DADOS TÉCNICOS

Multímetro de referência 8588A
Multímetro de 8,5 dígitos 8558A

O Multímetro de referência
8588A é o multímetro digital mais
estável do mundo. Projetado para
os laboratórios de calibração, este
multímetro de referência de alta
exatidão e ampla escala oferece
exatidão superior e estabilidade de
longo prazo em uma ampla gama
de medição, com uma interface
do usuário intuitiva e um display
colorido.
O 8588A oferece medições
confiáveis e reproduzíveis com
desempenho excepcional, adequado para laboratórios de nível
primário. Com mais de 12 funções
de medição, inclusive as novas
funções de digitalizar tensão,
digitalizar corrente, capacitância,
potência RF e derivações externas
para a corrente CC e CA, o 8588A
ajuda a consolidar os custos de
teste de seu laboratório em um
único instrumento de medição. Seu
desempenho analógico excepcional
é aumentado pelo novo design do
sistema de alta velocidade da Fluke
Calibration e o recurso de digitalização direta mais rápida do setor,
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permitindo um aumento de produtividade significativo para vários
sistemas automatizados que exigem
uma combinação da mais alta velocidade com a melhor exatidão.
O 8588A mantém a melhor
exatidão de tensão por um ano de
2,7 μV/V intervalo de confiança
de 95%, ou 3,5 μV/V com intervalo de confiança de 99%, e a
melhor estabilidade de 24 horas de
0,5 μV/V com intervalo (95%) ou
0,65 μV/V com intervalo de (99%),
permitindo um melhor desempenho
em relação a outros multímetros de
referência de ampla escala no mercado. O 8588A amplia ainda mais
a capacidade de velocidade ao
produzir uma leitura estável de 8,5
dígitos em questão de 1 segundo.
A plataforma 8588A consiste em
dois modelos. O 8588A e o 8558A
apresentam uma interface do
usuário intuitiva comum com uma
estrutura de menu fácil de navegar
para todas as configurações e um
conjunto de comandos correspondentes compatíveis com SCPI
para ambientes automatizados.
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8588A: O multímetro mais estável
do mundo
O 8588A foi projetado para laboratórios de
calibração e metrologia que exigem a mais
alta estabilidade para as medições mais
precisas para manter o máximo de confiança e
rastreabilidade.

8558A: A digitalização direta de 5
mega-amostras por segundo mais
rápida da indústria para automação de
sistema em laboratórios e ambientes
de teste de fabricação
O 8558A oferece um subconjunto de funções
do 8588A e apresenta precisão e desempenho
de velocidade extremamente competitivos.

Além disso, ambos os modelos
são compatíveis com um mínimo
de 100.000 leituras por segundo
com 4,5 dígitos entre GPIB, USB ou
Ethernet.

Principais recursos e
desempenho do 8588A
Tensão CC

•
•
•
•

100 mV a 1000 V, (1050 V máx.)

•

0,5 μV/V (95%) 0,65 µV/V
(99%), estabilidade de 24 horas

•

Escala completa de 2,02x
Resolução máxima: 1 nV
2,7 μV/V (95%) 3,5 µV/V
(99%), 1 ano

Abertura de leitura de 0 a 10 s
(resolução de 200 ns)

Corrente CC

•
•
•
•

10 µA a 30 A

•

Abertura de leitura de 0 a 10 s
(resolução de 200 ns)

Escala completa de 2,02x
Resolução máxima: 1 pA
6,5 µA/A (95%), 8,4 µA/A (99%),
1 ano

Tensão CA

•
•
•
•

10 mV a 1000 V, 1 Hz a
10 MHz, (1050 Vrms máx.)
Escala completa de 2,02x Vpp,
escala completa de 1,2x Vrms
Resolução máxima: 1 nV
60 μV/V (95%), 77 µV/V
(99%), 1 ano

Corrente CA

Digitalizar V

•
•
•
•

100 mV a 1000 V, (1050 V máx.)

