
Construídos de 
forma robusta
para o acompanhar no seu trabalho.

Osciloscópios Portáteis 
ScopeMeter® 190 Série II

Mais de 20 anos de ScopeMeter®  
Inovação em Ferramentas de Teste

Osciloscópios portáteis de alto desempenho

Novo 
500 MHz
4 canais



Os osciloscópios ScopeMeter® Fluke 190 Série II, com canais 
isolados electricamente, têm classificação de segurança 
para aplicações industriais. Estes osciloscópios combinam 
a portabilidade robusta com o elevado desempenho dos 
osciloscópios de bancada para o ajudar na detecção 
de avarias desde aplicações microelectrónicas até 
equipamentos electrónicos de energia — de CC a 500 MHz.

Escolha entre os modelos de dois ou quatro canais com 
uma ampla gama de opções de largura de banda. Altas taxas 
de amostragem até 5,0 GS/s, resolução de 200 ps e memória 
de grande capacidade de 10 000 amostras por canal permitem 
a captura e visualização de elevada precisão de detalhes das 
formas de onda, ruído e outras perturbações.

Realize medições relacionadas com o tempo ou a amplitude 
em sistemas trifásicos ou de controlo com três eixos, ou 
simplesmente compare e contraponha vários pontos de testes 
num circuito sob teste. Funcionalidades como TrendPlot™, 
ScopeRecord™ e Connect-and-View™ ajudam-no rapidamente 
a diagnosticar maquinaria industrial, automatização e controlos 
de processo e sistemas electrónicos de energia para minimizar 
os custos de reparação e o tempo de inactividade. Estas 
funcionalidades tornam os osciloscópios fáceis de utilizar, 
especialmente durante o diagnóstico de problemas mais 
difíceis como formas de onda complexas, ruído induzido, 
eventos intermitentes e flutuações de sinal ou desvios.

A nova tecnologia da bateria de iões de lítio mantém 
o seu osciloscópio a funcionar todo o dia.

As ferramentas de teste ScopeMeter® Fluke 190 Série II 
estão disponíveis com dois ou quatro canais, de 60 MHz 
a 500 MHz. Escolha o modelo que melhor se adequa às 
suas aplicações e ao seu orçamento.

Os osciloscópios portáteis ScopeMeter® 
levam-no a territórios onde os osciloscópios 
de bancada tradicionais não conseguem 
ir: onde as condições são duras, perigosas 
e com sujidade — sem sacrificar nenhuma 
das capacidades.

Veja mais.
Repare mais.

Compare formas de onda e realize 
facilmente medições de tempo e 
amplitude em 4 canais em simultâneo.

A amostragem de 5 GS/s ou resolução 
de amostragem de 200 ps fornece o 
detalhe necessário para inspeccionar 
dv/dt de extremidade de sinal ou sinais 
de reflexos destrutivos.

A largura de banda de 500 MHz e 
a amostragem de 5 GS/s conseguem 
revelar ruído e distorção que de outro 
modo poderiam passar despercebidos.
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Categoria de 
sobretensão Resumo Exemplos

CAT IV Trifásica na 
ligação ao serviço 
público, quaisquer 
condutores 
exteriores

• Refere-se à “origem da instalação,” ou 
seja, onde é estabelecida a ligação de 
baixa tensão ao serviço público

• Medidores de electricidade, equipamento 
principal de protecção de sobrecarga

• Exterior e entrada de serviço, quebra 
de tensão entre o pólo e o edifício, 
funcionamento entre o medidor e o painel

• Linha aérea para edifício isolado, linha 
subterrânea para bomba de poço

CAT III Distribuição 
trifásica, incluindo 
iluminação 
comercial 
monofásica

• Equipamento em instalações fixas, 
como mecanismos de comutação 
e motores multifásicos

• Bus e alimentador em instalações industriais
• Alimentadores e circuitos de ramais curtos, 

dispositivos com painel de distribuição
• Sistemas de iluminação em edifícios grandes
• Tomadas de acessórios potentes com 

ligações curtas à entrada de serviço

CAT II Cargas ligadas 
a receptáculos 
monofásicos

• Electrodomésticos, ferramentas 
portáteis e outros aparelhos 
domésticos e cargas semelhantes

