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Sobre a NorTroN 
 

NorTroN é uma empresa especializada na distribuição e representação de instrumentos de teste 
e medidas elétricas, eletrônicas e de telecomunicação fornecendo equipamentos, ferramentas 
e consumíveis em todo mercado brasileiro. Foi fundada em agosto de 1994, sob a razão social 
Nortron Nordeste Eletrônica Ltda. 
 
Em abril de 1998 a NORTRON ampliou o mix de produtos criando a divisão de isolantes, na qual 
atua fornecendo e representando isolantes elétricos, acústicos e anticorrosivos. A partir de 
janeiro de 2000, capacitou-se a prestar consultoria para projetos de instalações elétricas de 
potência, particularmente Linhas Aéreas de Transmissão, assim como a monitoramento de 
campo e inspeção pericial em sistema de transmissão de energia. 
 
Com acervo técnico de 30 anos de projetos em linhas de transmissão, seu especialista detém 
autoria de diversas inovações bem-sucedidas, em especial as técnicas de Linha de Potência 
Natural Elevada - LPNE cognominadas Feixe Expandido - FEX. 
 
Atuação no mercado 
Desde a sua fundação, a NorTroN tem dado ênfase a Comercialização e Representação de 
produtos Eletroeletrônicos dentro da região. 
 
Devido a carência de empresas com corpo técnico qualificado para atender as dúvidas e 
necessidades apresentando soluções completas num cenário cada vez mais exigente e 
preocupado com os rumos atuais da economia nacional e com a globalização.  
 
A NorTroN tem escolhido parceiros com as melhores soluções para desenvolverem um trabalho 
de base com o objetivo de solidificar cada vez mais sua imagem de empresa capaz de oferecer 
soluções integradas. 
  
VISÃO 

• Ser a primeira opção em soluções na mente dos nossos clientes. 

MISSÃO 

• Prover soluções de última geração com o melhor custo-benefício para os clientes em 
todo território nacional. 

VALORES 

• Comprometimento com os resultados 
• Excelência em tudo que fazemos 
• Transparência nas relações 
• Responsabilidade socioambiental 
• Valorização das pessoas 
• Integridade acima de tudo 
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Fluke Corporation é líder mundial em 
ferramentas de teste e software para 
manufatura, distribuição, e serviços 
elétricos e eletrônicos. 

 
 
 
 
A Tektronix projeta e fabrica soluções 
de teste, medição e monitoramento 
para acelerar a inovação global. 

 
 

Keithley produz instrumentos de teste 
elétrico e sistemas utilizados para 
testes de produção de alto 
desempenho, desenvolvimento de 
produtos e pesquisa. 
 

 
 
 
 
 
Prover soluções tecnológicas seja na 
área industrial ou educacional, através 
de equipamentos profissionais, 
sistemas didáticos para laboratórios e 
capacitação profissional. 

Líder de mercado mundial em 
tecnologia de medição portátil e 
estacionária. Soluções inovadoras nas 
áreas de ar condicionado, ventilação, 
qualidade dos alimentos e controle de 
emissões.  

 

Especialista na arte de medir a mistura 
de cores, fornece soluções completas 
no gerenciamento de cores. 

 

 
 
 
A Dynapar é líder no desenvolvimento 
e fabricação local de dispositivos para 
controle de feedback de movimento, 
atendendo industrias com produtos de 
alto desempenho, durabilidade e 
tradição no mercado. 

 
 

 
 
 
Vitoria Química Tintas e Anticorrosivos 
Ltda. é uma empresa que atua no ramo 
de produtos químicos aromáticos, 
tintas e pigmentos orgânicos. 

 
 
 
 

HDE Electric tem fornecido produtos 
atendendo as necessidades dos 
mercados de geração e transmissão de 
energia elétrica. 

 
Líder nacional em instrumentos de 
medição, com mais de 36 anos de 
qualidade e tradição. 

 

 
 
 
 
GE Druck oferece uma linha ampla de 
equipamentos para calibração de 
pressão, temperatura e transmissores 
diversos. 

 

 
Linha especializada em ferramentas 
industriais para os segmentos de 
manutenção industrial e automotiva.  

 

 

 
 
 

Fábrica Italiana de Manômetros, 
Termômetros e Acessórios, fundada na 
Itália no ano 1925. 

