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Apresentando um novo padrão  
para a calibração multifuncional

1988 2013
Desde 1988, a família 5700A estabeleceu o padrão de desempenho para 
calibradores multifuncionais em laboratórios de calibração do mundo todo. 
Agora chegou a hora de apresentar avanços para este calibrador, que é o 
melhor da categoria, aproveitando a tecnologia e usabilidade do século XXI.

O calibrador multifunção de alto desempenho Fluke Calibration 5730A é o 
resultado final de anos de desenvolvimento em engenharia, pesquisa junto 
aos clientes e projeto industrial para levar ao mercado o novo "padrão ouro" 
em calibração elétrica multifuncional.

Projeto atualizado de 
placa de circuito
Comparando a nova placa de circuito 5730A 
com a antiga placa 5720A à direita, é fácil 
ver as melhorias viabilizadas pelos modernos 
componentes digitais.

Sinopse dos  
recursos do 5730A
• As especificações aprimoradas  

de desempenho para tensão CA, 
corrente CA e resistência

• Tela sensível ao toque capacitiva 
VGA de 6,5 pol. com recursos grá-
ficos totalmente coloridos interface 
de usuário

• Conexões de cabo guia para os 
terminais do Visual Connection 
Management™

• Opção de nove idiomas
• Compatível com os amplificadores 

52120A e 5725A
• Compatibilidade total do MET/CAL® 

com os procedimentos do 5700A e 
do 5720A

• Calibração de artefato  
usando padrões externos  
de 10 V, 1 Ω e 10 kΩ

Alto desempenho para o futuro
Como seus predecessores, o 5730A calibra uma 
grande variedade de multímetros digitais, até 
longa escala multímetros digitais de 8,5 dígitos, 
bem como voltímetros de radiofrequência quando 
equipados com a opção de banda larga. Mas estas 
novas características do modelo aprimoraram as 

especificações que ajudarão a aumentar as razões de 
incerteza do teste (TURs), bem como a confiança do 
teste. Além do mais, as especificações aprimoradas 
reduzirão a necessidade de faixa de guarda, dando-
-lhe a confiança e tranquilidade nas calibrações. 

O calibrador para quem exige o que há de melhor
O 5730A foi projetado para profissionais de calibra-
ção que necessitam dos sinais CC/LF mais precisos 
em calibradores multifuncionais, bem como aqueles 
que simplesmente desejam o melhor calibrador 
disponível. Metrologistas de laboratórios nacionais, 
de laboratórios de calibração militares e de terceiros, 
além de usuários comparativos com carga de trabalho 
de alto nível, valorizarão o desempenho e a confiabi-
lidade do 5730A. 

Todos os calibradores 5730A são rastreáveis para 
os padrões internacionais e são produzidos com 

calibrações acreditadas ISO/IEC 17025 de fábrica. 
As especificações são declaradas para o nível de 
confiança de 99% da Fluke Calibration (bem como 
o nível de confiança de 95%), proporcionando a 
compatibilidade com comparações fáceis de medição 
de acordo com padrões de qualidade internacionais. 
As especificações são absolutas e incluem a 
incerteza dos padrões de calibração usados. Não é 
necessária qualquer outra análise. 

Os recursos atualizados oferecem melhorias dentro e fora

O calibrador 5730A incorpora os recursos de tecno-
logia e usabilidade mais recentes. A tecnologia de 
montagem de superfície e os modernos componentes 
digitais permitem o avanço da Fluke Calibration 
no projeto comprovado do 5700A/5720A e criam a 
última geração de calibradores funcionais de alto 
desempenho. O 5730A oferece mais confiabilidade e, 
por fim, melhor desempenho.

O 5730A mantêm muitos dos detalhes do painel 
frontal que caracterizam seus predecessores, 
enquanto agrega um display sensível ao toque total-
mente colorido que aprimora a usabilidade e oferece 
maior eficiência à calibração. Os usuários inserem 
valores por meio de um teclado familiar do tipo 
calculadora, que funciona naturalmente da esquerda 
para a direita. Uma nova interface de usuário gráfica 
apresenta menus fáceis de ler e de usar, bem como 
acesso a funções comuns com simples toque de um 
dedo. Os status indicadores para OPERATE, STANDBY 
e HAZARDOUS VOLTAGE aparecem na tela em letras 
ou ícones claros, facilmente reconhecíveis em todo 

o laboratório de calibração. As mensagens da tela 
sensível ao toque estão disponíveis de acordo com 
a seleção do idioma, que pode ser inglês, francês, 
alemão, espanhol, japonês, chinês, português, russo 
e coreano.