• Tomadas e circuitos de ramais longos
–  Tomadas a distâncias superiores a 

10 metros (30 pés) da fonte CAT III
–  Tomadas a distâncias superiores a 

20 metros (60 pés) da fonte CAT IV

CAT I Electrónica • Equipamento electrónico protegido
• Equipamento ligado a circuitos (fonte) 

nos quais as medições são efectuadas 
para restringir as sobretensões transitórias 
a um nível adequadamente baixo

• Qualquer fonte de alta tensão e baixa energia 
derivada de um transformador com resistência 
de elevado enrolamento, como a secção de 
alta tensão de uma fotocopiadora

Tabela 1. Categorias de instalação de sobretensão. IEC 61010 aplica-se a 
baixa tensão (< 1000 V) para equipamento de teste.

Construídos 
para suportar 
os ambientes 
mais duros com 
as classificações 
de segurança 
mais elevadas
Com classificação de 
segurança até CAT IV 
As ferramentas de teste ScopeMeter® são 
soluções robustas construídas para a detecção 
de avarias em ambientes industriais. Os 
novos Fluke 190 Série II são osciloscópios 
com flutuação com isolamento duplo com 
classificação de segurança para medições 
em ambientes CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. 

Medições de mV a kV seguras  
Entradas com isolamento independente 
permitem-lhe realizar medições em circuitos 
mistos com diferentes referências de ligação 
à terra reduzindo assim o risco de curto-
circuitos acidentais. 

Os osciloscópios de bancada convencionais 
sem sondas diferenciais especiais e 
transformadores de isolamento apenas podem 
referenciar medições da linha de alimentação 
com ligação à terra.

As sondas normalizadas, que abrangem 
um grande número de aplicações de mV a 
kV, preparam-no para tudo desde aplicações 
de microelectrónica a aplicações eléctricas 
de alta tensão de elevada resistência.

Classificação IP-51 
para ambientes duros 
Robustos e à prova de choque, todos os 
osciloscópios portáteis ScopeMeter® são 
concebidos para ambientes perigosos e 
com sujidade. A mala estanque permite-
lhe suportar poeira, salpicos, humidade 
e poluentes transportados pelo ar. Sempre 
que utilizar o osciloscópio ScopeMeter®  portátil 
terá a certeza de que vai funcionar de forma 
fiável onde quer que o seu trabalho o leve.
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Multiplique a 
sua capacidade 
de diagnóstico 
Com os novos osciloscópios 
portáteis Fluke 190 Série II
Apresentação dos osciloscópios com  
classificação de segurança CAT IV
Sendo primeiros osciloscópios portáteis no mercado 
com classificação CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, de 
dois ou quatro canais, os novos Fluke 190 Série II 
proporcionam uma combinação sem precedentes 
de desempenho e robustez para o campo.

Enfrente novos desafios 
relacionados com a maquinaria 
industrial, automatização e controlos 
de processo, sistemas electrónicos de 
conversão de energia
Analise as relações de timing e amplitude de 
vários sinais em simultâneo, compare e contraponha 
facilmente linhas de formas de onda de modo 
a identificar irregularidades com facilidade.
• Para aplicações de alimentação trifásica como 

motores e transmissões industriais, UPS e 
conversores de energia eólica, solar e controlos 
de locomotivas a diesel para transporte. 

• Para testes em três eixos quando precisa medir os 
sinais de entrada, saída e controlo em simultâneo.

• Dispositivos electrónicos de energia com portas 
IGBT de comutação produzem impulsos com 
extremidades rápidas de alta tensão (dv/dt), 
a resolução de amostragem dos osciloscópios 
é vital para detectar com precisão o rise-time 
(tempo de subida) da extremidade e amplitude 
e o pico de qualquer reflexo.

Os melhores em portabilidade 
As novas baterias de alto desempenho tiram 
partido da tecnologia de iões de lítio para uma 
autonomia de até sete horas. E com a tampa 
de compartimento de bateria de fácil acesso pode 
substituir a bateria rapidamente.