 
Mitutoyo é uma empresa de 
instrumentos de precisão, tais como, 
paquímetros, micrômetros, traçadores 
de altura, máquinas tridimensionais, 
durômetros, rugosímetros e outros. 

O Grupo Schmersal é líder mundial em 
sistemas de segurança para pessoas, 
maquinas e processos produtivos 
oferecendo mais de 25.000 dispositivos 
e sistemas de segurança, componentes 
de elevadores e automação industrial.  
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Multímetros Digitais da Série 170  

Os três modelos da nova série 170 são as novas referências para multímetros para vários 

fins. Estabelecem o padrão com uma combinação de precisão, características, facilidade de 

utilização, segurança e confiabilidade. 

• True RMS para tensão e corrente; 

• Garantia Vitalícia; 

• EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V 

 

Alicate Amperímetro Fluke 376 FC com iFlex® 

Alicate Amperímetro CA/CC True-RMS Wireless Fluke 376 FC oferece recursos 

de registro, inclui sonda de corrente flexível iFlex™ e mede até 1.000 V e 1.000 
A, CA ou CC. 

• Medição de corrente CA de 2.500 A com sonda de corrente flexível iFlex; 

• Medição de corrente de CA e CC de 1000 A; 

• Medição de tensão de CA e CC de 1.000 V. 
 

 

Analisador de Qualidade de Energia Fluke 430 

Registradores de energia para caracterizar a qualidade de energia, 
conduzir os estudos de carga e capturar eventos de voltagem difíceis de 
encontrar em um período definido pelo usuário. 

• Eficiência do inversor; 

• Calculadora de perda energética; 

• Resolução de problemas em tempo real; 

• Mais alta classificação de segurança da indústria: 
600 V CAT IV/1000 V CAT III; 

• Meça todas as três fases e o neutro: com quatro sondas de corrente 
flexíveis inclusas com design avançado fino e flexível para caber nos 
menores espaços. 

 

 

Termovisores criados para os ambientes industriais mais exigentes 

Termovisores fabricados com mais de 65 anos de experiência 
industrial. Cada termovisor é fabricado com o comprometimento 
com os padrões Fluke de "resistência, confiabilidade e precisão".  
 
Projetada para o uso diário, em qualquer ambiente, para 
inspeções completas e precisas.  
 
Escolha entre as acessíveis e versáteis séries Performance; a série 
Professional, que oferece qualidade de imagem superior, ou a 
série Expert, que oferece resolução de altíssima qualidade, na 
maior tela do segmento. 
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Osciloscópios Digitais da Série TBS2000 

Os Osciloscópios da série TBS da Tektronix são os mais vendidos do mundo, 
sendo os osciloscópios básicos com mais capacidade e confiáveis. Com display 
maior e resolução melhorada, você consegue capturar sinais com mais 
performance. 

• Veja 50% mais sinal comparado aos outros osciloscópios do mercado com tela 
de 9” WVGA e 15 divisões; 

• Comprimento de memória de 20M; 

• 32 medidas automáticas. 

• Garantia de 05 anos. 
 

 

Geradores de Sinais da Série AFG3000C 

A série de gerador de funções/sinais arbitrários AFG3000C suporta uma 
grande variedade de aplicações em um único equipamento. Simples de 
usar e com um display grande, facilita o uso permitindo o usuário gerar e 
ler o sinal ao mesmo tempo na tela. 

• Modelos com 01 e 02 canais de saída; 

• Até 2GS/s de taxa de amostragem, até 20Vpp de amplitude e 
frequências de até 240MHz; 

• Garantia de 03 anos. 
 

 

 

Nova Geração de Analisadores de Espectro RSA 

Descubra e renove suas medidas em análise de RF.  
Os novos analisadores de espectro da Tektronix oferecem 
alta performance, à um preço competitivo, facilidade  
no uso e portabilidade. Desde analisadores de espectro  
USB até os modelos de bancada, todos apresentam  
a tecnologia de tempo real, podendo ser usado em todas  
as aplicações do mercado. O poderoso software SignalVu  
tem opções para as mais variadas tecnologias do mercado,  
como análise vetorial do sinal, medidas de pulso, padrões comerciais de RF e muito mais! 