•

Largura de banda de até 20 MHz

Escala completa de 2,02x
Taxa de amostragem: de 5
mega-amostras por segundo

Digitalizar I

•
•
•
•

10 µA a 30 A

•

Largura de banda de até 4 MHz

Escala completa de 2,02x
Taxa de amostragem: de 5
mega-amostras por segundo

Tensão, até 10 MHz

•

0,5 µHz/Hz, 1 ano

Corrente, até 100 kHz
Frequência de até 100 MHz
em BNC

Capacitância

•
•

1 nF a 100 mF
400 µF/F, 1 ano

Temperatura

•
•

PRT e termopar
5 mK, 1 ano

Potência RF

•

Derivação externa CC I e CA I

•
•

Escala completa de 2,02x Vpp,
1 Hz a 100 kHz 1,2x FS Vrms
Resolução máxima: 1 pA

1Ω a 10 GΩ (20 GΩ máx.)

•

Modo de baixa corrente, modo
de alta tensão e Tru Ohms™

Escala completa de 2,02x
Resolução máxima: 10 nΩ
7 µΩ/Ω (95%), 9 µΩ/Ω
(99%), 1 ano
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•

Série NRP Rhode & Schwarz

A40B e qualquer outra
derivação externa

Velocidade de leitura

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Frequência ou período

•
•
•

•
•
•

1 leitura/s @ 8,5 dígitos na
memória
100.000 leituras/s a 4,5 dígitos
na memória
Até 500.000 leituras/s para a
memória volátil na digitalização
Ve I
Até 500.000 leituras/s transferidas por USB no formato binário
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15 milhões de leituras
7,5 milhões de leituras com
registro de hora

GPIB, USBTMC, Ethernet

Resolução máxima: 18 bits

10 µA a 30 A

Resistência

•
•

Resolução máxima: 18 bits

•
•

250 µA/A (95%), 323 µA/A
(99%), 1 ano

Memória de medição

Comandos remotos compatíveis
com SCPI nativo
Modo de emulação do 8508A e
do 3458A
Biblioteca de procedimentos de
calibração MET/CAL™ totalmente
compatível na emulação do
Fluke 8508A
Driver IVI
Pen drive USB para a transferência de dados conveniente no
formato .csv

Mecanismos de gatilho

•
•

Gatilho manual

•
•
•
•
•

Interno ou nível de gatilho

Gatilho de entrada externo BNC
e gatilho de saída
Gatilho de tempo
Gatilho de período
Gatilho de linha
Gatilho de barramento

Compatível com CE e CSA

Comparação entre o 8588A e o 8558A
8588A

8558A

Tensão CC

100 mV a 1000 V

O mesmo

Tensão CA

10 mV a 1000 V, 1 Hz a 10 MHz

O mesmo

Resistência, LoI, alta tensão

1 Ω a 10 GΩ

O mesmo

Corrente CC

10 μA a 30 A

10 μA a 2 A

Corrente CA

10 μA a 30 A, 1 Hz a 100 kHz

10 μA a 2 A, 1 Hz a 100 kHz

Digitalizar V

100 mV a 1000 V, 5 MAmostras/s,
até 20 MHz BW

O mesmo

Digitalizar I

10 μA a 30 A, 5 MAmostras/s,
até 4 MHz BW

10 μA a 2 A, 5 MAmostras/s,
até 4 MHz BW

1 Hz a 10 MHz, 1 Hz a 100 kHz, 10 Hz a 100
MHz

O mesmo

Temperatura

PRT/Termopar (ext. CJC)