A conectividade USB facilita a 
captação e partilha de formas de onda 
Os novos Fluke 190 Série II disponibilizam duas 
portas USB, com isolamento eléctrico, de circuitos 
de entrada de medição. Transfira facilmente dados 
para um PC. Guarde e partilhe formas de onda com 
fabricantes de equipamento originais (OEM), colegas 
e pessoal da assistência. Armazene formas de onda, 
capturas de ecrã e configurações dos instrumentos 
em dispositivos de memória USB. A ferramenta de 
teste ScopeMeter® permite-lhe armazenar ficheiros 
em formato CSV, que podem ser transferidos para 
um disco USB ("pen"). Este formato de ficheiro pode 
ser utilizado no Excel® para manuseamento posterior 
dos dados ou no FlukeView® para estudar em maior 
detalhe as formas de onda.

Novo 
500 MHz
4 canais

Saiba mais sobre as aplicações da ferramenta de 
teste ScopeMeter® com no novo Fluke 190 Série II.

Vá a www.fluke.com/ScopeMeterSeriesII
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Diagnostique rapidamente questões 
relacionadas com o timing com 
vários sinais
• Inspecção em tempo real de vários sinais 

relacionados em simultâneo 
• Medição de uma combinação de sinais de 

entrada e saída, bloqueios de segurança 
do sistema e loops de feedback 

Descubra problemas nos sistemas 
industriais, incluindo:
• Sobrecarga de tensão/corrente de circuito
• Falta de correspondência de impedância 

de atenuação/entrada
• Flutuação/desvio de sinal
• Integridade de sinal de circuitos 

de condicionamento
• Verificação de ponto de teste para sinais críticos
• Problemas de timing de entrada/saída/feedback
• Ruído induzido e perturbações
• Paragens/reinicializações aleatórias

Diagnostique VSD* ou inversores 
e conversores de alimentação
• Harmónicos, transitórios e cargas em 

entradas trifásicas
• Resolução de problemas em conversores CC 

para CA como, por exemplo, circuitos de controlo 
avariados ou fases de portas IGBT de saída

• Interface de cabo — teste a saída PWM 
relativamente a reflexos e transitórios

• Medição precisa de rise-time (tempo de subida) 
de extremidade de impulso de portas IGBT, 
amplitude e pico de reflexos

• Medição de Vpwm para medir a tensão eficaz 
em saídas de transmissões

O que pode 
fazer com 
quatro canais? 

Realizar várias medições em 
simultâneo para detectar a causa 
dos desafios mais complexos na 
detecção de avarias. 

Em sistemas trifásicos como variadores de velocidade, 
UPS ou geradores de reserva, utilize os quatro canais 
para diagnosticar a entrada de potência, conversores 
de CC para CA ou problemas na interface de cabo. 

Para a electrónica industrial, quatro canais permitem-lhe 
realizar testes tridimensionais, medir os sinais de entrada, 
saída e feedback em simultâneo.

Variadores de velocidade5



Sistema de disparo 
Connect-and-View™ 
para uma visualização 
estável instantânea
Se já utilizou outros osciloscópios, 
sabe como o trigger 
pode ser complicado. 
Se as definições 
estiverem incorrectas, os resultados 
podem ser instáveis ou incorrectos. 
O sistema Connect-and-View™ 
configura automaticamente o trigger 
correcto ao reconhecer padrões de 
sinal. Sem tocar em qualquer botão, 
obtém uma visualização estável, 
fiável e repetível de praticamente 
qualquer sinal, incluindo sinais 
de transmissão e de controlo. É 
especialmente rápido e conveniente 
quando está a medir vários pontos 
de teste numa sucessão rápida.

Multímetro 
digital incorporado
Mude de forma conveniente da 
análise de formas de onda para 
medições precisas de multímetro 
utilizando o multímetro digital 
incorporado de 5.000 contagens. 
As funções de medição incluem 
VCC, VCA, VCA+CC, resistência, 
continuidade e teste de díodos. 
Meça a corrente e a temperatura 
utilizando uma derivação, sonda 
ou adaptador adequados com uma 
ampla gama de factores de escala.