 

Agora o Osciloscópio é apenas o começo... Conheça a Série MDO300 

 
Os projetos atuais são integrados entre domínio do tempo e frequência, e 
precisam de um osciloscópio que acompanhe essa realidade. A série de 
Osciloscópios de Domínio Misto MDO3000 são osciloscópios completos, 
integrando 6 funções em 1, o que inclui osciloscópio digital, analisador de 
espectro, gerador de funções arbitrário, analisador lógico, analisador de 
protocolo e voltímetro/contador digital. 
Além disso, ele é completamente configurável e ampliável, ou seja, você 

compra apenas o que precisa e protege seu investimento para projetos futuros. 

 

Conheça também a série de  

equipamentos de Performance para P&D da Tektronix 
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Keithley Sourcemeters© 2400 

A Série de SMU´s da Keithley pode, de forma precisa, simultaneamente 
medir e gerar tensão e corrente. Eles integram a capacidade individual de 
fonte de alimentação, multímetro digital, fonte de corrente e uma carga 
eletrônica. 

• Gera até 10A de pulos, 7A DC, 200V, 1000W 

• Mede até 10fA, 100nV. 
 

 

Multímetros Digitais de Bancada com 5½, 6½, 7½ e 8½ dígitos 

Keithley e Tektronix oferecem uma ampla opção de multímetros de 
bancada para atender qualquer necessidade. Se você precisa de medidas 
básicas para ensino, você pode optar pelo multímetro de 5½ dígitos de 
resolução. Se sua aplicação é para alta precisão, a Keithley oferece o 
multímetro mais preciso com 6ppm de precisão básica. Se você precisa de 
medidas rápidas para aplicações de IoT, por exemplo, oferecemos 
multímetro com 1Msample/s. Pesquisadores, projetistas e engenheiros de 
teste tem à disposição uma ampla opção de medidas, como tensão e/ou corrente DC e AC, Ohms 2 ou 4 fios, 
continuidade, frequência, período, RTD, termistores e termopares, diodo e capacitância. 
  

 

Fontes de Alimentação DC 

Fontes de alimentação DC com uma ampla faixa de geração de sinais de 
tensão, corrente e potência. 

• Fontes de saída simples ou múltiplas para ensino, pesquisa, projetos e 
testes automatizados; 

• Fontes de alimentação de até 1080W com tensões de até 10kV e corrente 
de até 108A; 

• Fontes de alimentação específicas para testes de baterias; 

• Equipado com características avançadas, como medidas de corrente em 
nano ampere, saídas analógicas, variação de tempo de subida/descida, 
digital I/O, e interfaces programáveis. 
 

 

 

Traçadores de Curva Keithley 

Os traçadores de curva da Keithley são sistemas modulares, customizáveis 
e totalmente integrados que permitem fazer a análise de semicondutores, 
traçando curvas corrente-tensão (I-V), capacitância-tensão (C-V), e pulso 
ultra-rápido I-V para caracterização elétrica. A opção do módulo de troca 
rápida permite trocar entre I-V e C-V sem re-calibrar. O analisador de 
performance mais rápido, o 4200A-SCS, acelera os testes de dispositivos 
complexos para semicondutores nas áreas de pesquisa e projetos, 
desenvolvimentos de processos e produção.  
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950-ME1 – Sist. de Treinam. em Elementos de Máquina e Acionamento Mecânico 

 
Estudos tecnológicos propostos: 950-ME1 e 950-ME1-SB 
• Introdução aos sistemas de acionamento mecânico; Chavetas; Sistemas de 
transmissão de potência mecânica; Introdução aos acionamentos por correia em 
V; Introdução aos acionamentos por correntes; Acionamentos por engrenagens de 
dentes retos; Acionamentos com múltiplos eixos; Acionamentos por correia em V 
para serviços pesados;  Seleção de correias em V e manutenção; Acionamentos por 
correias sincronizadas; Conceitos de lubrificação; Alinhamento preciso de eixos; 
Acoplamentos; Acionamentos por correntes para serviços pesados; Mancais 
planos; Mancais de esferas;Mancais de rolos;  Seleção e manutenção de mancais 
antideslizantes; Juntas e vedações; Acionamentos avançados por engrenagens. 

