PRODUTOS EM DESTAQUE 2010
3 anos de Garantia
para toda linha Extech

Multímetro CAT IV 600V com
termômetro infravermelho
O modelo EX570
possui um termômetro
infravermelho
incorporado com mira laser. CAT
IV-600V com precisão básica
de 0,06%. Invólucro duplo
moldado resistente à água (IP64).
Display LCD 40.000 contagens
com iluminação e bargraph.
Funções de medições de
temperatura com termopar tipo
K, capacitância, frequência, ciclo
de trabalho e continuidade.

Multímetro / Datalogger com
interface wireless com PC
O modelo EX540 possui
datalogger com registro de até
9.999 pontos e capacidade de
transmissão de dados wireless
para um PC. CAT IV-600V com
precisão básica de 0,06%.
Invólucro resistente duplo
moldado à prova d’água (IP67).
LCD triplo com 40.000 contagens
e iluminação. Funções de
medição de temperatura com
termopar tipo K, capacitância,
ciclo de trabalho, frequências
elétrica e eletrônica.

EX570......Multímetro CAT IV 600V com 		
		
termômetro infravermelho

EX540......Multímetro / Datalogger com interface 		
		
wireless com PC

Alicate Amperímetro CAT IV
600 V TRMS AC/DC + IR

Identificador de circuitos AC
wireless

O modelo EX840 tem todas
as funções do modelo
EX830 e além disso possui a
classificação de segurança CAT
IV 600V, ideal para aplicações
industriais. Acompanha
conjunto de pontas de prova
com 8 peças.

EX840......Alicate Amperímetro CAT IV
		
600 V TRMS AC/DC + IR

Termômetros Infravermelhos

O modelo 42570 possui alta
resolução óptica de 50:1,
mede temperatura sem
contato até 2.200 graus e
alarme ajustável. Possui
termopar tipo K para medição
de temperatura com contato e
interface USB.

O Modelo 42509 possui
display LCD com dois
tipos de iluminação: azul
(temperatura dentro dos
limites estabelecidos) ou
vermelha (excede os limites
estabelecidos).

A marca na qual os profissionais confiam!

Osciloscópios Digitais de 2
canais 20 MHz e 60 MHz

O modelo RT32 permite a
detecção de tensão sem
contacto ou de luz em fios
elétricos com operação
de apenas um usuário,
combinando detecção sem
contacto com tecnologia
de transmissão RF (rádiofrequência). Ele permite
que um único usuário
identifique fios elétricos e encontre o disjuntor
que aciona o circuito ou luz sem ter que conectar
diretamente aos fios do cabo.
RT30......Identificador de circuitos AC wireless

O modelo MS420 possui LCD
colorido de 3,8’’ que permite
uma fácil visualização de
formas de ondas. A função
auto-set realiza o trigger e o
ajuste das escalas horizontais e
verticais automaticamente. As
características adiconais incluem:
menu de fácil utilização, medidas
automáticas, funções matemáticas,
multímetro TRUE RMS incorporado
e interface USB para transferência
de dados e formas de ondas.
Também disponível na versão de
60 MHz (MS460).
MS420......Osciloscópios Digitais de 2 canais 20 MHz
MS460......Osciloscópios Digitais de 2 canais 60 MHz

Kit identificador de cabos

O modelo CT40 identifica até 16 linhas instaladas
ou locais. Possui multímetro incorporado com
as funções: tensão AC/DC, corrente AC/DC,
resistência, teste de diodo e continuidade para
resolução de problemas em circuitos elétricos e
eletrônicos.
CT40......Kit identificador de cabos

Detectores de tensão e corrente AC telescópicos CAT IV
Os modelos DV50 ( 6V a 1000V) e DA50 (200 mA a 1000
A) são, respectivamente, detectores de tensão e corrente
telescópicos com alcance de até 1m. Essa característica
elimina a dificuldade de se abaixar ou usar uma escada
para áreas difíceis de alcançar. Alerta visual e sonoro com
ajuste de sensibilidade para aumentar ou diminuir o nível
de trigger do sensor. Nota: Corrente AC pode ser detectada
em fios blindados, atrás de paredes, disjuntores de metal e
caixas de junção e outras áreas blindadas onde não pode
ser detectada tensão.