O painel frontal reprojetado apresenta diversas 
novas melhorias, como os terminais de saída do 
Visual Connection Management™ que acendem para 
mostrar quais terminais estão ativos, orientando o 
usuário a fazer as conexões corretas. As alças e o 
botão são sobremoldados para proporcionar um toque 
agradável e confortável. As portas USB são colocadas 
na parte frontal e traseira para a unidade. Use a porta 
frontal para fazer o download das constantes de 
calibração internas, use a porta traseira para comuni-
cações remotas com um PC ou escolha as interfaces 
LAN, IEEE ou serial.
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Aumento da  
confiança, custos de  
propriedade reduzidos 
O calibrador 5730A apresenta 
calibração de artefatos. São neces-
sários somente três padrões de 
artefato — uma referência de 10 V CC 
e referências de resistência de 1 ohm 
e 10 k ohm — para calibrar todas as 
faixas e funções segundo as especi-
ficações completas. As instruções da 
GUI do painel frontal solicitam que  
o operador estabeleça conexões e 
insira informações em cada etapa.  
O calibrador controla o processo, o 
que leva apenas uma hora. Pelos 
métodos tradicionais de calibração, o 
controle levaria muitas horas. Além 
de poupar tempo e custos de equipa-
mento, a calibração de artefatos pode 
prolongar o tempo entre as calibra-
ções do 5730A para dois anos antes 
que seja necessária uma verificação 
completa por um Centro de assistên-
cia técnica da Fluke. E, como o 5730A 
pode suportar temperaturas operacio-
nais entre 15 °C e 35 °C, ele pode ser 
calibrado onde é usado, em vez de 
precisar ser enviado para calibração 
em um laboratório padrão.

Poupa tempo e  
custos de suporte com a 
calibração de artefatos
Quando a calibração de artefatos 
foi introduzida pela primeira 
vez no Fluke 5700A, os clientes 
fizeram muitas perguntas sobre a 
rastreabilidade, por estarem sur-
presos que seria possível calibrar 
tantas faixas e funções com apenas 
três padrões externos. Entretanto, 
em parte, graças aos testes e 
avaliações consideráveis realizados 
por três laboratórios nacionais na 
Europa, a calibração de artefatos 
está totalmente validada pela 
comunidade de metrologia. Hoje 
em dia, muitos metrologistas 
confiam na calibração de artefatos 
para manter seus calibradores 
Fluke dentro das especificações 
de 90 dias por mais de dois 
anos. Podem ser feitas economias 
significativas em custos de 
calibração somente pela realização 
de uma verificação completa em 
um Centro de assistência técnica 
da Fluke a cada dois anos. As 
economias de tempo também são 
significativas, pois a calibração 
de artefatos permite que o 5730A 
permaneça em serviço e condu-
zindo calibrações quando, de outra 
forma, estaria indisponível devido 
ao envio e tempo de serviço. Fale 
hoje mesmo com o representante 
da Fluke Calibration para saber 
como aproveitar essa oportunidade 
vantajosa de manter a rastreabili-
dade de seu 5730A. 

A verificação de  
calibração monitora o 
desempenho entre as 
calibrações 
Para ter ainda mais confiança 
de que o calibrador 5730A está 
dentro das especificações entre 
as calibrações, a verificação de 
calibração automatizada e inte-
grada verifica cada faixa e função 
contra um conjunto de padrões 
internos dedicados para monitorar 
o deslocamento de dada um deles. 
Esta verificação de calibração pode 
ser baixada para um computador 
por uma porta USB conveniente-
mente colocada na parte frontal da 
unidade para desenvolver gráficos 
de controle que fazem a previsão 
do desempenho do calibrador a 
longo prazo. Muitos podem ficar 
surpresos de saber que os padrões 
internos integrados a cada 5730A 
são os equivalentes funcionais 
e de projeto de um Fluke 732B 
com referência de 10 V mais dois 
padrões de resistência com grau 
de metrologia totalmente caracte-
rizados. Estes padrões, totalmente 
separados dos circuitos de saída, 
não são usados em operações 
normais e fornecidos apenas para 
proporcionar uma verificação. 