 
MF1000 - Sistema de Ensaios Modular de Mecânica de Fluidos 

 
Estudos tecnológicos propostos:  
 

• Estudo abrangente de escoamento sobre vertedouros; 

• Estudo da transição entre o escoamento laminar e turbulento 

• Estudo de perdas de carga em diferentes tubos, conexões e válvulas; 

• Estudo de medição de vazão em diferentes instrumentos de medição; 

• Estudo das características e instalação de bombas centrífugas; 
 
 

 

15225-8A - Sistema de Treinamento em Física Básica 

Sistema de Treinamento em Física Básica 
Este sistema TESS Advanced de Física Básica permite executar mais de 
40 experimentos nas áreas de mecânica, termodinâmica, eletricidade / 
eletrônica e ótica. É um conjunto compacto que inclui todos os materiais 
necessários para os experimentos em grupos recomendados de 2 a 4 
alunos.  
Tópicos cobertos: Mecânica: Forças; Máquinas elementares; líquidos e 
gases; Oscilações; Movimento linear; Termodinâmica: Equilíbrio térmico 
e medida de temperatura; Expansão térmica; Energia térmica; Ótica: 

Propagação da luz; Espelhos; Refração; Lentes; Olho humano; Equipamentos óticos; e, Eletricidade / eletrônica: 
Interação magnética; Circuitos elétricos; Resistência elétrica; Eletromagnetismo; Indução; Transistores.  

 

OPAL-RL - Simulador em Tempo Real 

O OP4510 é um simulador compacto que combina todos os pontos 
fortes da OPAL-RT em simulação de alto desempenho HIL 
(Hardware-in-the-loop) e RCP (Rapid Control Prototyping). 
Mais do que nunca, este simulador em tempo real oferece o melhor 
desempenho a um preço acessível. Esta última edição do OP4510 
marca uma evolução significativa, trazendo um novo nível de 
conectividade, expansibilidade e versatilidade para a plataforma. 
Equipado com a última geração de processadores Intel Xeon de 
quatro núcleos e um poderoso FPGA Xilinx Kintex 7, o OP4510 
oferece desempenho tanto para simulação em tempo real baseada 
em CPU como para simulação de eletrônica de potência em sub-
microsegundos em tempo real. 
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Aquecimento, Ventilação, Ar condicionado e Refrigeração 

Prestar serviços de qualidade já é um grande diferencial que deixa seu cliente muito satisfeito.  
Agora, utilizando os instrumentos testo, seus clientes sempre lembrarão de você. 
Com nossa linha você pode: Fazer inspeções termográficas, analisar os gases da combustão,  

  ajustar sistemas de VAC-R, normas de segurança do trabalho e muito mais. 
A verificação dos fluxos de ar nos dutos de ventilação é de suma importância para a 
função do sistema de ventilação e ar condicionado. 

• Registo exato dos fluxos de ar no duto de ventilação; 

• Assegurar a remoção de cargas de ambiente (aquecimento e resfriamento); 

• Medir a pressão diferencial para verificar se o filtro ainda está funcionando 

totalmente. 

 

Segurança Alimentar 
A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC, tem se 
ampliado internacionalmente estabelecendo normas de monitoramento 
no segmento alimentício. APPCC tem como princípio base garantir a 
produção de alimentos seguros à saúde do consumidor. 
A Testo pode ajudá-lo em seu trabalho diário oferecendo a tecnologia de 
medição adequada a sua aplicação. Os instrumentos de medição da Testo 
estão de acordo com a certificação internacional EN 13485. Além disso, os 
data loggers e o sistema de monitoração de temperatura e umidade testo 
Saveris obedecem a EN 12830 e tem a certificação apropriada do TÜV Süd 
technical inspection authority. 
 

 

Farmácia e Saúde 

Produtos farmacêuticos precisam estar sempre em excelente qualidade. 

Isto aplica-se a laboratório de pesquisa e produção de medicamentos, bem 

como ao armazenamento de substâncias sensíveis. Aplicam-se 

regulamentações e normas estritas, por exemplo, as normas ISO 9001, 

GxP, GMP (Boas Práticas de Fabricação), GLP (Boas Práticas de 

Laboratório) ou 21 CFR Parte 11. As condições ambientes onde são 

armazenados os medicamentos, bolsas de sangue ou vacinas devem ser 

constantemente monitoradas e documentadas. Utilize o nosso sistema de 

monitoramento de ambiente e garanta a qualidade do produto através do 

monitoramento contínuo de temperatura e umidade. 

