
62 Max 62 Max+

Gama de temperatura -30 °C a 500 °C (-22 °F a 932 °F) -30 °C a 650 °C (-22 °F a 1202 °F)

Precisão
± 1,5 °C ou ± 1,5% da leitura

± 2,0 a -10 °C a 0 °C
± 3,0 a -30 °C a -10 °C

± 3,0 a -30 °C a -10 °C °C ou ± 1,0% da 
leitura

± 2,0 a -10 °C a 0 °C
± 3,0 a -30 °C a -10 °C

Tempo de resposta (95%)
<500 ms (95% da leitura) 

Resposta espectral: 8 a 14 mícrones
Emissividade: 0,10 a 1,00

<300 ms (95% da leitura)
Resposta espectral: 8 a 14 mícrones

Emissividade: 0,10 a 1,00

Resolução óptica 10:1 (calculado a 90% de energia) 12:1 (calculado a 90% de energia)

Resolução do display 0,1 °C (0,2 °F) 0,1 °C (0,2 °F)

Repetibilidade das  
leituras

± 0,8% da leitura ou <± 1,0 °C (2 °F),  
o que for maior

± 0,5 % da leitura ou <± 0,5 °C (1 °F),  
o que for maior

Alimentação Pilha AA Pilha AA

 RESISTEM
 AO CALOR.

A POEIRAS, À ÁGUA 
E A QUEDAS DE 3 METROS.

Apresentamos os novos termómetros
de infravermelhos 62 Max da Fluke.

Especificações gerais

Saiba mais: www.fluke.pt/62max
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Pequenos em tamanho. Grandes  
em robustez.

Apresentamos os termómetros de 
infravermelhos Fluke 62 e 62 MAX+:

Porquê termómetros de infravermelhos?
A temperatura é, muitas vezes, a primeira indicação de potenciais problemas 
em aplicações eléctricas e mecânicas. Mas como determinar facilmente se um 
painel eléctrico tem um ponto quente, se um motor está em sobreaquecimento 
ou se um sistema AVAC é ineficiente? A resposta é: com um termómetro de 
infravermelhos (IR). Com termómetros de infravermelhos portáteis sem contacto 
pode medir instantaneamente as temperaturas dos equipamentos em áreas 
perigosas ou difíceis de alcançar. E graças à detecção antecipada de 
temperaturas anómalas é possível proceder à correcção dos problemas na sua 
fase inicial.

Porquê o Fluke 62 MAX e o Fluke 62 MAX+?
Concebidos com as suas necessidades de trabalho em mente, os novos 
termómetros de infravermelhos Fluke 62 MAX e  
62 MAX+ são tudo aquilo que poderia esperar dos peritos em ferramentas de 
medição: pequenos em tamanho, extremamente precisos e muito fáceis de 
utilizar. Possuem classificação IP54 para resistência contra água e poeiras. 
Precisos mas suficientemente robustos para aguentar quedas de 3 metros. Na 
verdade, o 62 MAX e o 62 MAX+ são tão resistentes que são os únicos 
termómetros de infravermelhos que pode manusear sem especial cuidado.

Resistentes a água e poeiras: classificação  
IP54 para resistência a água e poeiras.

Robustos: testados para quedas de 3 metros  
(9,8 pés) de altura.

Design ergonómico: completamente 
redesenhados para se adaptarem à forma  
das mãos.

Pequenos em tamanho: Pequenos e leves: 
encaixam no cinto de ferramentas ou na presilha 
do cinto e cabem perfeitamente numa caixa  
de ferramentas.

Distância para o ponto: utilizam tecnologia laser 
precisa para medições mais precisas e repetíveis.

Lasers duplos: O 62 MAX+ possui lasers  
rotativos duplos para o ajudar a identificar a  
área a medir. A área de medição é a zona que  
se encontra entre os pontos.

Display grande retroiluminado: o ecrã amplo 
facilita a leitura dos dados, mesmo em áreas 
escuras.

Valores Mín./Máx./Méd./Dif.: apresenta a 
temperatura mínima, máxima ou média, ou a 
diferença entre duas medições.

Alarme: alarmes Hi (alto) e Lo (baixo) para  
a apresentação rápida de medições fora  
dos limites.

Alimentação: tanto o 62 MAX como o 62 MAX+ 
são alimentados por uma única pilha AA.

Saiba mais: www.fluke.pt/62max


