
O setor de energia e serviços públicos é um ambiente exigente e diversificado que exige que instru-
mentos confiáveis sejam precisos e robustos. Quer você esteja trabalhando com geração de energia, 
transmissão, distribuição ou instalação, precisa de ferramentas precisas com as quais pode contar para 
trabalho na bancada e em campo.

Com as soluções de calibração de processo da Fluke e da Fluke Calibration para aplicações de fluxo, 
pressão, temperatura, loop mA, multifunção e elétricas, você pode encontrar as ferramentas certas para 
os desafios que enfrenta diariamente.

Soluções de calibração do setor 
de serviços públicos e energia

Soluções recomendadas  
de geração de energia da Fluke
Calibradores  
multifuncionais

Perfeito para:
• Solução de problemas e 

calibração de loops de 4 
a 20 mA, instrumentos 
de entrada de frequência, 
pressão e temperatura 
em uma ferramenta

• Documentação do desem-
penho de temperatura e 
calibração de transmis-
sores e interruptores  
de pressão

Aplicações de geração  
de energia:
Medição, fornecimento 
de fonte e simulação de 
temperaturas e pressões 
de corrente de loop CC 
para auxiliar a atender à 
qualidade ou minimizar 
erros de medição na 
transferência de custódia.
Calibração de transmissão 
de temperatura e pressão; 
calibração e configuração 
de dispositivos HART; 
documentação de 
calibrações de campo 
para recuperação ou 
carregamento. Auxílio 
na documentação do 
desempenho de dispositivos 
com regulamentação de EPA 
ou NRC.

Banhos e blocos 
secos

Perfeito para:
• Calibração de 

termômetros com 
mostrador

• Calibração de RTDs  
e termopares 

• Verificação da calibração 
de RTDs e termopares

• Calibração de loop  
de controlador  
de temperatura

• Calibração combinada de 
sensor e transmissor de 
temperatura

• Teste de alternância  
de temperatura

Aplicações de geração  
de energia:

Fornece uma temperatura 
de referência estável para 
comparação do equipamento 
de medição de temperatura 
com um padrão de precisão 
superior, a fim de detectar e 
corrigir erros no dispositivo 
sendo testado. Usado para 
teste de componentes de 
sistemas de controle  
e monitoramento.

Calibradores de 
temperatura

Perfeito para:
• Solução de problemas e 

calibração de instrumen-
tação de temperatura

• Teste de sensores  
de temperatura

• Medição e fornecimento 
de fonte de termopares e 
RTDs, mais volts e ohms 
em E/S de sistema  
de controle

Aplicações de geração  
de energia:

Meça termopares, ohms e 
volts para testar sensores e 
transmissores ao fornecer 
fonte/simular termopares, 
RTDs, volts e ohms; 
execute testes remotos 
com avanço automático 
e rampa automática; 
forneça alimentação para 
transmissores durante 
teste usando fonte de 
alimentação de loop com 
medição de mA simultânea; 
calibre transmissor 
TC linear; calibre 
termovisores e termômetros 
infravermelhos

Sondas e termôme-
tros de precisão

Perfeito para:
• Medição de temperatura 

de contato em fluidos
• Medição de temperatura 

de contato em termoblo-
cos e blocos de teste para 
comparações in situ com 
controladores, mostrado-
res e medidores.

• Uso como um termômetro 
de referência externa 
para melhorar a precisão 
de calibração

• Registro de temperaturas

Aplicações de geração  
de energia:

Fornece uma temperatura 
de referência mais precisa 
para verificação e calibração 
do equipamento de 
medição da temperatura. 
Use para detectar erros em 
outros instrumentos para 
simplesmente determinar a 
temperatura com precisão. 
Modelos intrinsecamente 
seguros, como o 1551 
Ex, podem ser usados em 
atmosferas potencialmente 
explosivas.

Calibradores de 
fluxo

Perfeito para:
• Calibração de testadores/

monitores de taxa  
de vazamento

Aplicações de geração  
de energia:
Garantia da integridade de 
vazamento de área  
de contenção nuclear.

Calibradores de 
pressão

Perfeito para:
• Calibração de 

transmissores de 
pressão, medidores  
e comutadores

• Manutenção de 
praticamente qualquer 
dispositivo de pressão 
usando medidores de 
miliampères e fonte  
de pressão

• Calibração de 
instrumentos de pressão 
e I/P com medição de 
corrente e pressão 
simultânea

Aplicações de geração  
de energia:

Medições de pressão 
usando sensor interno; 
meça mA enquanto 
fornece fonte. Controle 
de pressão automático ou 
manual preciso. Garantia 
de segurança de vasos de 
contenção de pressão.

Bombas de teste de 
comparação e me-
didores de pressão

Perfeito para:
• Calibração de medidores 

de pressão

Aplicações de geração  
de energia:
Fornece uma pressão 
de referência estável 
conhecida de precisão 
superior para detecção 
e correção de erros no 
dispositivo de medição  
de pressão sendo testado.