Modo ScopeRecord™ 
para gravação até 
48 horas de formas de 
onda de alta resolução
A memória ScopeRecord™ armazena 
até 30 000 ou mais pontos de dados 
por canal, captando intermitências 
rápidas e distorções de apenas 
8 ns. (É possível armazenar dois 
conjuntos de registos de canais 
múltiplos para análise posterior.)
• Regista eventos como perfis 

de movimento e UPS, fonte 
de alimentação e ciclos de 
arranque de motores

• Com o modo Stop-on-Trigger, 
o ScopeMeter® reconhece 
automaticamente uma falha 
de energia e armazena os 
dados de forma de onda 
que a precederam

O gravador sem papel 
TrendPlot™ — regista 
até 22 dias para 
o ajudar a localizar 
avarias intermitentes
As avarias mais difíceis de detectar 
são aquelas que acontecem apenas 
de vez em quando. As avarias 
intermitentes podem ser causadas 
por ligações incorrectas, poeira, 
sujidade, corrosão, ou simplesmente 
por fios ou conectores danificados. 
Os cortes de energia e as descidas 
de tensão ou o arranque e paragem 
de um motor eléctrico podem fazer 
com que uma máquina pare. Pode 
não estar nas proximidades quando 
isso acontece, mas a ferramenta de 
teste ScopeMeter® da Fluke vai estar.
• Traçar valores de pico mínimos 

e máximos e calcular a média 
ao longo do tempo, até 22 dias

• Traçar qualquer combinação de 
tensões, amperes, temperatura, 
frequência e fase para todas as 
entradas, com marca de data 
e hora para detectar falhas

Capture detalhes de forma de onda de alta 
resolução durante um longo período de 
tempo utilizando o modo ScopeRecord™.

As ferramentas de 
teste ScopeMeter® da 
Fluke trabalham mais 
arduamente para 
facilitar o seu trabalho
Veja o que está a acontecer com as 
amostragens rápidas de alta resolução 
em tempo real. Os osciloscópios 
portáteis ScopeMeter® disponibilizam 
uma taxa de amostragem de até 5 GS/s 
com uma resolução de até 200 ps. 

O multímetro incorporado proporciona 
medições de precisão convenientes.

Realize várias medições de tendências 
captando eventos intermitentes de sinal, 
desvio de sinal ou flutuações.

O Connect-and-View™ capta até os sinais 
de transmissão de motor mais complexos.
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Testes de persistência, FFT, 
matemática e envelope de forma 
de onda de aprovação/reprovação

O modo de 
Persistência 
Digital permite-lhe 
uma visualização 
dos sinais 
complexos 
e modulados 
semelhante à de 
um osciloscópio 
analógico.

O Espectro 
de Frequências 
apresenta uma 
imagem das 
frequências 
contidas 
num sinal.

Teste de 
Aprovação/
Reprovação do 
sinal real face 
a um modelo 
de referência.

Armazene e transfira, de forma 
conveniente, dados essenciais 
das formas de onda utilizando 
portas USB isoladas. Retroceda no tempo com 

a captação e visualização 
automática dos últimos 
100 ecrãs
É frustrante ver passar pelo ecrã uma 
anomalia que nunca tinha visto antes 
e que não consegue registar. As 
ferramentas de teste ScopeMeter® 
da Fluke permitem-lhe solucionar 
o problema, permitindo-lhe 
retroceder no tempo tocando 
no botão Replay (repetição).
• Durante a utilização normal, 

o instrumento memoriza 
continuamente os últimos 
100 ecrãs. De cada vez que 
um novo ecrã é adquirido, 
o mais antigo é apagado.

• O utilizador pode "congelar", 
em qualquer altura, os últimos 
100 ecrãs e percorrê-los, uma 
imagem de cada vez, ou 
reproduzi-los como uma 
animação "ao vivo".

• Utilize os cursores para análise 
mais detalhada.

• O trigger avançado permite-lhe 
captar até 100 eventos específicos 
(podem ser armazenados dois 
conjuntos de 100 ecrãs obtidos 
com marcas de data/hora 
individuais para consultar 
mais tarde ou transferir 
para um PC ou disco USB).