O mesmo

Capacitância

1 nF a 100 mF

Não

Potência RF

Série NRP R&S

Não

Derivação de corrente A40B e outras
derivações

Não

Display gráfico

Sim

Sim

Visual Connection Management®

Sim

Sim

Comutação de entrada frontal/traseira
programável

Sim

Sim

Taxa de ohms, tensão, corrente

Sim

Não

Relógio de ref externo de 10 MHz, 50 Ω/Hi-Z

Sim

Sim

A40B e outro gerenciamento de ativo de
derivação

Sim

Não

GPIB 488.2, Ethernet, USB TMC

Sim

Sim

Compatibilidade de comandos SCPI

Sim

Sim

Emulação do 3458A, do 8508A

Sim

Sim

15 milhões

O mesmo

Nível e outros acionamentos

Sim

Sim

FFT integrado

Sim

Não

Velocidades de leitura: 5 MS/s na memória,
barramento: 100 mil leituras/s a 4,5 dígitos,
1 leit/s a 8,5 dígitos

Sim

Sim

Frequência (V, I, BNC)

Ext. de corrente CC e corrente CA

Memória volátil
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Comparação entre o 8588A e o 8558A
Função

Tensão CC

Tensão CA

Resistência

Corrente CC

Corrente CA

8588A
± (μX/X de leitura + μX/X
de alcance)
10 V

10 V, 1 kHz

10 kΩ

10 mA

10 mA, 1 kHz

8558A
± (μX/X de leitura + μX/X
de alcance)

95%

99%

95%

99%

relativa

2,7 + 0,05

3,5 + 0,06

4,0 + 0,06

5,2 + 0,08

absoluta

2,8 + 0,05

3,6 + 0,06

4,1 + 0,06

5,3 + 0,08

relativa

60 + 5

77 + 6,5

80 + 10

103 + 13

absoluta

64 + 5

88 + 6,5

90 + 10

116 + 13

relativa

7 + 0,5

9 + 0,6

10 + 0,6

13 + 0,7

absoluta

7,2 + 0,5

9,1 + 0,6

10,3 + 0,6

13,3 + 0,7

relativa

6,5 + 4

8,4 + 5

9+5

12 + 6

absoluta

7,6 + 4

10 + 5

9,8 + 5

13 + 6

relativa

250 + 50

323 + 62

300 + 100

387 + 129

absoluta

260 + 50

335 + 65

310 + 100

400 + 129

Frequência

BNC, 1 kHz

relativa

0,5 μHz/Hz

0,5 μHz/Hz

0,5 μHz/Hz

0,5 μHz/Hz

Temperatura

PRT 100 Ω, tipo
K, S, J, B, R

relativa

± 5 mK

± 5 mK

± 5 mK

± 5 mK

Capacitância

1 uF

relativa

400 + 100

516 + 129

N/D

N/D

absoluta

408 + 100

523 + 129

N/D

N/D

Especificação de precisão relativa de 95% e 99% por 1 ano. A Fluke Calibration garante a especificação a 99% de intervalo de confiança k=2,58.
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Design, estabilidade, simplicidade e desempenho
O 8588A incorpora linearidade
excepcional, baixo ruído e estabilidade no design. Este multímetro de
referência digital de ampla escala
garante exatidão relativa superior
de um ano de 3,5 ppm de tensão
CC nível de confiança de 99% e
estabilidade de longo prazo em
uma ampla gama de medição e
funções.
O 8588A contém as referências de tensão mais estáveis e os
atenuadores feitos sob medida pela
Fluke Calibration. Esses componentes de precisão eliminam a
necessidade de autocalibração
interna diária para compensar
desvios quando componentes com
menor precisão são utilizados. A
autozero também se torna desnecessária, porque os deslocamentos
do amplificador são ultraestáveis.
O 8588A atinge leitura de resolução excepcional de 8,5 dígitos
em um segundo, duas vezes mais
rápido do que o segundo melhor da
categoria, o que significa melhoria
considerável de produtividade.
O 8588A é fácil e intuitivo de
usar. Ele é o multímetro de laboratório ideal para metrologistas e
gerentes de laboratórios de calibração que esperam e apreciam uma
configuração direta que realiza
rapidamente o melhor desempenho
do instrumento.