Aprimorando a  
calibração de multímetros 
digitais de 8,5 dígitos 
O desempenho aprimorado 
do Fluke Calibration 5730A 
proporciona aos profissionais de 
calibração a melhor capacidade 
para calibrar as cargas de trabalho 
mais exigentes. Os multímetros 
digitais de longa escala mais 
presentes no mundo são o Fluke 

Calibration 8508A e o Agilent 
3458A. Devido ao alto nível de 
precisão desses dois multímetros 
digitais de 8,5 dígitos, há vários 
pontos em que os profissionais 
de calibração são forçados a usar 
uma técnica conhecida como faixa 
de guarda. Este método diminui 
a incerteza de medição para um 
valor particular no intuito de 
garantir que o valor calibrado caia 
dentro do intervalo de confiança 
de 99% ou 95%. Ao projetar o 
novo 5730A, a Fluke Calibration 
trabalhou diligentemente para 
levar aos clientes especificações de 
desempenho ainda melhores para 
ajudar a tratar de alguns desses 
"pontos problemáticos". 

Saída de alta  
corrente para 120 A
Junto com um amplificador de 
transcondutância Fluke Calibration 
52120A, o 5730A pode ter saída 
de até 120 A e exibi-la na tela  
sensível ao toque do 5730A. Ope-
rando em modo de circuito fechado 
com o 52120A, o 5730A mantém 
sua melhor precisão de corrente 
em uma grande variedade de 
cargas de trabalho de calibração.

O novo 5730A também é 
compatível com o amplificador de 
reforço Fluke Calibration 5725A.

Faixa de guarda:  
Ajudando você a  
dormir bem
Conforme mencionado, está 
ficando cada vez mais difícil 
sempre atender à razão de 
incerteza de teste (TUR) de 4:1 
reconhecida pelo setor. Para 
minimizar a probabilidade de 

aprovação de uma condição fora 
de tolerância (OOT) durante a 
calibração, é empregada a prática 
da faixa de guarda. Todas as 
medições estão sujeitas a erros. A 
maioria das medições assume uma 
distribuição normal mais conhecida 
como uma "curva normal". Quando 
o TUR é menor do que 4:1, a faixa 
de erro da unidade em teste (UUT) 
é pequena o suficiente para que o 
calibrador não consiga garantir a 
medição dentro da especificação. 
Na Figura 1, a curva normal de 
incerteza é mostrada no limite de 
especificação superior de uma UUT. 
Existe uma probabilidade de 50% 
de que a medição esteja fora de 
tolerância e de 50% de que esteja 
dentro dela. Para proteger o metro-
logista, a faixa de guarda move o 
limite de especificação para mais 
perto do valor nominal, de forma 
a "proteger" contra a possibilidade 
de aprovar uma condição fora de 
tolerância. Como mostrado na 
Figura 1, agora o valor medido 
deve ficar dentro de uma com-
pensação menor do valor nominal, 
oferecendo 95% de confiança 
de que o valor real esteja dentro 
da nova banda especificada. Isso 
oferece ao metrologista a confiança 
de que a medição está precisa. 
O novo 5730A é o calibrador dc/
lf mais preciso disponível, mas 
ainda necessita do uso da faixa de 
guarda para a os multímetros de 
escala longa mais exigentes. Use a 
seguinte equação e faixa de guarda 
para ficar tranquilo, sabendo que 
suas calibrações estão precisas. 

Limite espec superior

Valor medido

> 50 % de chance de
estar na tolerância

< 50 % de chance de
estar na tolerância

50 % de chance de
estar na tolerância

Limite 
espec 
superior

  
Centro 
espec

Deslocamento

Valor medido 

5 % de área abaixo
da curva do sino

Figura 1. O deslocamento da curva normal mostra  
como a faixa de guarda pode proporcionar a confiança 
necessária nas calibrações.

Novo limite de teste de tolerância de entrada = UTTSpec - (Fluke 5730ASpec/2)*1,6448
Custos de 
calibração de 
artefatos

Custos de  
calibração  
anual
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Solução de calibração completa 
que estabelece novos padrões 
para usabilidade

Os terminais de saída Visual 
Connection Management™ 
acendem para indicar terminais 
ativos, ajudando você a saber 
quais conexões fazer

Saída de corrente auxiliar 
para medidores com terminais 
de corrente separada

O conector tipo N de baixa perda suporta 
uma banda larga de tensão opcional que 
oferece saída de tensão alternada plana 
de baixo ruído de 10 Hz a 30 MHz para 
tratar de voltímetros de RF

