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Novos registradores elétricos da Fluke ajudam a reduzir os custos de energia das
instalações
Os registradores de energia elétrica trifásicos Fluke 1732 e 1734 identificam oportunidades de
economia de energia crítica.

A energia é um dos custos mais significativos em instalações industriais. Embora muitos
gerentes vejam a energia como uma despesa inevitável, na realidade é um custo variável que
pode ser monitorado e gerenciado, melhorando significativamente a lucratividade das
indústrias.
Os novos registradores de energia elétrica trifásica Fluke 1732 e 1734 são ferramentas
poderosas projetadas para identificar mais facilmente as fontes de desperdício de energia
elétrica. Além de fáceis de configurar e usar, os novos equipamentos da Fluke capturam
medições chave - tensão, corrente, potência, fator de potência e outras variáveis como
temperatura - para permitir que os gerentes entendam seu consumo de energia e o
correlacionem com suas atividades. Os novos registradores também são compatíveis com
Fluke Connect®. Os dados podem ser vistos de qualquer lugar através do aplicativo móvel
Fluke Connect, podendo reduzir o número de vezes que um técnico deve abrir um painel
enquanto estiver usando o equipamento completo de proteção.
Com o Fluke 1732 e 1734, os eletricistas e gerentes de instalações podem:
- Descobrir facilmente a energia desperdiçada para reduzir a conta
- Realizar estudos de energia sobre uma variedade de parâmetros de energia e energia elétrica
- Realizar estudos simples de corrente de carga
- Utilizar o 1734 para realizar estudos avançados de energia e carga com dados conectados
aos módulos do Fluke Connect.
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"O uso da energia em plantas industriais é uma das áreas mais importantes na qual os custos
podem ser reduzidos, mas a maioria dos gerentes de instalações nem sequer sabem como sua
energia é consumida", disse Rodrigo Cunha, gerente de produto e aplicação da Fluke do Brasil.
"Os registradores de energia Fluke 1732 e 1734 fornecem uma imagem completa que identifica
oportunidades de economia e dados acionáveis para reduzir os custos de energia para
melhorar a tomada de decisão”, completa.
Os registradores de energia da Fluke:
- Mede todas as três fases dos condutores: Com três sondas de corrente flexíveis incluídas.
- Registro abrangente: Mais de 20 sessões de registro separadas podem ser armazenadas nos
instrumentos e todos os valores medidos são registrados automaticamente para que você
nunca perca as tendências da medição.
- Alimentação prática do instrumento: Pode ser alimentado pelo circuito de medição, eliminando
a necessidade de encontrar uma tomada elétrica e executar extensões de cabo de
alimentação.
- Registro totalmente integrado: Conecte outros dispositivos Fluke Connect ao Fluke 1734 para
registrar simultaneamente até dois outros parâmetros de medição, praticamente qualquer
parâmetro disponível em um módulo ou multímetro digital Fluke Connect.
- Complete a configuração “em campo” pelo painel frontal ou pelo aplicativo Fluke Connect:
Sem necessidade de voltar para a estação de trabalho para fazer download, configurar ou levar
o computador ao painel elétrico, pois os dados podem ser baixados diretamente para o cartão
de memória USB ou via Wi-Fi local. A configuração gráfica rápida e guiada garante que os
dados corretos são capturados a cada vez e a função de verificação inteligente indica que as
conexões corretas foram feitas, reduzindo a incerteza do usuário.

O 1732 e 1734 também incluem o novo software aplicativo Energy Analyzer Plus que oferece
capacidades de análise mais avançadas para melhor correlacionar dados e tomar melhores
decisões. Com isso, é possível baixar e analisar cada detalhe do consumo de energia e o
estado de integridade da qualidade de energia com a criação automatizada de relatórios.

Os registadores têm uma classificação de 600 V CAT IV / 1000 V CAT III - a mais alta
classificação de segurança da indústria - para uma utilização segura na entrada de serviço e na
rede interna.

Sobre a Fluke - Fundada em 1948, a Fluke Corporation é a líder mundial em ferramentas de
teste eletrônicas, profissionais e compactas, e softwares para medição e monitoramento de
condições. Os clientes da Fluke são técnicos, engenheiros, eletricistas, gerentes de
manutenção e meteorologistas que instalam, solucionam problemas e gerenciam
equipamentos industriais, elétricos e eletrônicos e processos de calibração. Fluke é uma marca
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registrada da Fluke Corporation. Para obter mais informações, acesse o site da Fluke.
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