 

Indústria 
As indústrias estão permanentemente sob pressão para garantir que todos 
os processos funcionem sem problemas. Os instrumentos Testo ajudam a 
garantir sua eficiência, reduzindo os custos. Além disso, a Testo oferece 
instrumentos de medição portáteis para a análise de gases de combustão 
e emissões que podem ser utilizados para monitorar a aderência às 
regulamentações ambientais. 
Na maioria dos países, a operação de todos os tipos de instalações 
industriais está sujeita a restritas regulamentações que regem as emissões 
de gases para a atmosfera. 
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Multímetros Digitais ET-1649 

Diferencia-se por ser pequeno, portátil, True RMS, auto range e possuir display de 3 5/6 dígitos com uma estrutura 
original, altamente confiável e segura, assim como um display grande.  
O instrumento pode ser usado em medidas de tensão AC/DC, corrente AC/DC, tensão 
com frequência variável (VFC), resistência, diodo, continuidade, capacitância, 
temperatura, frequência e NCV (tensão AC sem contato). É o instrumento portátil ideal 
para manutenção.  Este instrumento está de acordo com os padrões IEC1010: grau de 
poluição 2, categoria de sobretensão CAT III 600V e dupla isolação. 
• Display: 3 5/6 Dígitos, 6000 Contagens com 9999 para frequência de 4000 para 
capacitância; 
• Indicação de Sobrefaixa: “OL.”. Indicação de Polaridade: Automática.  
• True RMS AC, DataHold, Registro de MAX/MIN/REL. 
• Mudança de Faixa: Automática/Manual.  
• Detecção de Tensão AC sem contato (NCV).  
• Indicador de frequência variável (VFC). 

 
Alicates Amperímetros ET-3166A 

Instrumento aplicável à medição de sinais de Tensão DC e AC em Barramentos e linhas de 
alimentação de plantas industriais, painéis de distribuição. Em circuitos eletrônicos 
diferencia-se pelas medidas de tensão DC/AC, corrente AC, resistência, capacitância, 
frequência, duty cycle, testes de diodo e continuidade, data hold, modo relativo e detecção 
de tensão sem contato (NCV). Este instrumento está de acordo com a norma IEC/ EN 61010-
1, Categoria III 600V e possui certificação CE. 

• Display: LCD 3 3 / 4 Dígitos, 4000 Contagens; Iluminação do Display e da Garra;  

• Indicação de Polaridade: Automática; Indicação de Sobrefaixa: “OL”;  

• Mudança de Faixa: Automática/ Manual, Data Hold, Modo Relativo, Auto Power Off; 

• Abertura da Garra: 30mm;  

• Segurança/Conformidade: IEC/EN 61010-1, Dupla Isolação, CAT III 600V; 
 

 
 
 
 
 

Calibradores de Processo GE Druck 

Calibradores de Sinais Elétricos: Equipamentos dedicados para geração e 
medição de sinais de V, mV, mA e Frequência simultaneamente no 
display. Medição de pressão opcional. 
Calibradores de Temperatura: Equipamentos dedicados para geração e 
medição de Termopares e RTD´s, com medição simultaneamente de 
mA no display. Medição de pressão opcional. 
Calibradores de Pressão: Equipamentos dedicados para calibração de 
pressão e manômetros digitais, com alta precisão (até 0,1% no 
modelo Premium) e 11 unidades de engenharia selecionáveis no 
equipamento. 
Calibrador Multifunções:  Equipamentos completos para geração e 
medição de Termopares, RTD´s, mA, V, mV, Resistencia e Frequência 
simultaneamente no display com alta precisão. Medição de pressão 
opcional. 
Bombas de Pressão Portáteis: Bombas para geração de pressão no 

campo. Modelos de baixa pressão, alta pressão e vácuo. Robustas e de fácil operação. 

http://www.nortronne.com.br/
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Linha especializada em ferramentas industriais para os segmentos de manutenção industrial e 

automotiva. São carros organizadores, caixas para ferramentas, soquetes, torquímetros, chaves de 

aperto, ferramentas isoladas 1000V, ferramentas antifaiscantes, alicates, chaves de fenda, martelos, 

entre outros. 

