
Concebido para ver tudo

Termómetros 
visuais IR Fluke 

VT04, VT04A  
e VT02

Dados técnicos

Detecte problemas de forma imediata!
Elimine a necessidade de várias medições da 
temperatura. Os termómetros visuais IR da Fluke aliam 
a comodidade de um termómetro IR e as vantagens 
visuais de um mapa térmico de infravermelhos.

• Veja padrões de temperatura numa 
imagem combinada com mapa térmico

• Suficientemente intuitivo para utilizar 
assim que sai da caixa

• Design de bolso
• Economia nunca antes vista

25% de sobreposição 
de mapa térmico

50% de sobreposição 
de mapa térmico

75% de sobreposição 
de mapa térmico

Sobreposição de mapa térmico de infravermelhos

Imagem digital 
para contexto

Veja claramente 
que o disjuntor 

20 está 
sobrecarregado e 

comunique as suas 
conclusões.

Marcadores de 
pontos quentes e 

frios

Temperatura 
do ponto 

central (°C/°F)

Cada termómetro visual IR da Fluke possui uma 
câmara digital incorporada com sobreposição de 
mapa térmico de infravermelhos para identificar  
imediatamente a localização exacta do problema.

Fluke 
VT04/ 
VT04A

Fluke VT02
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Características principais de um  
termómetro visual IR:
Perfeito para o seu orçamento
Os termómetros visuais IR Fluke VT02, VT04 e VT04A 
da Fluke oferecem-lhe inovadoras funcionalidades 
de medição da temperatura a um preço que permitirá 
equipar todos os membros da sua equipa.
Interface intuitiva
Pronto para ser utilizado assim que o tirar da caixa.
Design de bolso
Tenha-o sempre à mão — cabe facilmente no seu saco 
de ferramentas ou no seu bolso.
Combinação de mapa térmico de infravermelhos
Combine imagens digitais com sobreposição de mapa 
térmico a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% com um único 
botão.
Temperatura do ponto central e marcadores de 
quente e frio
Os marcadores de quente e frio permitem identificar 
automaticamente os pontos mais quentes e mais frios 
no campo de visão.
Software de criação de relatórios SmartView®

Guarde até 10 000 imagens por GB no cartão SD 
incluído e crie relatórios com o software profissional 
de criação de relatórios da Fluke.
Baterias que duram o mesmo que o seu trabalho
Opte por uma bateria recarregável de iões de lítio 
(Fluke VT04) ou 4 pilhas AA (Fluke VT04A e VT02). 
Ambas as opções oferecem 8 horas de autonomia.

Vantagens adicionais do Fluke VT04/VT04A
Veja mais com o sistema óptico PyroBlend® Plus
• Excelente campo de visão para utilização em  

espaços apertados: 28° x 28°
• Imagens quatro vezes mais nítidas do que com o 

VT02
Funções de alarme e tempo decorrido
• Alarmes de temperatura alta/baixa — os alarmes de 

temperatura alta/baixa piscam sempre que o limite de 
temperatura é ultrapassado

• Captura de imagens no tempo decorrido — mesmo 
sem estar presente, capte imagens  
automaticamente, com base em intervalos definidos

• Alarme de monitorização automática — capte 
imagens automaticamente depois de um limite de 
temperatura seleccionado pelo utilizador ter sido 
ultrapassado
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Características principais Fluke VT02 Fluke VT04/VT04A
Câmara digital incorporada Sim
Sobreposição de mapa térmico de 
infravermelhos

Sim, cinco modos de combinação

Sistema óptico de imagens Sistema óptico PyroBlend®  Sistema óptico PyroBlend® Plus imagens 4x 
mais nítidas do que com o Fluke VT02

Campo de visão 20° x 20° 28° x 28°

Alarme de temperatura alta/baixa — Sim

Captura de imagens no tempo 
decorrido

— Sim

Alarme de monitorização automática — Sim
Tipo de pilha/bateria Quatro (4) pilhas AA Fluke VT04: Recarregável de iões de lítio;  

Fluke VT04A: Quatro (4) pilhas AA
Ergonomia Design elegante e de tamanho de bolso
Marcadores de pontos quentes e 
frios

Sim

Especificações gerais
Autonomia das pilhas/baterias Oito (8) horas
Gama de medição de temperatura -10 °C a +250 °C (14 °F a 482 °F)
Precisão de medição da 
temperatura

± 2 °C ou ± 2%

Medição de temperatura Sim, ponto central

Suporte de armazenamento 
(cartão microSD)