•
•
•
•

•

3,5 µV/V (99%), 1 ano de
exatidão relativa de Tensão dc,
sem autocalibração interna ou
autoajustes
0,65 µV/V (99%), 24 horas de
estabilidade, voltagem CC
9 µΩ/Ω (99%), 1 ano, resistência
escala completa de 2,02x
amplia o patamar de ruído mais
baixo para níveis de sinal mais
altos para maximizar a exatidão
mais alta do instrumento
a configuração de 0 ns a 100 s
de abertura permite a flexibilidade mais ampla do setor para
controlar a janela de captura de
dados

Exatidão, offset e
estabilidade fornecem excelente performace em CA
O 8588A fornece a medição de
valor eficaz (RMS) CA real mais
precisa disponível em um multímetro da Fluke Calibration.
Com uma amostragem de 5
mega-amostras por segundo, conversor analógico para digital e um
extraordinário caminho analógico
CC estável, o 8588A oferece um
desempenho de medição de valor
eficaz CA notável que é dez vezes
mais rápido, duas vezes menos ruidoso e mais sensível para sinais de
níveis mais baixos do que outros
instrumentos da categoria. Ele utiliza cálculos de valor eficaz digital
para manter a resolução completa
de um intervalo dinâmico amplo de
sinais digitalizados.
Os filtros digitais são mais
eficazes do que seus equivalentes
analógicos para um ajuste mais
rápido. Os filtros digitais eliminam
a absorção dielétrica em filtros
analógicos, comumente associados
a características de chicote residual
lento. Os filtros digitais reduzem
efetivamente o tempo de ajuste
para até 6 ciclos de frequência
do filtro e menos que 1 ppm do
valor ajustado total. Isso é até dez
vezes mais rápido do que outros
multímetros digitais de precisão
de longa escala em frequências
baixas.
O ruído baixo é atingido pela
média de dados digitalizados de
alta resolução coletados e pelo
caminho de sinal estável inerente.
A dissociação da sensibilidade de
sinal de nível baixo do desvio de
temperatura permite que o 8588A
realize medições de CA de baixo
nível e alta precisão. Portanto,
os desvios de temperatura, os
deslocamentos e a instabilidade de
longo prazo geralmente associados
ao conversor de valor eficaz analógico são eliminados.

•
•

•
•
•

tempo de ajuste de 15 ms no
filtro de 1 kHz CA realiza medições de tensão CA 10 vezes
mais rápida
Escala completa de 2,02x Vpp,
escala completa de 1,2x Vrms
até 30 A de pico de corrente
CA amplia consideravelmente o
gama de medição de corrente
CA

Medição de tensão CA

Configurações de medição de tensão CA

77 µV/V (99%), 1 ano de exatidão relativa, para a medição de
tensão CA mais precisa
323 µA/A (99%), 1 ano de
exatidão relativa, corrente CA
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Terminais do Visual
Connection Management™
Os terminais ativos se acendem, guiando o
usuário para fazer as conexões corretas.

Display grande de cores brilhantes
A interface do usuário intuitiva e a estrutura de menu fixo
facilita o acesso às configurações e à visualização de gráficos
de tendência, formas de onda, FFT, histograma e estatísticas.

Configurações
fáceis de acessar

Comutação eletrônica
frontal/traseira programável

Intervalo, abertura, impedância de
entrada, filtro RMS e outras
configurações de medição são
facilmente visualizáveis.

Elimina a operação manual e permite os resultados
de proporção imediatos por meio de um único
comando remoto.

Acionamento de
execução/parada

Teclas adaptáveis do menu
Adaptáveis à função ativa, para que a
estrutura do menu seja intuitiva e fácil
de aprender.

Alterna o estado de medição contínua
ou em execução livre.

Portas USB
Terminal 30 A
Permite o mais amplo gama de medição de
corrente da indústria com um só terminal.
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Seleção de vários idiomas
Opção de inglês, chinês, francês,
japonês, coreano, russo e espanhol.
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Faça download dos dados com
rapidez e facilidade para um
pen drive.