 

 

 

 

 
Personalização: você pode escolher a cor do carro de ferramentas; 
Maior organização e aumento de produtividade: melhora e agiliza o acesso às ferramentas.  
Berços em EVA: resistentes a várias condições de uso; 
Ajuda a prevenir a perda de ferramentas: os berços são feitos em EVA multicamada de diferentes cores. 
Marcação customizada: a Tramontina PRO oferece para os usuários que adquirirem jogos de ferramentas 
no sistema Modular Flex System, a possibilidade de identificar suas ferramentas com um pequeno custo 
adicional. Pode ser colocado o nome do setor, número da ferramenta ou nome do mecânico. 
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Encoder Incremental B58N 
Principal encoder incremental do mercado, o B58N é fabricado no Brasil e oferece 
alta robustez em um projeto compacto e muito flexível. Reunindo várias opções de 
construção mecânica, é oferecido nas versões eixo sólido, eixo vazado, eixo 
passante ou eixo expansivo, além de contar com uma variedade de flanges e 
suportes de fixação. 
 
Possui resolução de 1 a 3600 PPR. É protegido contra sobretensão, inversão de 
polaridade e curto-circuito entre saídas. A temperatura de operação é de 0°-100°C 
e a de armazenamento de -20°C a 100°C. É um encoder leve, com 
aproximadamente 400 gramas. Tem garantia de 1 ano para defeitos de fabricação 
e opção de Produção Turbo, com prazo de 1 dia útil. 
 

 
Encoder Incremental HS35R 

O encoder HS35R foi projetado com um sensor óptico de tecnologia avançada, 
envolto em um invólucro mecânico robusto para suportar choques de até 400G 
que proporciona feedback confiável e disco inquebrável de até 5000 PPR. Com 
uma variedade de vantagens para atender todas as aplicações agressivas, evita 
paradas não programadas e aumenta a produtividade em campo. 
– Sensor interno avançado, com ampla abertura;  
– Disco inquebrável; 
– Rolamentos duplos mecanicamente selados; 
– Melhorias no invólucro e selagem do eixo: Classificado como IP67; 
– Alta Resolução: Aumento da resolução para até 5000PPR; 
– Faixa de temperatura estendida opcional: Em aplicações com temperatura ambiente entre -40° a 100°C; 
– Produzido no Brasil: Tenha Suporte e Assistência Técnica local.  

 

Encoder Incremental HS35N 

Produzido no Brasil, o Encoder Industrial HS35N tipo Hollow Shaft é um 
equipamento robusto com grau de proteção IP65. Foi projetado com design 
exclusivo para fácil instalação em motores ou eixos de máquinas. 
 
Possui resolução de 1 a 5000 PPR e conta com um disco inquebrável de até 5000 
PPR. A fixação segue o padrão para encoders IEC. É protegido contra sobre-tensão, 
inversão de polaridade e curto-circuito entre saídas. 
 
A temperatura de operação é de 0º C até 100º C e a de armazenamento é de -20º 
C até 100º C. O HS35N é leve, pesando aproximadamente 450 gramas. Tem 
garantia de 1 ano. 
 

 

Controlador de Temperatura Digital West 6100+ 

 
 
 
A Série West 6100+ é uma linha de controladores flexível e fácil de usar.   
 
A Série 6100+ é uma evolução da série N6100. Os benefícios do produto se tornaram 
mais versáteis e fáceis de usar, como as entradas de retpoint remotas, entradas 
digitais, módulos de saída, menu customizável, configuração automática do hardware 
e transmissor com alimentação 24VDC. 
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SISTEMA TOROFITA® – Mais que evitar a corrosão é SER ANTICORROSIVO. 

Fita de polietileno composta de um filme laminado exclusivo, recoberto por 
adesivo betuminoso tecnicamente formulado e protegido por um laminado 
anti-aderente. Possui alta rigidez dielétrica, excepcionais propriedades de 
adesão e coesão, bem como resistência a ação de ácidos, álcalis, fungos e 
bactérias. Adere perfeitamente sobre conexões e peças especiais desde que 
as superfícies estejam devidamente preparadas. Utilizada também como 
proteção impermeabilizante e/ou acabamento dos sistemas de isolação de 
tubulações enterradas. 
A aplicação de Torofita® pode ser efetuada manual ou mecanicamente 
sobre a tubulação já imprimada com Vitória SA 612. 
Disponível nas larguras: 30, 50, 100, 150, e 230 mm 

 