Armazenamento até 10 000 imagens por GB (cartão de 4 GB incluído)

Banda espectral de infravermelhos 6,5 µm a 14 µm
Nível e alcance Auto
Mecanismo de focagem Sem focagem
Alinhamento de combinação de 
imagem visual e mapa térmico de 
infravermelhos

PRÓXIMO: <23 cm (9 pol.) do alvo
AFASTADO: >23 cm (9 pol.) do alvo

Dimensões 21 cm x 7,5 cm x 5,5 cm (8,3 pol. x 3 pol. x 2,2 pol.)
Peso 385 g (13,5 oz) Fluke VT04: 350 g (12,5 oz);  

Fluke VT04A: 385 g (13,5 oz)
Formato de ficheiro Formato .is2 guardado no cartão SD. O utilizador pode criar relatórios profissionais ou 

exportar imagens no software SmartView® (BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG,  
TIF e TIFF); transfira o software gratuitamente a partir do site da Fluke

Segurança e conformidade CFR47: 2009 Classe A. Parte 15 subparte B. CE: EN 61326:2006; CEI/EN 61010-1:2010
Garantia Dois anos

 

Especificações
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Sobrecarga de disjuntores

Avaria na portinhola reguladora da entrada de ar

Principais aplicações
Os pontos quentes e frios já não se podem esconder em aplicações eléctricas, AVAC, mecânicas e 
da indústria automóvel. Veja os vídeos e obtenha notas de aplicação em www.fluke.pt/vtapps.

Informações para encomenda

Fluke Ibérica, S.L. 
Pol. Ind. Valportillo 
C/ Valgrande, 8 
Ed. Thanworth II · Nave B1A 
28108  Alcobendas 
Madrid 
Tel: 91 4140100 
Fax: 91 4140101 
E-mail: info.es@fluke.com 
Web: www.fluke.pt
AresAgante, Lda. 
Rua Caminho das Congostas, 320 
4250-159 Porto 
Tel: 228 329 400 
Fax: 228 329 399 
E-mail: geral@aresagante.pt 
Web: www.aresagante.pt 
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FLK-VT04 Termómetro visual IR VT04
FLK-VT04A Termómetro visual IR VT04A
FLK-VT02 Termómetro visual IR VT02
Incluído com o produto*
VT04: inclui uma mala rígida, um cartão micro SD e adaptador, uma bateria 
recarregável de iões de lítio e um carregador micro USB/fonte de alimentação  
(com adaptadores mundiais). 
VT04A: inclui uma bolsa flexível, um cartão micro SD e adaptador e 4 pilhas AA.
VT02: inclui uma bolsa flexível, um cartão micro SD e adaptador e 4 pilhas AA.
Todos os modelos incluem guias de iniciação rápida impressos em inglês, espanhol, 
alemão, francês e chinês simplificado; as traduções para outros idiomas poderão 
ser transferidas a partir do website da Fluke em www.fluke.com/vtquickstart. Os 
manuais do utilizador (em vários idiomas) e o software SmartView® (em 18 idiomas) 
estão disponíveis para transferência gratuita a partir do website da Fluke em  
www.fluke.com/vtmanual e www.fluke.com/vtsmartview.

Acessórios opcionais
FLK-VT04-CHARGER Carregador de substituição para o VT04
FLK-VT04-BATTERY Bateria de substituição para o VT04
FLK-VT04-HARD CASE Mala rígida para os Termómetros Visuais IR
C90 Bolsa flexível C90 para multímetros digitais e termómetros visuais IR

Poupe dinheiro com os kits da Fluke:
FLK-VT04-MAINT-KIT Inclui um termómetro Visual IR VT04 e um multímetro para 

isolamentos 1507
FLK-VT04-HVAC-KIT Inclui um termómetro Visual IR VT04, uma pinça amperimétrica 

AVAC True-RMS 902 e um Multímetro digital 116
FLK-VT04-ELEC-KIT Inclui um termómetro Visual IR VT04, um multímetro para 

electricistas 117 e uma pinça amperimétrica True-RMS AC/DC 376
*Os seguintes acessórios foram removidos do conjunto do Termómetro Visual IR: alça, mala rígida de transporte (continua a ser 
incluída com o VT04), SmartView® e CDs com o manual do utilizador (continua disponível para transferência no website da Fluke).

Sobreaquecimento dos motores

Rotor dos travões

Fluke.  Keeping your world
 up and running.®