O sensor externo 
minimiza os erros de 
resistência elétrica

Ajustes de saída em 
décadas de chave 
única rápidos e fáceis

Seleciona rapidamente entre os modos OPERATE e 
STANDBY com a simples pressão de um botão. O modo 
STANDBY desconecta a saída e os terminais de detecção, 
permitindo que o calibrador compartilhe um cabo de 
saída comum com outros equipamentos de calibração

Interfaces Ethernet,  
RS-232, GPIB e USB

As constantes de calibração podem 
ser armazenadas em cartões de 
memória USB para facilitar a 
transferência para um PC

Display sensível ao 
toque com estrutura de 
fácil leitura e intuitiva 
do menu que permite 
o acesso a qualquer 
recurso ao pressionar 
três botões ou menos

Sair

Configurações 
do instrumento Data/Hora

Mês                                03

Dia                                         14

14

Data Tempo

Ano                            2013

54:
Formato                          D/M/Y

Configuração
Menu

dBm
kHz1.0000

42.00000

+/- 0.00051 mv (1 year)  100 days since calibration6/18/13       12:03pm

Externo
Guarda

DESLIG.

Banda larga

DESLIG.

Conf.
Menu

Faixa automática 220 mV

Externo
Sense

DESLIG.

Escala Offset Nova 
referência

Standby

Referência
0.00000 mV

Offset
-1.50000 mV

Erro
= +0.3333%

mV1.49500

Current 
output

NORMAL

External 
Guard
OFF

Boost

ON

Wideband

OFF

Setup
menu

Scale Phase Control

90°

-180 -90 0 90 180

+/- 0.12% (1 year)  100 days since calibration6/18/2013       10:52am

Current 
output

NORMAL

External 
Guard
OFF

Boost

ON

Wideband

OFF

Setup
menu

Standby

mV
kHz1.0000

10.00000

Scale Phase ControlSaída de fase: 
Fase travada

Externo

90°

90    °
Adjust phase manually using the knob

Faixa automática 22 mV

-180 -90 0 90 180

dBm
kHz1.0000

42.00000

+/- 177.0 ppm (1 year)  100 days since calibration6/18/2013       10:52am

Externo
Sense

DESLIG.

Externo
Guarda

DESLIG.

Banda larga

DESLIG.

Conf.
Menu

Faixa automática 1100 VOperate U

V500.000
kHz1.0000

Amplif.
ext.

LIGADO

Configuração
Menu

Configurações 
do instrumento

English  Deutsch 

Français 

Español  

Idioma 

Cancelar

Português 

Um teclado simples do 
tipo calculadora facilita a 
rápida inserção de valores

Placas de circuito 
impresso interno que 
apresentam a tecnologia 
digital mais recente

Compatível com os 
amplificadores Fluke Calibration 
52120A e 5725A

Portas de entrada e saída de 
fase que permitem o bloqueio 
simultâneo para simular 
energia com precisão

Para ajustar a leitura, basta 
girar o botão de saída e o 
erro é exibido diretamente 
em ppm ou percentual

Um novo interruptor de energia 
detecta e adapta-se à energia e 
frequência da rede de entrada

Data em tempo real e indicadores de relógio. As teclas OFFSET e SCALE facilitam 
compensar para o deslocamento zero 
e erros de escala, além de permitir a 
exibição direta dos erros de linearidade 
em qualquer nível da escala.

Exibição em linguagem simples com 
opção de nove idiomas.

Características do produto como Boost e 
Wideband são facilmente ativadas por meio 
da barra de ferramentas com cinco botões 
localizada na parte inferior da tela de saída.

Sincroniza e ajusta a fase entre dois 
calibradores para aplicações de medição 
de energia.

18 valores de  
resistência discretos em 
décadas x1.0 e x1.9
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Automatização,  
treinamento e suporte

Automatiza o processo de  
calibração e gerencia ativos com o  
software MET/CAL Plus
As normas de qualidade impõem requisitos rígidos 
relativos à documentação, emissão de relatórios e 
controle dos processos e resultados de calibração.  
O uso do software de gerenciamento de calibração 
MET/CAL pode ajudá-lo a atender a esses requisitos 
com facilidade, permitindo ao mesmo tempo o  
aumento da produção e a simplificação dos  
processos de calibração.