FITAPLAST® 
Composta de um filme laminado recoberto por adesivo, sendo utilizada 
como proteção mecânica do revestimento com fita anticorrosiva Torofita®. 
A aplicação da Fitaplast® pode ser efetuada manual ou mecanicamente, de 
forma helicoidal, sobre a fita anticorrosiva Torofita®, mantendo-se sempre 
uma tensão uniforme e sobreposição constante, evitando-se a formação de 
rugas, bolhas ou bolsas de ar. 
As emendas entre rolos devem ser feitas sobrepondo-se 200 mm entre o 
término de um rolo e o começo de outro. Deve-se aplicar duas ou mais 
camadas de Fitaplast® conforme as exigências de cada projeto. 

 

VITÓRIA SA612® 

Solução betuminosa composta de plastificantes e solventes. Recomendada como 
camada de ligação no revestimento de superfícies metálicas (aço ou ferro), 
proporcionando perfeita aderência da Torofita®. 
 
 A aplicação do primer Vitória SA 612® deve ser efetuada por meio de pincel, rolo, 
pistola ou aspersão, imediatamente após a limpeza e preparação da superfície. 

 

 

 

 

 

 
 

 

TINTA ANTICORROSIVA VITÓRIA E210® 

 

O tradicional Coaltar Epóxi E 210® permanece como uma solução para 
aplicações que até hoje persistem protegendo superfícies metálicas, de 
alvenaria ou concreto. Indicada tanto para projetos novos como para 
manutenção industrial.  
Foram muitos Kilometros de uso deste produto! 
Sua grande vantagem é a impermeabilidade, dificilmente superada por 
outras tintas. 
Destinados aos mais diversos segmentos tais como: industriais, petróleo, 
adução, esgoto, gás, químico, farmacêutico, açúcar e álcool, papel e 
celulose, alimentício, naval, entre outros. 
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CAPSURE 

Este conveniente instrumento de combinação de cor portátil captura e 
registra rapidamente métricas de cores exatas de qualquer fonte de 
inspiração, mesmo de superfícies estampadas e texturizadas. Esteja você 
projetando um novo produto ou tentando capturar a especificação de cor 
exata do seu cliente, o CAPSURE da X-Rite é o instrumento imprescindível 
para você alcançar rapidamente a visão de cores ideal. Sua integração com 
bibliotecas de cores PANTONE permite que ele combine cores com essas 
bibliotecas e forneça recomendações sobre paletas de cores harmoniosas e 
cores semelhantes para aprimorar ainda mais as estratégias de design.  
 

 

Ci60 

Com sua abertura de medição de 8 mm e a capacidade de gerar medições 
simultâneas de SPIN/SPEX, o Ci60 autônomo é o instrumento de medição 
mais competente e flexível de sua categoria. Ideal para inspecionar a 
entrada de mercadoria no recebimento, esse instrumento acessível de 
medição de cor substitui a avaliação de cor visual propensa a erros ou em 
condições de iluminação não controladas. 
O Ci60 é totalmente compatível com dispositivos antigos, como a série X-
Rite SP, sem afetar as bibliotecas de dados existentes. Ele também oferece 
suporte para transformações integradas que otimizam a compatibilidade 
com instrumentos de bancada e aperfeiçoam a compatibilidade entre 
instrumentos em uma cadeia de fornecimento que inclui diversos tipos de 
espectrofotômetros. 

 

Ci7800 
Da ideia até a formulação, produção e controle de qualidade o 
espectrofotômetro de esfera de bancada Ci7800 é o instrumento mais 
avançado disponível no mercado, ideal para garantir a consistência de cor 
para os produtos mais complexos. Quando combinado com os softwares 
NetProfiler, Color iMatch ou Color iQC, o Ci7800 oferece uma solução 
completa de medição de cor e gerenciamento. 
O Ci7800 foi projetado levando em consideração padrões de conformidade, 
como o ASTM E308 e diretrizes CIE. Os sensores internos de temperatura e 
umidade registram as condições cada vez que uma amostra é medida. O 
Balanceamento de UV opcional está disponível para controle avançado de 
branqueadores fluorescentes e ópticos em papel, tecidos, plásticos, tintas e 
revestimentos. Teste de repetividade com delta E de 0,01, o melhor 

desempenho do mercado.  

