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Fluke. As ferramentas mais confiáveis 
 do mundo.

Soluções farmacêuticas recomendadas Mais soluções farmacêuticas recomendadas

A fabricação farmacêutica requer ferramentas de qualidade premium que fornecem medições preci-
sas e mantêm processos essenciais em execução. Quer esteja realizando manutenção do tempo de 
atividade da fábrica, documentando a qualidade do produto ou calibrando dispositivos de medição, 
você precisará de ferramentas precisas com as quais pode contar na bancada ou no chão  
de fábrica.

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 farmacêutico

Produtos recomendados:

Termômetro  
de referência portátil

Calibrador/controlador de 
baixa pressão, calibra-
dores portáteis de baixa 
pressão

Balanças eletrônicas  
de peso morto

Calibrador de pressão com 
bomba de pressão/a vácuo

Calibração de campo

Produtos recomendados: Perfeito para:

Calibradores de processo Calibração de instrumento, realização de ajuste de transmissor HART

Blocos industriais de metrologia Calibrações de loop de transmissor, calibrações de comparação automatizadas de 
RTDs e termopares ou testes de interruptor térmico

Termômetros de referência portáteis Medição e teste de temperatura em autoclaves, fornos, freezers e câmaras

Registradores de dados Monitoramento de vários parâmetros de processo em tensões ao longo do tempo

Medidores de processo e calibradores  
de loop

Teste de sinais analógicos de 4 a 20 mA e entrada/saída de sistema de controle

Alicates miliamperímetros Solução de problemas e teste de sinais de controle de loop mA. Medição de sinais 
de E/S de mA sem interrupção do loop.

Termômetros padrões Medições de temperatura de referência em fluidos, blocos de teste e blocos secos

Calibradores de pressão intrinsecamente 
seguros

Calibração e manutenção de instrumentos de pressão em áreas classificadas

Produtos recomendados: Perfeito para:

Blocos industriais de metrologia, 
microbanhos, termômetros de referência

Calibração de RTDs, termopares, termistores e interruptores térmicos

Calibradores/controladores de pressão Calibração geral de medidores de pressão, transdutores ou transmissores 
que estão normalmente medindo pressão de água ou gás

Padrões e calibradores de fluxo Calibração de fluxo a gás

Termohigrômetros Monitoramento ambiental

Calibradores infravermelhos Calibração de termovisor térmico e termômetro infravermelho

Automação e instrumentação de processo

Calibração de laboratório

Produtos recomendados: Perfeito para:

Calibradores de 
termômetros 
infravermelhos

Calibração de 
termovisor térmico 
e termômetro 
infravermelho

Blocos industriais  
de metrologia

Calibrações de loop 
de transmissor, 
calibrações de 
comparação ou 
teste de interruptor 
térmico.

Blocos secos de campo  
e portáteis

Verificação de pontos 
zero e amplitude 
de transmissores 
e sensores de 
temperatura

Calibrador de microbanhos Acomodação de 
dimensões de 
sonda durante a 
verificação de pontos 
zero e de amplitude 
de transmissores 
e sensores de 
temperatura

Balanças eletrônicas  
de peso morto

Calibração de  
medidores de pressão 
alta, transdutores ou 
transmissores

Calibrador de pressão 
com bomba de pressão/a 
vácuo  

Teste de transdutor 
de baixa pressão 
para medições de 
pressão que enviam 
informações para 
processadores de ar

Manutenção de instalações

Perfeito para:

Teste de eficiência 
de sistemas HVAC 

Processadores de 
ar, Magnahelics®, 
medidores diferen-
ciais de pressão 
baixa

Calibração de me-
didores de pressão 
alta, transdutores 
ou transmissores

Teste de transdutor 
de baixa pressão 
para medições de 
pressão que enviam 
informações para 
processadores de ar