Gatilho de
entrada/Gatilho de saída
O acionamento preciso
maximiza a sincronização
na automação do sistema.

Contador de frequência
Permite medição de contador de
frequência de 100 MHz a 0,5 uHz/z.

Terminais de entrada do
painel traseiro
Espelha os terminais de entrada do painel
frontal para compatibilidade de conexão e
permite medição de relação frontal / traseira.

Interfaces IEEE 488,
LAN, USB
Interface remota padrão
para integração simples
do sistema.

Terminal 2 A
Porta USB

Faça download dos dados com
rapidez e facilidade para um pen drive.
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Usabilidade projetada
para metrologistas por
metrologistas
O 8588A é o multímetro de
laboratório ideal. Ele simplifica o
processo de medição e, ao mesmo
tempo, elimina os equívocos, com
uma interface do usuário fácil de
acessar em inglês, chinês, francês,
alemão, japonês, coreano, russo
e espanhol. Um display gráfico
intuitivo permite a fácil visualização
de tendências, histogramas, formas
de onda complexas e estatísticas,
além de realizar tarefas de rotina
de metrologia com rapidez. Você
pode realizar análise em tempo
real e pós-captura para estabilidade de curto e de longo prazo,
identificando e quantificando os
deslocamentos, os ruídos circundantes e a análise de incertezas
sem a necessidade de um computador ou software externo. Você
também pode visualizar rapidamente os sinais de domínio de
frequência pós-processados de
amplitude e fase fundamentais e
harmônicas.
Alguns multímetros de sistema
populares têm estruturas de menu
complexas e comandos que não
são intuitivos, enquanto outros
não oferecem interface do usuário,
o que apresenta barreiras para

o treinamento e a operação. Em
comparação, o 8588A/8558A apresenta um menu de configuração de
fácil acesso que facilita o treinamento de novos usuários.
O painel frontal apresenta
muitas melhorias de usabilidade.
Os terminais de saída do Visual
Connection Management™ acendem para mostrar quais estão
ativos, orientando o usuário a fazer
as conexões corretas. Os cabos têm
moldes reforçados para conforto e
facilidade de transporte.
As portas USB são colocadas
na parte frontal e traseira do
instrumento. Use as portas para
exportar dados para dispositivos de
memória externa ou para simplificar atualizações de firmware. Para
comunicação remota com um PC,
escolha conectores Ethernet, GPIB
ou USBTMC no painel traseiro.
O 8588A/8558A fornece emulação completa do Multímetro de
Referência Fluke 8508A e compatibilidade de comando do Multímetro
Digital Keysight 3458A via comandos SCPI, tornando-o um substituto
ideal para esses instrumentos mais
antigos.

•

O display gráfico permite visualização instantânea de gráfico
de tendências, análises estatísticas, histograma e FFT.

Gráfico de tendência

Analisar: Histograma
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•
•
•

•

•

GPIB, USBTMC e Ethernet
permitem a seleção padrão da
indústria de interface remota.
O pen drive USB permite transferência de dados rápida e fácil
para o PC em formato .csv.
O modo de emulação com
comandos compatíveis com SCPI
do 8508A e do 3458A simplifica
e acelera o processo de upgrade
do sistema para o 8588A/8558A
A comutação de entrada frontal/
traseira programável com
medição de proporção permite
medições de razão-métrica
entre os terminais frontal e
traseiro nas funções de tensão
CC, resistência e corrente com
linearidade de ponta, desempenho de ruído e incertezas de
transferências fantásticas.
A leitura de medição de capacitância e potência RF da série
NRP Rohde & Schwarz amplia a
conveniência do 8588A ao calibrar calibradores multiproduto
para produtividade aprimorada
em laboratórios de calibração.