 

SpectraLight QC 

Este sistema de avaliação visual de cores holístico apresenta fontes de luz de 
última geração, incluindo luz natural filtrada, tornando mais fácil atender a 
praticamente qualquer especificação. Um back-end orientado por dados assegura 
a compatibilidade entre instrumentos em toda a cadeia de fornecimento, 
permitindo comunicação e rastreabilidade das configurações da unidade, 
desempenho da lâmpada e certificações do operador sem precedentes e muito 
mais. 
A cabine de luz SpectraLight QC apresenta sete fontes de luz - mais que qualquer 
outra cabine de luz disponível no mercado. Isso inclui luz do dia, incandescente 
“A”, horizonte, três fluorescentes (qualquer combinação de CWF, U30, U35, TL83 
e TL84) e UVA. Os perfis podem ser criados para compartilhar preferências e 
configurações em toda a cadeia de fornecimento. 
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Micrômetro e Paquímetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Bem vindo a nosso mundo! 

 

O Grupo Schmersal é líder mundial em sistemas de segurança para pessoas, maquinas e processos 

produtivos oferecendo mais de 25.000 dispositivos e sistemas de segurança, componentes de 

elevadores e automação industrial.  

Somos referência e estamos na vanguarda em oferecer soluções e serviços em implantação de 

sistemas de segurança customizados através de consultorias em levantamento e avaliação de riscos, 

treinamentos, engenharia de aplicação e projetos de segurança para adequar sua planta industrial 

na NR12.  

 

Temos um know-how de 70 anos em segurança industrial, mas nada disso teria sentido se nós não 

tivéssemos paixão e amor naquilo que fazemos. Esse é o nosso maior diferencial, nós somos 

apaixonados por aquilo que fazemos. 

Somos apaixonados por encontrar formas, seja em produtos, serviços e soluções, para garantir 

maior segurança no local de trabalho, contribuindo para eliminar acidentes, redução de custos de 

nossos clientes e principalmente valorizando a vida. Assim acordamos todas as segundas-feiras 

com sorriso no rosto para contribuir para um mundo melhor. Estamos seguros disso, e de segurança 

a gente entende. 

http://www.nortronne.com.br/


www.nortronne.com.br                             (81) 3427-3445    Página 15 

 

 

 

 

Teste, Medição e Proteção 
Os produtos de tecnologia de ponta da HDE para teste, medição e 
proteção oferecem informações seguras, precisas e críticas sobre o 
sistema de energia elétrica e o equipamento associado. Todos os 
produtos HDE são construídos de acordo com os padrões de 
qualidade das concessionárias de energia elétrica e são projetados 
para melhorar a confiabilidade do sistema; acelerar a restauração 
de energia; e facilitar os procedimentos de manutenção de modo 
seguro no campo. Os produtos HDE proporcionam a confiança que 
você precisa para garantir que a eletricidade esteja fluindo de 
forma segura e eficaz para os seus clientes.  
• Voltímetros e medidores de fases; 
• Amperímetros de alta tensão; 
• Detectores de tensão elétrica; 
• Instrumentos para testes adicionais; 
• Detectores de tensão elétrica pessoal; 
• Fabricação e usinagem personalizadas; 
• Testadores de isolação, para-raios/ corrente de fuga; 
• Software para análise de arcos elétricos; 
• Testadores para capacitores; 
• Identificadores de fases; 
• Produtos para postes de iluminação de concessionárias; 
• Testadores para transformadores e capacitores; 
• Holofotes e luzes fotométricas (spot); 
• Luzes de segurança para capacetes. 
 

 
 
 
 

 
O sistema produtivo da Nuova Fima é um resultado de mais de 50 anos de 
atividade no campo de produção de instrumentos de medição de pressão e da 
temperatura. Grande parte dos componentes que a Nuova Fima utiliza para a 
fabricação de seus instrumentos são fabricados internamente, seguindo uma 
estratégia e precisa seleção dirigida a manter o mais alto nível não somente do 
padrão de produção, mas também de serviços. 
 
Produtos: 

• Manômetros com mola tubular; 

• Manômetros especiais; 

• Presssotatos; 

• Separadores de Fluído; 

• Termômetros; 

• Transmissores de Pressão; 

• Poços termométricos. 
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AS MELHORES SOLUÇÕES EM 

TESTE E MEDIÇÃO ESTÃO AQUI 
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