Fluke Corporation 
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.
Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD 
Eindhoven, Holanda
Fluke do Brasil Ltda 
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200 
Ed. Philadelphia, Bloco B Conj 42 
Cond. América Business Park 
Jd. Morumbi - São Paulo 
CEP: 05693-000
Para obter mais informações, 
ligue para os seguintes números: 
Tel: 55 11 3759-7600 
Email: info@fluke.com/br 
Site Brasil: www.fluke.com/br

©2014 Fluke Corporation. Todos os direitos 
reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos 
a alterações sem aviso prévio. 
4/2014 6002690A_BRPT

Não é permitido modificar este documento  
sem a permissão por escrito da Fluke Corporation.

Fluke. As ferramentas mais confiáveis 
 do mundo.

Mais soluções recomendadas  
de geração de energia da Fluke
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Técnico de processo/ 
manutenção de instalações

Foco: geração de energia 
Que problemas você enfrenta?
•  Garantia de tempo de atividade e inatividade 

contínuo e previsível
• Segurança de pessoal e do ambiente de  

serviços públicos
• Restrições de orçamento
• Solução de problemas de interrupção de  

processo com reparo e resposta imediata

Soluções da Fluke:
 Ferramentas de loop e multifunção 

 Ferramentas de calibração de temperatura

 Ferramentas de calibração de pressão

 Ferramentas de calibração de fluxo

Engenheiro

Foco: criação e melhoria  
de processos 
Que problemas você enfrenta?
•  Especificação do equipamento para atender 

a regulamentos e requisitos
•  Prevenção de tempo de inatividade

Soluções da Fluke:
 Ferramentas de calibração de temperatura

 Ferramentas de calibração de pressão

 Ferramentas de calibração de fluxo

 Ferramentas de loop e multifunção

 Ferramentas de calibração elétrica

Técnico de instrumentos  

Foco: teste, manutenção e reparo de 
equipamento, instrumentos e sistemas 
Que problemas você enfrenta?
• Prevenção de tempo de inatividade
• Teste dos sistemas de segurança
• Solução de problemas de interrupção de processo 

com reparo e resposta imediata
• Teste de taxa de vazamento

Soluções da Fluke:
 Ferramentas de calibração de temperatura

 Ferramentas de loop e multifunção

 Ferramentas de calibração de pressão

 Ferramentas de calibração de fluxo

Técnico em calibração industrial

Foco: calibração de dispositivos de medição 
Que problemas você enfrenta?
• Realização de medições precisas
• Documentação de procedimentos
• Aumento da produtividade

Soluções da Fluke:
 Ferramentas de calibração de temperatura

 Ferramentas de calibração de pressão

 Ferramentas de calibração de fluxo

 Padrões

 Calibração elétrica

O diagrama não pretende ser 
uma representação exata.  

Os componentes do diagrama 
não são de escala e são somente 

para fins de ilustração.

Soluções de  
geração de  

energia da Fluke
Acesse www.fluke.com/petrochem para 

saber mais sobre como as soluções da 
Fluke podem poupar seu dinheiro e 

tempo, aumentando ao mesmo tempo 
sua produtividade.

Pensadas para você. Criadas pela Fluke. 

Ferramentas de loop e multifunção Ferramentas de calibração de temperatura Ferramentas de calibração de pressão Calibração elétrica Software
Calibrador 
de loop mA Calibradores multifunção Banhos e blocos secos Calibrador de termô-

metro infravermelho
Termômetros de precisão  

e sondas Calibradores de pressão portáteis Bombas de teste de compara-
ção e medidores de pressão Testadores de peso morto Calibrador/controlador 

de pressão de bancada Multímetro de precisão Soluções de 
software

773 
Alicate 

miliamperí-
metro para 
processo

726 
Calibrador 

de processo 
multifunção  

754 
Calibrador de 
processo de 
documenta-
ção-HART

789 
ProcessMeter™ 
com resistor 
HART de 250 

ohms

7526A 
Calibrador de pro-
cessos de precisão

7102 
Calibradores com 
termômetro para 

microbanho

914X 
Blocos de metrolo-
gia de campo (loop 
mA e temperatura) 

9102S 
Bloco seco 

portátil

418X 
Calibradores infravermel-

hos de precisão

1523/1524 
Termômetro 

digital  
portátil

1551A Ex e 
1552A Ex 
Leitura de 

termômetro 
tipo "Stik" 

700P 
Módulos de pressão 

diferencial

719 
Calibrador de pressão 

elétrico portátil

700G 
Calibrador do 
medidor de 
pressão de 
precisão

P5515 
Bombas para 

teste de  
comparação

P3100 
Balanças  

hidráulicas de 
peso morto  

E-DWT-H 
Testador  

eletrônico de peso 
morto

PPC4E 
Controlador/calibrador 

de pressão

8845A/8846A 
Multímetros de precisão  

de 6,5 dígitos

Software 
750 SW DPC/
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