Dados precisos, entregues
com rapidez fantástica
Tempos de teste reduzidos na
plataforma digital de alta velocidade do 8588A/8558A permitem
que você aumente o rendimento,
melhore o resultado e tenha um
melhor retorno sobre o investimento. O 8588A/8558A digitaliza
para a memória em 200 nanossegundos por leitura e oferece
dados de 4,5 dígitos para um
PC via USB, Ethernet e GPIB em
100.000 leituras por segundo. A
captura de dados de alta resolução
e rápida oferece a quantidade e
a qualidade de informação que
você precisa para tomar decisões
oportunas e corretas que podem
afetar o desempenho e a eficiência
do sistema.

•

•
•

•
•

•

•

A configuração de 0 ns a 100 s
de abertura permite a flexibilidade mais ampla do setor para
controlar a janela de captura de
dados
Velocidade de leitura: 1 leitura/s
a 8,5 dígitos até 100.000
leituras/s a 4,5 dígitos
Transferência de dados da
memória para o PC: Até
500.000 leituras/s em formato
binário por meio de USB, até
200.000 por meio de Ethernet
e GPIB

Corrija erros e aperfeiçoe
seu dispositivo sob teste
O 8588A/8558A apresenta uma
taxa de digitalização de 5 mega-amostras com até 20 MHz de largura
de banda analógica, tornando-o
o primeiro e único instrumento
no mercado capaz de caracterizar
sinais transitórios de nível extremamente baixo a uma resolução
de 18 bits. Esta capacidade facilita
a correção de erros de design,
descobre anomalias e aperfeiçoa os
dispositivos sob teste para uso em
ambientes da vida real.

•

•

A sensibilidade de tensão a
centenas de nV e a sensibilidade de corrente a centenas de
pA permitem que você descubra sinais transitórios de nível
ultrabaixo

A largura de banda de até 20
MHz para tensão e de 4 MHz
para corrente retém o conteúdo
de grande largura de banda do
sinal medido
O conversor analógico para
digital SAR de 18 bits atinge 5
mega-amostras por segundo
Taxa de amostragem de 5
mega-amostras por segundo, em
buffer, para captura de formas
de onda complexas e com alterações rápidas

Analisar: FFT

A memória de 15 milhões de
leituras permite um grande
volume de armazenamento de
dados, eliminando a necessidade imediata de transferir
dados para um PC
A exibição de forma de onda
gráfica permite a visualização
em tempo real de formas de
onda complexas, maior produtividade com acesso mais rápido
a resultados e respostas

Compatibilidade de sistema
rápida, confiável e precisa

Gráfico de tendência

Inserir um novo instrumento em
um sistema minuciosamente
sincronizado pode criar despesas
e incompatibilidade. A plataforma digital do 8588A/8558A
inclui interfaces de conectividade
comuns, além de acionamento
preciso que permite a digitalização
e a transferência de dados para
qualquer local no sistema para
análise, com mínimo esforço e a
mais alta confiabilidade.

•
•
•

•

GPIB, USBTMC e Ethernet
permitem a seleção padrão da
indústria de interface remota
O pen drive USB permite transferência de dados rápida e fácil
para o PC em formato .csv
O modo de emulação com
comandos compatíveis com
SCPI do 8508A e do 3458A
simplifica e acelera o processo
de upgrade do sistema para o
8588A/8558A
Dá suporte total à biblioteca de
procedimentos de calibração
MET/CAL que comanda o Fluke
8508A

Sistema de acionamento

•
•

•

Unidade IVI para controle
padrão da indústria de DMM no
8588A/8558A
Mecanismos de acionamento:
Acionamento de entrada e de
saída de acionador BNC externo,
acionador interno ou de nível,
acionador de período, acionador de linha, acionador de
barramento
Menos de 100 ns de latência de
acionamento com acionador de
BNC externo para digitalização
de tensão e corrente
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Vantagens do software de
gerenciamento de calibração
MET/CAL™
Tanto o 8588A quanto o 8558A
funcionam com o Software de
calibração MET/CAL™ Fluke Calibration no modo de emulação do
8508A, o que permite aumentar a
taxa de transferência em até quatro
vezes além dos métodos manual
tradicional e com vários produtos,
enquanto garante que as calibrações sejam realizadas de forma
consistente o tempo todo. Esse
software potente documenta os
procedimentos, processos e resultados de calibração para facilitar
a conformidade com a norma ISO
17025 e outras normas de qualidade semelhantes.