Reconhecemos que muitos usuários do 5700A 
e do 5720A investem recursos significativos para 
desenvolver procedimentos de calibração usando 
o software MET/CAL e outros programas de auto-
mação. Nós desenvolvemos o 5730A com o recurso 
de "Mapeamento de Dispositivo", permitindo que o 
5730A substitua um 5700A ou 5720A existente em 
um sistema de calibração automatizada utilizando 
procedimentos 57XX existente. Este recurso permite a 
atualização de calibradores 5700A/5720A existentes, 
ao mesmo tempo em que evitam o desconforto da 
alteração do código de procedimento. Usuários que 
atualizarem para a versão 8.2 ou superior do MET/CAL 
estarão aptos a usar as especificações aprimoradas do 
5730A em seus novos procedimentos. 

Gerencie os ativos de calibração  
com o software MET/TEAM  
O software MET/TEAM™ é uma solução software  
de gerenciamento de calibração potente, flexível 
e escalável para gerenciar ativos de calibração. 
Projetados por metrologistas para metrologia, é  
ideal para profissionais de calibração que precisam  
gerenciar fluxos de trabalho em todo o laboratório  
de calibração. 

Gold CarePlans Silver CarePlans
Calibração anual Cobertura de garantia  

estendida além da garantia  
original de fábrica

Reparos gratuitos com garantia de 
tempo de resposta

Calibração inclusa nos  
serviços de reparos

Frete prioritário pré-pago sobre o 
retorno do instrumento

Atualizações gratuitas de produtos 
realizadas durante os reparos

Auxílio por telefone Priority Gold Descontos sobre calibrações  
regulares e nas tarifas de serviço 
fora do plano

Atualizações gratuitas de produto

Descontos nas atualizações do produto

Descontos nos treinamentos

Instrument CarePlan
Produtos de calibração elétrica

Instrument CarePlan

Produtos de calibração elétrica

Os CarePlans ajudam a gerenciar  
os custos de propriedade 
A Fluke Calibration oferece Priority Gold CarePlans 
com um, três e cinco anos que permitem a programa-
ção eficiente de tempos de inatividade. Seu Priority 
Gold CarePlan coloca você no controle do seu tempo 
de inatividade e do seu negócio. Os recursos do 
CarePlan incluem uma calibração de padrão anual ou 
acreditada de seu calibrador 5730A, com garantia de 
tempo de resposta interno de três dias1 mais reparos 
gratuitos com garantia de reparo interno de dez dias 
(inclui calibração).

Estão disponíveis Silver CarePlans de dois e quatro 
anos para os clientes que desejem somente cobertura 
de garantia estendida.

1.  O tempo de resposta interno de três dias não está disponível 
em todos os países; entre em contato com seu representante 
Fluke Calibration local para obter detalhes. Os tempos de 
envio com prioridade variam de acordo com o país.
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Especificações gerais do 5730A

Tempo de aquecimento Duas vezes o tempo desde o último aquecimento, chegando a um máximo de 30 minutos
Tempo de ajuste Menos de 5 segundos para todas as funções e faixas, exceto conforme informado
Interfaces padrão IEEE-488 (GPIB), RS-232, Dispositivo USB 2.0, Ethernet, 5725A, 52120A,  

bloqueio de fase de entrada (BNC), bloqueio de referência de saída (BNC)
Temperatura  
desempenho

Operação: de 0 °C a 50 °C 
Calibração: 15 °C a 35 °C 
Armazenamento: -40 °C a 75 °C

Umidade relativa Operação: <80 % a 30 °C, < 70 % a 40 °C, < 40 % a 50 °C
Armazenamento:< 95 %, sem condensação

Altitude operacional Máximo de 2.000 m
Segurança IEC 61010-1: CAT II, 300 V Grau de poluição 2
Isolamento de proteção 20 V 
EMC IEC 61326-1: controlado
Potência de linha Frequência de linha: 47 Hz a 63 Hz; ± 10 %  

100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V, 240 V
Consumo de energia 300 VA 
Documentação de calibração Relatório de calibração autorizada 17025 incluso
Dimensões Altura: 17,8 cm (7 pol.), incremento de rack padrão, mais 1,5 cm (0,6 pol.) por pés

Largura: 43,2 cm (17 pol.), largura de rack padrão
Profundidade: geral de 64,8 cm (25,5 pol.); profundidade do rack de 59,4 cm (23,4 pol.)

