3

OFERTAS

EXCLUSIVAS

Desde 1 de março de 2016 a 31 de
julho de 2016

PROMOÇÃO DE
PRIMAVERA

APROVEITE
OS GRANDES
DESCONTOS

SOLUÇÕES DE DESEMPENHO
ENERGÉTICO E
DE SEGURANÇA ELÉTRICA!

Localizador de cabos
LOCAT-N C.A 6681

€

390€ sem IVA

⁄

502€ sem IVA

Novo

Multímetro
digital
TRMS AC

Registador de
energia com
sensores de
corrente

MTX 203

PEL103 + MA193

1.714€ sem IVA

⁄

2.244€ sem IVA

Multímetro
com
pinça
TRMS

Gratuito

Gratuito

F407

software de
processamento

1.590€ sem IVA
C.A 1950

1.770€ sem IVA

⁄

Câmara
térmica

Android
tablet

Desempenho energético
e segurança elétrica

SOLUÇÕES
PACK DUO

Câmara térmica

Multímetro com pinça

Este conjunto irá facilitar o seu trabalho!

Ø
48 mm

Obtenha todas as suas medições térmicas, de corrente e de tensão no mesmo
termograma, para aumentar a sua produtividade!
C.A 1950 Ideal para inspeções térmicas

•
•
•
•

Prático: duração da bateria até 13 horas
Elevado desempenho: sem foco com painel de visão
de 20°x20°
Rápido: liga-se em apenas 3 segundos
Resistente: suporta quedas até 2 m
Ergonómico: fácil de usar com apenas uma mão
Funcional: permite anotações de voz

IP

54

80
x
80

2m

•
•

F407 Basta colocar a pinça
no condutor para verificar o consumo!

1.590€
sem IVA
1.770€

•

⁄

sem IVA

PACK
C.A 1950 + F407

•
•

Promo ref.: P01299962

Elevado desempenho:
Medição de diferentes valores de potência e energia e
decomposição em unidades harmónicas
Inteligente: deteção automática de CA/CC
Prático: permite programar os registos de medição

IP

1 000 V
CAT III
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True

TRMS InRush

PACK REGISTADOR

Garantia
3-anos

Com tablet

software

Facilite o seu trabalho e aumente a eficiência energética!

Utilize o registador de potência e energia PEL103 para realizar uma inspeção
rigorosa das instalações elétricas e visualize os seus relatórios no tablet com
ecrã tátil gratuito.
PEL103 com sensores MA193-250 φ=70mm
Registador trifásico (tensão/corrente)

•

•
•
•

1.714€
sem IVA
2.244€

⁄

sem IVA

PACK
PEL103 + MA193
Promo ref.: P01299956

Funcional: implementação sem desligar a corrente da rede
elétrica.
Útil: registo de dados no cartão SD de 8 GB integrado.
Universal: compatível com todos os tipos de redes
Prático: compacto e magnetizado, pode ser montado em
qualquer quadro metálico

IP
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Gratuito
Tablet Android
8’’ – 16GB*

1 000 V
CAT III

600 V
CAT IV

Gratuito
Software de
processamento
*Tablet: oferta apenas válida para o modelo Lenovo A8-50 ou valor semelhante.

Desempenho energético
e segurança elétrica

SOLUÇÕES
PACK RENOVAÇÃO

Localizador de cabos

Multímetro digital

A EQUIPA ideal para todos os trabalhos de renovação!

Com este localizador de cabos especialmente potente e o novo multímetro com as suas
características abrangentes de elevado desempenho consegue detetar falhas com total
segurança, mesmo se não etiverem visíveis a olho nu!

LOCAT-N C.A 6681: veja através de
paredes e pisos!

• Elevado desempenho: deteta cabos elétricos,
fusíveis e disjuntores, cabos de telecomunicação e de aquecimento do piso, tubos metálicos
e anomalias na linhas
• Funcional: composto por transmissor e recetor.
• Prático: pode ser usado em instalações com ou
sem energia.
• Simple: indicação visual e acústica para detetar
intuitivamente o condutor.
• Útil: lanterna incorporada para utilização em
locais escuros.

€

390€
sem IVA
502€

⁄

sem IVA

PACK
C.A 6681 + MTX 203

300 V
CAT III

Promo ref.: P01299961

O MTX 203 é ideal para o diagnóstico inicial,
pois suporta todas as medições tradicionais!
Mede a tensão, a corrente, a resistência, a
capacitância… e a temperatura
• Alta performance: resolução até 6000 contagens.
• Funcional: medição automática TRMS AC em todas
as faixas.
• Prático: à prova de choque, magnetizado para montagem em quadros metálicos.
• Útil: ecrã retroiluminado e lanterna incorporada.

IP
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600 V
CAT III

Novo

O grupo CHAUVIN ARNOUX
ESPECIALISTA EM MEDIÇÕES
Fundado em 1893 por Raphaël Chauvin e René Arnoux, a Chauvin Arnoux é um especialista na medição da grandeza elétrica e física e nos
setores industrial e terciário.
Desde a instrumentação portátil, o equipamento elétrico fixo até às soluções de performance energética, apoiadas pelo domínio em todo o
circuito do processo térmico e pela metrologia industrial, as ofertas do Grupo Chauvin Arnoux satisfazem todas as necessidades do cliente,
qualquer que seja o seu setor de atividade (empreiteiros, indústria, autoridades locais, etc.).

ALGUNS DADOS
100 milhões de euros em receita de vendas
10 subsidiárias espalhadas por todo o mundo
900 empregados
7 locais de produção
6 depart. Invest. e Desenvol. mundiais
11% das receitas investidos na Invest. e Desen.

CHAUVIN ARNOUX

Instrumentação
portátil de teste
e de medição

A Chauvin Arnoux concebe, fabrica e comercializa uma vasta gama
de instrumentos de medição portáteis e de laboratório que cobrem os
setores elétricos e eletrónicos, como também as grandezas físicas.

Temperaturas
em processos
industriais

Como inventor de diversas patentes, a Chauvin Arnoux disponibiliza
instrumentos de teste e de medição inovadores que permitem aos
profissionais testar dispositivos, equipamentos e processos de forma
fiável, segura e eficaz.
Contagem,
medição e
Desempenho
energético

As soluções para a medição das grandezas elétricas e físicas
disponibilizadas pelas marcas Chauvin Arnoux®, Metrix® e
Multimetrix® satisfazem a vasta gama de requisitos dos profissionais.

Metrologia e
ensaios
regulamentares

Descubra o nosso programa de produtos em www.chauvin-arnoux.es

Vantagens da CHAUVIN ARNOUX

INOVAÇÃO

DURABILIDADE

ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica, S.A.
C/Roger de Flor, 293 1ª Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 59 14 43
info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

FORMAÇÃO
PROXIMIDADE

O seu distribuidor

DP3 649 - 02/2 _ 016 - BS - Documento não contratual – Lenovo é uma marca registada da Lenovo; (Lenovo não é um parceiro desta promoção). Por favor, confirmar as características
durante a encomenda. A oferta não pode ser combinada com outras ofertas. Oferta apenas válida fora da França e Suíça durante o período de 1 de março até 31 de julho de 2016.

Grupo Chauvin Arnoux