Suporte e serviço quando
você precisar
A Fluke Calibration oferece serviços
de teste, reparo e calibração para
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atender a suas necessidades de
forma rápida e com um custo justo,
mantendo, ao mesmo tempo, o
alto nível de qualidade esperado.
Nossos laboratórios de calibração
elétrica são certificados para conformidade com a norma ISO 17025
e mantemos instalações globais de
calibração e reparo.

Tenha tranquilidade e tempo
de atividade com o pacote de
serviço Gold CarePlan
Os multímetros 8588A/8558A
vêm com uma garantia padrão
de fábrica de 1 ano. Você pode
aumentar a proteção da garantia
com um pacote de serviços Gold
CarePlan.
O plano Gold CarePlan inclui
uma calibração anual expressa
para reduzir o tempo de paralisação em uma semana e estender a
garantia para assegurar o melhor
desempenho para seu instrumento
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em longo prazo. Escolha entre
CarePlans de um ano, três anos
ou quatro anos. (Observação: os
prazos prioritários de envio variam
de acordo com o país. Entre em
contato com seu representante
local de vendas da Fluke Calibration para obter detalhes.)

Informações de pedido
Modelos

Descrição

8588A

Multímetro de referência

8558A

Multímetro de 8,5 dígitos

Acessórios padrão

Descrição

8588A-LEAD KIT-OSP

Kit de ponta de prova de propósitos gerais e estojo com 2x PCB de curto-circuito de 4
vias

Acessórios opcionais 		

Descrição

Y8588

Kit para montagem em rack (2U – 3,5 pol.)

Y8588S

Kit para montagem em rack deslizante

8588A/CASE

Mala de transporte

8588A-LEAD

Kit do fio de medição abrangente
Inclui:

•
•

1x 8588A-LEAD KIT-OSP, kit de ponta de prova de propósitos gerais

•

4x 8588A-LEAD/THERMAL cabo de 1,5 m de baixa temperatura telado, com dois
núcleos e com terminais de cobre de 6 mm em forma de U folheados a ouro

•

2x posto de ligação de 4 mm com adaptador de trava para segurança

1x cabo de cobre de 1 m telado 322/0,1 (classificação de 30 A) com terminais de
cobre de 6 mm em forma de U folheados a ouro

8588A-SHORT

PCB de curto-circuito de 4 vias

8588A-LEAD/THERMAL

Cabo de 1,5 m de baixa temperatura telado, com dois núcleos e com
terminais de cobre de 6 mm em forma de U folheados a ouro

8588A-7000K

Kit de calibração com padrão de 1 gohm e fios de conexão

96000SNS

Sensores de potência R&S

Multímetro de referência 8588A/Multímetro de 8,5 dígitos 8558A
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Fluke Calibration. Precisão, desempenho, confiança.™
Electricidade RF Temperatura

Umidade

Fluke Calibration
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Pressão

Fluxo

Software

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Holanda

Para obter mais informações, ligue
Nos EUA (877) 355-3225 ou Fax (425) 446-5116
Na Europa/Oriente Médio/África +31 (0) 40 2675 200 ou fax +31 (0) 40 2675 222
No Canadá (800)-36-FLUKE ou Fax (905) 890-6866
Em outros países +1 (425) 446-5500 ou Fax +1 (425) 446-5116
Site na Internet: http://www.flukecal.com
©2019 Fluke Calibration.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Impresso nos EUA 4/2019 6011948a-brpt
Não são permitidas modificações no documento sem a permissão por escrito da Fluke Calibration.
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