua nova lente Fluke!

Saiba mais sobre como as câmaras termográficas e as lentes especializadas Fluke podem ajudar 
na resolução de problemas. Visite www.fluke.pt/freelens

Sujeito a termos e condições adicionais. Consulte os termos e condições em www.fluke.pt/freelens.

COMPRE UMA Fluke Ti300+, Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 ou TiX580 
OBTENHA UMA teleobjetiva 2x ou uma lente grande angular GRÁTIS

Ao adquirir uma Fluke Ti300+, 
Ti401PRO, Ti480 PRO, TiX501  
ou TiX580 terá a excelente 
oportunidade de obter uma 
teleobjetiva 2x Smart Lens ou  
uma lente grande angular Smart 
Lens de infravermelhos GRÁTIS. 

Encomende a sua câmara 
termográfica Fluke hoje mesmo 
através de um distribuidor 
autorizado e receba a sua  
lente Fluke grátis.