DV50......Detector de tensão AC telescópico CAT IV
DA50......Detector de corrente AC telescópico CAT IV
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Medidor de Umidade sem
Pinos + IR

Endoscópio com
Display Wireless
O modelo BR200 possui um display LCD TFT
de 3,5’’ wireless com uma memória microSD
para capturar imagens (JPEG) ou vídeo (AVI)
para visualização em um PC. Mini Câmera à
prova d’água (IP67) para visualização em alta
resolução. Duas lâmpadas LEDs com dimmer
para iluminar o objeto visualizado. O vídeo
capturado pode ser visualizado no própro
display ou em qualquer monitor com entrada
de vídeo.
BR200....... Endoscópio com Display Wireless

O modelo MO290 é um
medidor 8 em 1 que
combina medição de
umidade sem pinos
com um termômetro
infravermelho
incorporado.
Medições adicionais:
Temperatura, Umidade,
Gramas por Libra (GPP),
Ponto de Orvalho,
Pressão de Vapor e
Ponto de Condensação.
MO209.......Medidor de Umidade sem Pinos + IR

Termômetro com entrada única
tipo K/J
O modelo TM100 mede
temperature com
termopar tipo K até
1.372 graus e possui a
característica de possuir
botões laterais para
operação com apenas
uma mão. Funções:
Indicação em °F, °C ou K
(Kelvin), congelamento
dos dados, pontos Min/
Máx/Méd com registro
de data e hora e ajuste
de zero para medições
relativas.

Luxímetro com datalogger
O modelo HD450 possui
ampla faixa de medição
até 4.000 Fc ou 40.000
Lux para datalogger de
16.000 leituras e memória
de 99 pontos, ideal para
inspeções internas e
externas de verificação
de conformidade com
as normas de segurança
de trabalho (OSHA) e
condições de iluminação
de segurança.

Medidor de CO2 – Qualidade
do Ar
Monitor para medição de dióxido de carbono
(CO2), temperatura e umidade. A qualidade do
ar é mostrada em ppm com indicadores Boa/
Normal/Ruim, referente às concentrações de
CO2. Alarme visual e sonoro ajustável pelo
usuário com relé de saída para controle de
ventilação. Exibe Ano, Mês, Data e Tempo no
display. Outras características
incluem recuperar
valores de Max/Min e
calibração automática
de referência
(mínimo nível de
CO2 em 7,5 dias) ou
calibração manual
com ar ambiente.

TM100......Termômetro com entrada única tipo K/J

HD450.......Luxímetro com datalogger

CO200......Medidor de CO2

Analisador de Energia trifásico
1200A

Datalogger (Energia)

Fonte de Alimentação AC
Universal e Analisador de
Energia AC

O modelo 382100 mede sistemas monofásicos,
trifásicos/3 fios e trifásicos/4 fios.Os resultados
são mostrados em um amplo display com
matriz de pontos com
um sistema completo
de análise de até 35
parâmetros. É possível
registrar até 60.000
leituras em uma
memória SD
removível
em formato
Microsoft Excel
®.
382100......Analisador de Energia Trifásico 1200A

A marca na qual os profissionais confiam!

O modelo EM100 permite o monitoramento
em tempo real do consumo de energia de
motores, bombas e outros equipamentos
para programa de redução de custo.
As medições incluem: tensão, corrente,
frequência, potência ativa, potência
aparente, energia (potência ativa), fator
de potência e custo de operação atual e
projetado (semana, mês, ano).
EM100......Datalogger (Energia)

O modelo 380820
possui saída
frontal (100W)
e saída traseira
(2000W) para
teste de produtos de 85 a 250 VAC, 45 a 65
Hz. Medições incluem: medição de tensão
“stand by” de notebooks, PCs, displays LCD,
TV adapatadores AC e qualidade de energia
(Watts, Fator de Potência, Tensão, Corrente e
Harmônicos). Função Custo calcula custo por
dia, mês e ano.
380820..... Fonte de alimentação AC Universal e
Analisador de Energia AC
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