Soluções 
farmacêuticas  

da Fluke
A Fluke oferece uma linha mais 

ampla de soluções para profissionais 
farmacêuticos do que as mostradas 
aqui. Acesse www.fluke.com/phar-

ma para obter informações detal-
hadas sobre esses produtos e mais 

soluções farmacêuticas da Fluke.
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Técnico de validação
Foco: fornecimento de serviços 
de validação

Que problemas você enfrenta?
• Estudos e validações térmicos

• Criação e execução de protocolos 
de validação, bem como criação de 
relatórios de resultados de validação

Soluções da Fluke:
 Ferramentas de calibração  

de temperatura

Técnico de calibração 
de laboratório
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 fluxo

 Calibração elétrica

 Ferramentas de loop e multifunção

 Ferramentas de calibração de pressão

Técnico de instrumen-
tação e calibração  
em campo
Foco: verificação de transmissores 
em toda a fábrica

Que problemas você enfrenta?
• Prevenção de tempo de inatividade

• Solução de problemas de interrupções  
de processo 

• Teste de sistemas de segurança

• Manutenção da precisão de produto para 
regulamentos e qualidade

Soluções da Fluke:
 Ferramentas de loop e multifunção

 Ferramentas de calibração  
de temperatura

 Ferramentas de calibração de pressão

Técnico de controle 
de construção
Foco: monitoramento, ajuste e 
reparo de controles de construção

Que problemas você enfrenta?
• Solução de problemas de sistemas  

ambientes de construção com  
resposta imediata

• Manutenção de tempo de atividade e lim-
peza da área de produção

• Teste dos sistemas de segurança

Soluções da Fluke:
 Ferramentas de calibração de pressão

 Ferramentas de calibração de temperatura

 
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

 Padrões

 Ferramentas de processo

Gerente de qualidade
Foco: manutenção e documentação 
da qualidade do produto

Que problemas você enfrenta?
• Conformidade com regulamentos  

de qualidade 

• Manutenção da documentação de processos

Soluções da Fluke:
 Ferramentas de calibração de temperatura

 Ferramentas de calibração de pressão

 Ferramentas de calibração de fluxo

 Ferramentas de calibração multifunção

O diagrama não é uma representação física exata. Os el-
ementos de diagrama não são para escala e são somente 
para fins de ilustração.

Ferramentas de loop e multifunção Ferramentas de calibração de temperatura Ferramentas de calibração de pressão Calibração 
elétrica Software

Calibradores de loop mA Calibradores multifuncionais Banhos e blocos secos Calibrador de termô-
metro infravermelho

Sondas e termômetros de 
precisão

Calibradores de pressão 
portáteis

Bombas de teste de comparação e  
medidores de pressão Testadores de peso morto Calibrador/controlador 

de pressão de bancada
Multímetro de 

precisão
Soluções de 

software

709H 
Calibrador 

de loop 
HART de 
precisão 

715 
Calibrador 
de V/mA

707 
Calibrador 

de loop 

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 termô-
metro para 
microbanho

9190A 
Bloco 

metrológico 
industrial 
Ultra-Cool

914X 
Blocos de 

metrologia de 
campo (loop mA 
e temperatura)

418X 
Calibradores infravermel-

hos de precisão (temp.)

1523/1524 
Leitura de 

termômetro 
portátil 
(temp.)

1551A Ex e 
1552A Ex 
Leitura de 

termômetro 
tipo "Stik" 

700P 
Módulos de 

pressão dife-
rencial

719 
Calibrador 
de pressão 

elétrico 
portátil

700G 
Calibrador do 
medidor de 
pressão de 
precisão

2700G 
Manômetros 
de referência 

da série

P5515 
Bombas para 

teste de  
comparação

P3100 
Balanças hidráu-

licas de peso 
morto

E-DWT-H 
Testador ele-

trônico de peso 
morto

PPC4E 
Controlador/calibrador  

de pressão

8845A/8846A 
Multímetros  
de precisão  

de 6,5 dígitos

Software 
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