Cursores e medições 
automáticas de formas 
de onda
Com 30 medições automáticas, 
cursores e zoom, as ferramentas 
de teste ScopeMeter® irão realizar 
medições de energia e Vrms 
automáticas em partes específicas 
da forma de onda dentro de um 
período de tempo especificado.

Marca de data/hora
O relógio em tempo real permite-
lhe descobrir quando um evento 
específico foi gravado.

Software FlukeView® 
ScopeMeter® para 
documentação, 
arquivo e análise
Consiga mais da sua ferramenta 
de teste ScopeMeter com o software 
FlukeView® ScopeMeter SW90W 
para Windows.
• Documentação — transfira formas 

de onda, ecrã e dados para o 
seu PC para imprimir ou importe 
dados para um relatório

• Adicione texto às definições 
da ferramenta de teste 
ScopeMeter® — forneça 
orientações aos operadores 
quando reinvocar definições

• Arquivo — crie uma biblioteca 
de formas de onda para 
fácil referência, comparação 
de formas de onda ou testes 
de aprovação/reprovação

• Análise — utilize cursores, 
efectue análises de espectro 
ou exporte dados para outros 
programas de análise

• Ligue ao seu PC através de porta 
USB com isolamento óptico
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Escolha o modelo que melhor se 
adequa às suas aplicações e ao seu 
orçamento. A Fluke disponibiliza a 
gama mais abrangente de larguras de 
banda em osciloscópios portáteis — 
de 20 MHz até 500 MHz.

Uma família 
diversificada 
de ferramentas de 
teste ScopeMeter®

Novo 
500 MHz
4 canaisScopeMeter® 190 Série II: esteja preparado para tudo num mundo 

CAT IV com testes em três eixos e trifásicos.

ScopeMeter® Série 120: simplicidade 3-em-1 para 
detecção de avarias eléctricas ou electromecânicas.

• Até sete horas de funcionamento com baterias 
de iões de lítio de alto desempenho

• Tampa da bateria para substituir convenientemente 
as baterias para aumentar o tempo de utilização 
além de carregador externo opcional

• Duas portas USB isoladas para dispositivos 
de memória e ligação a PC

• Ranhura de segurança para prender o instrumento 
utilizando o cadeado Kensington®

• Além de todas as funcionalidades tradicionais 
da ferramenta de teste ScopeMeter incluindo 
TrendPlot™, trigger do Connect-and-View™ 
e ScopeRecord™

• Modelo 190-XX4 com quatro entradas 
isoladas independentes

• Modelos 190-XX2 com duas entradas 
de osciloscópios isoladas independentes 
e entrada DMM

• Escolha a largura de banda 60 MHz, 
100 MHz, 200 MHz ou 500 MHz

• Taxa de amostragem rápida: até 5GS/s 
com resolução máx. de 200 ps

• Trigger único, largura de impulso e trigger de vídeo
• Memória de grande capacidade: Captação de formas 

de onda de 10 000 pontos por canal
• Classificação de segurança CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

• É um osciloscópio, um multímetro e um gravador sem papel 
num único instrumento acessível e fácil de utilizar

• Entrada dupla
• Bateria com autonomia até sete horas
• Classificação de segurança CAT III 600 V
• Medições automáticas
• Escolha de largura de banda de 40 MHz ou 20 MHz
• Dois multímetros digitais de 5000 contagens de valor 

eficaz verdadeiro
• Inclui funcionalidades da ferramenta de teste ScopeMeter 

como Connect-and-View™ e gravação TrendPlot™
• O modelo 125 disponibiliza medições de estado de bus 

de rede e de energia para testes em sistemas industriais
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Guia de selecção

Série 120 Ferramentas de teste ScopeMeter® 190 Série II

Características 123 124 125 190-062 190-102 190-202 190-104 190-204 190-504

Largura de banda (MHz) 20 40 40 60 100 200 100 200 500

Entradas do osciloscópio 2 2 2 2 2 2 4 4 4

DMM dedicada 2 2 2 1 1 1 - - -

TrendPlot™ de entrada dupla • • • • • • - - -

TrendPlot™ de entrada quádrupla - - - - - - • • •

Modo ScopeRecord - - - • • • • • •

Modo de captação automática 
e reinvocação - - - • • • • • •

Cursores - • • • • • • • •

Zoom - - - • • • • • •

Modo de teste do estado do bus - - • - - - - - -

Medições avançadas de energia • • • • • • •

Classificação de segurança 
EN61010-1 CAT III 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Classificação de segurança 
EN61010-1 CAT IV - - - 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Bateria
NiMH de 
7 horas