Peso (sem opcionais) 27 kg (62 lb)
Incerteza absoluta  
definição 

As especificações de incerteza do 5730A incluem estabilidade, coeficiente de temperatura, 
linearidade, regulação de rede e de carga e rastreabilidade dos padrões externos utilizados 
para calibração. Você não precisa acrescentar nada para determinar a incerteza total do seu 
calibrador para a faixa de temperatura indicada.

Especificação  
intervalo de confiança 

99 % e 95 %

5700A 5720A 5730A
Funcionalidade
Tensão CC • • •

Faixa: 0 a ± 1.100 V
Melhor especificação de um ano, 95 %: 7 ppm + 3,5 µV 3,5 ppm + 2,5 µV 3,5 ppm + 2,5 µV

Tensão CA • • •

Faixa: 220 mV a 1.100 V 
10 Hz a 1 MHz

Melhor especificação de um ano, 95 %: 75 ppm + 6 µV 45 ppm + 8 µV 42 ppm + 8 µV
Corrente CC • • •

Faixa:  0 a ± 2,2 A 
Fluke Calibration 5725A:  0 a ± 11 A  

Fluke Calibration 52120A:  0 a ± 100 A
Melhor especificação de um ano, 95 %: 50 ppm + 8 nA 35 ppm + 7 nA 35 ppm + 7 nA

Corrente CA • • •

Faixa: 9 µA a 2,2 A, 10 Hz a 10 kHz 
Fluke Calibration 5725A:  9 µA ± 11 A 

Fluke Calibration 52120A:  9 µA ± 120 A
Melhor especificação de um ano, 95 %: 140 ppm + 16 nA 120 ppm + 8 nA 103 ppm + 8 nA 

Resistência • • •

Faixa:  0 para 100 MΩ, 18 valores em x1 e x1,9
Melhor especificação de um ano, 95 %: 12 ppm 8,5 ppm 6,5 ppm

Opções de banda larga • • •

Faixa: 300 µV a 3,5 V, 10 Hz a 30 MHz
Melhor especificação de um ano, 95 %: ± 0,4 % da configuração ± 0,4 % da configuração ± 0,4 % da configuração

Interface do usuário/Display/Ergonomia 
Display sensível ao toque de 6,5 pol. •

Terminais do Visual Connection  
Management™ (VCM) •

Alças ergonômicas com toque suave •

Suporte ao idioma local •

Conectividade
Terminais de cobre com berílio • • •

Armazenamento de dados com  
verificação de calibração para USB •

Bloqueio de fase para entrada e saída • • •

Interface IEEE • • •

Interface RS-232 • • •

Barramento USB •

Porta Ethernet •

Hardware
Soft power (detecção da rede de energia) •

PCAs reprojetados •

5700A 5720A 5730A
Suporte/portas para amplificadores
52120A •

5725A • • •

Opções
Opções de banda larga • • •

Opção de saída traseira • •

Suporte 
Calibração de artefatos • • •

Verificação de calibração • • •

 
 
 

Resumo 
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Fluke Calibration. Precisão, desempenho, confiança.™

Informações sobre pedidos
Modelo  Opções
5730A Calibrador multifunção
5730A/03 Calibrador multifunção  

com banda larga opcional  
de tensão CA

5730A/S   Calibrador multifunção  
sem portas USB no painel 

Acessórios
52120A Amplificador de Transcondutância
5725A Amplificador
5730A-7002 Cabos EMF térmicos baixos  

com plugues banana
5730A-7003 Cabos EMF térmicos baixos  

com conectores de forquilha
Y5737 Kit para montagem em rack do 5730A
Y5738 Kit para som em rack do 5730A
57XX/CASE Maleta de transporte durável do 5730A

Padrões adicionais
5790A Padrão de medição CA
734A Referências de tensão e  

padrão de tensão CC
732B Padrão de tensão contínua
742A Padrões de resistência
792A Padrão de transferência CA/CC 

Software
MET/CAL Software de gerenciamento de  

calibração MET/CAL Plus 
MET/TEAM Software de gerenciamento de  

ativos para equipamentos de  
teste do MET/TEAM

A linha mais ampla de soluções de calibração 
A Fluke Calibration fornece a mais ampla gama de  
calibradores e padrões, software, serviços, suporte e  
treinamento em calibração elétrica, de temperatura,  
pressão, RF e fluxo.

Visite o site www.flukecal.com para obter mais informações 
sobre produtos e serviços da Fluke Calibration.

Electricidade Temperatura Pressão Fluxo SoftwareRF