NiMH de 
7 horas

NiMH de 
7 horas

Li-Ion de 
4 horas 
(Ópt. de 
8 horas)

Li-Ion de 
4 horas 
(Ópt. de 
8 horas)

Li-Ion de 
7 horas

Li-Ion de 
7 horas

Li-Ion de 
7 horas

Li-Ion de 
7 horas

RS-232 óptico • • • - - - - - -

USB isolada Ópt. Ópt. Ópt. • • • • • •

Memória USB isolada - - - • • • • • •

Aplicações industriais

Industrial Electrónica industrial Assistência electrónica no terreno

Tecnologias Eléctrica Electromecânica Controlos  
de Processo

Automatização Controlos 
Electrónicos 
de Energia

Imagiologia  
Médica

Aviónica A/V & Sistemas 
de Segurança

Equipamento Dispositivos 
de comutação, 
bloqueios, 
motores, bombas, 
ventoinhas, 
caldeiras, prensas, 
misturadoras, 
refrigeração

Actuadores, 
motores lineares, 
sensores de 
pressão/nível/
fluxo/posição, 
equipamento 
de embalagem

Transdutores/
sensores, 
controladores de 
loop, manómetros 
calibrados

PLC, sensores, 
transdutores, 
controladores 
de movimento, 
codificadores 
rotativos, scanners, 
leitores, impressoras

Baseados 
em inversor; 
controladores 
de transmissão 
de velocidade 
variável, fontes 
de alimentação 
sem interrupção, 
conversores de 
energia solar, 
sistemas de 
alimentação 
de reserva

Raio-X, RM, 
ultra-sons,  
equipamento 
de imagiologia

Sistemas de 
navegação de 
voo, sistemas 
de comunicação, 
radares, sistemas 
de controlo aéreo 
a bordo 

Dispositivos 
de segurança 
de retalho, 
equipamento 
de vigilância e 
monitorização; RFID

Série 120: detecção de avarias eléctricas e electromecânicas

123 •

124 •

Detecção de avarias de estado do bus em redes industriais

125 • •

190 Série II: Electrónica industrial, Automatização, Teste de Controlos de Processo e Assistência Electrónica em Campo

190-062 •

190-102 •

190-202 •

190-104 •

190-204 • • • • •

190-504 • • • • •
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Modelos
Fluke 190-504  ScopeMeter a cores, 500 MHz, 4 canais
Fluke 190-504/S   ScopeMeter a cores, 500 MHz, 4 canais, com kit SCC-290 incluído
Fluke 190-204 ScopeMeter a cores, 200 MHz, 4 canais
Fluke 190-204/S ScopeMeter a cores, 200 MHz, 4 canais, com kit SCC-290 incluído
Fluke 190-104 ScopeMeter a cores, 100 MHz, 4 canais
Fluke 190-104/S ScopeMeter a cores, 100 MHz, 4 canais, com kit SCC-290 incluído
Fluke 190-202 ScopeMeter a cores, 200 MHz, 2 canais mais DMM/Entrada externa
Fluke 190-102/S ScopeMeter a cores, 200 MHz, 2 canais mais DMM/Entrada externa,  
 com kit SCC-290 incluído
Fluke 190-102 ScopeMeter a cores, 100 MHz, 2 canais mais DMM/Entrada externa
Fluke 190-102/S ScopeMeter a cores, 100 MHz, 2 canais mais DMM/Entrada externa,   
 com kit SCC-290 incluído
Fluke 190-062 ScopeMeter a cores, 60 MHz, 2 canais mais DMM/Entrada externa
Fluke 190-062/S ScopeMeter a cores, 60 MHz, 2 canais mais DMM/Entrada externa, 
 com kit SCC-290 incluído

Fluke 125  Industrial (40 MHz)
Fluke 125/S  Industrial (40 MHz) + kit SCC120
Fluke 124 Industrial (40 MHz)
Fluke 124/S  Industrial (40 MHz) + kit SCC120
Fluke 123  Industrial (20 MHz)
Fluke 123/S  Industrial (20 MHz) + kit SCC120

Acessórios opcionais
Acessórios para ScopeMeter®  Série 190 II
BC190  Transformador/carregador de bateria
BP290  Bateria de iões de lítio, 2400 mAh
BP291  Bateria de iões de lítio, 4800 mAh
EBC290  Carregador de bateria externa para BP290 e BP291 
 (utiliza adaptador universal BC190)
HH290  Gancho de suspensão para ScopeMeter 190 Série II
VPS510-R  Conjunto de sondas de tensão electrónica, 10:1, 500 MHz, uma sonda vermelha
VPS510-G  Conjunto de sondas de tensão electrónica, 10:1, 500 MHz, uma sonda cinzenta
VPS510-B  Conjunto de sondas de tensão electrónica, 10:1, 500 MHz, uma sonda azul
VPS510-V  Conjunto de sondas de tensão electrónica, 10:1, 500 MHz, uma sonda verde
VPS410-G  Conjunto de sondas de tensão industrial, 10:1, uma sonda cinzenta
VPS410-R  Conjunto de sondas de tensão industrial, 10:1, uma sonda vermelha
VPS410-B  Conjunto de sondas de tensão industrial, 10:1, uma sonda azul
VPS410-V  Conjunto de sondas de tensão industrial, 10:1, uma sonda verde
VPS420-R  Conjunto de sondas resistentes de alta tensão, 100:1, 150 MHz    
 (bicolor, vermelha/preta)
VPS420-R  Conjunto de sondas resistentes de alta tensão, 100:1, 150 MHz    
 (bicolor, cinzenta/preta)
VPS420-R  Conjunto de sondas resistentes de alta tensão, 100:1, 150 MHz    
 (bicolor, azul/preta)
VPS420-R  Conjunto de sondas resistentes de alta tensão, 100:1, 150 MHz    
 (bicolor, verde/preta)
SW90W  Pacote de software FlukeView ScopeMeter® (versão completa)
C290  Mala de transporte protectora e rígida para osciloscópio 190 Série II
SCC290  Pacote de software FlukeView ScopeMeter® (versão completa) 
 e kit de mala de transporte C290 para 190 Série II
TL175  Conjunto de cabos de teste com desenho de segurança TwistGuard™ 
 (1 vermelho, 1 preto)
TRM50  Terminador BNC Feedthrough 50 Ω (conjunto de 2 peças, preto)
AS400  Conjunto de acessórios de extensão de sonda para sondas da série VPS400
RS400  Conjunto de acessórios de substituição de sonda para sondas da série VPS400
RS500  Conjunto de acessórios de substituição de sonda para sondas da série VPS500

Acessórios para ScopeMeter® Série 120 II 
SCC120  Software FlukeView® + Cabo + Mala
PM9080  Adaptador/cabo RS-232 com isolamento óptico
OC4USB  Cabo de interface USB com isolamento óptico
DP120  Sonda de tensão diferencial
BHT190  Adaptador de transição de teste de estado do bus para sistemas  
 de ligação DB-9, RJ-45 e M12
ITP120  Entrada de Sonda de Disparo com Isolamento Óptico
SW90W  Software FlukeView® ScopeMeter® para Windows®

C120  Mala de transporte protectora e rígida

Os instrumentos Fluke 190 Série II incluem um conjunto 
de sondas de tensão (2 ou 4, dependendo do modelo), 
alça de suspensão, cabo USB com conector mini-B, 
bateria de iões de lítio de dupla capacidade BP291, 
carregador de bateria/adaptador de corrente BC190, 
um pacote de demonstração do software FlukeView 
e manuais de utilizador em CD. 

Os modelos de 2 canais são comercializados com duas 
sondas, além de um conjunto de cabos de teste TL175 e 
uma bateria de capacidade única BP290. 

O kit SCC inclui: mala de transporte protectora e rígida, 
cabo de interface USB e versão integral do software 
FlukeView® para Windows®.
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