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WERKEN ZONDER IGM IS EIGENLIJK GEWOON RADEN  
U bent bekend met FLIR's uitgebreide aanbod aan warmtebeeldcamera's. Vanaf nu vindt 
u diezelfde warmtebeeldtechnologie ook terug in uw test- en meetapparatuur. FLIR noemt 
deze technologie IGM (Infrared Guided Measurement) en hiermee gaat u op een nieuwe 
manier te werk bij het vaststellen van elektrische problemen en verborgen gebreken.  

STROOMTANGEN DIE U MEER LATEN ZIEN 
Met de FLIR CM174- en CM275-stroomtang voert u 
diverse elektrische metingen uit die zijn aangevuld 
met de kracht van IGM. Met IGM brengt u elektrische 
problemen in beeld, zodat u complexe problemen 
snel kunt oplossen. Bovendien maakt de CM275 
draadloos verbinding met FLIR Tools of de FLIR  
InSite workflow management app. SPOTWARMTEBEELDCAMERA'S  

De FLIR TG165/TG167-spotwarmtebeeld- 
camera's slaan een brug tussen spot- 
IR-thermometers en de legendarische  

warmtebeeldcamera's van FLIR.

• Toont direct waar het warm is  
  en waar u moet richten 
• Giswerk behoort tot het verleden 
• 24:1 spotverhouding voor veiliger  
 meten op afstand

DE VOCHTMETER 
OPNIEUW 
UITGEVONDEN
De FLIR MR160 en MR176 
brengen onzichtbare 
koudepatronen bij 
vochtverdamping in 
beeld en begeleiden u 
visueel naar de exacte 
locatie die nader getest of 
onderzocht moet worden

• 80 × 60 kleurenscherm
• Met en zonder pin 
•  Laser en dradenkruis 

ter bevordering van  
de oriëntatie

DM285, DM284 & DM166 TRMS-multimeters met warmtebeeldcamera 
De FLIR DM166, DM284 en DM285 digitale multimeters zijn uitgerust met 
een geïntegreerd scherm voor de weergave van warmte veroorzaakt door 
elektrische defecten. Hierdoor kunnen professionals problemen sneller en 
veiliger opsporen.  

•  De diverse functies van de FLIR DM284 en DM285 digitale  
multimeters worden ondersteund door warmtebeeldtechnologie,  
voor één handige diagnosetool.  
De DM285 maakt ook draadloos verbinding met FLIR Tools  
of de nieuwe FLIR InSite™ workflow management app.

•  FLIR DM166: FLIR's meest betaalbare digitale multimeter met 
warmtebeeldcamera is voorzien van uitgebreide multimetertestfuncties 
en zowel geschikt voor hoog- als laagspanningstoepassingen.

FLIR NIEUWE IGM™-LIJN

FLIR CM174 & CM275 FLIR TG165/TG167 

FLIR MR160/MR176 NIEUW!



Problemen met Variable Frequency Drives 
oplossen met behulp van de VFD-modus

Controleren op spanning  
met contactloze spanningszoeker

UW FAVORIETE TROUBLESHOOTERS 

Contactloze spanningsdetector en werkverlichting  
De FLIR VP52 is een robuuste, contactloze spanningsmeter met  
CAT IV-classificatie, uitgerust met verschillende meldingen:  
voelbare trillings- en LED-alarmen (rood), een krachtige LED-zaklamp  
en een veelzijdige spanningsgevoeligheid.

• Robuust en betrouwbaar: Valbestendig tot 3 m 
• Sonde met laag profiel, zodat de sonde dichter bij uw stroombronnen komt 
• Niet-wegrollende behuizing met dubbel gegoten antislipgreep

FLIR MULTIMETERS

FLIR STROOMTANGEN

FLIR VP52

FLIR TG165/TG167 

FLIR MR160/MR176 

FLIR DM90/DM91 
TRMS Multimeter  
met type K- 
temperatuurmeting

Met de FLIR DM90 en DM91 lost u  
snel en veilig problemen met elektrische  
en elektronische systemen en  
HVAC/R-systemen op.

•  Onder meer True RMS, LoZ, VFD-modus  
en µA

• Veiligheid CAT IV-600V, CAT III-1000V 
•  Alleen DM91: Bluetooth®, zodat u 

verbinding kunt maken met FLIR-camera's, 
mobiele apparatuur met FLIR Tools of het 
FLIR InSite workflow management systeem

FLIR DM62/DM64/DM66 
Professionele digitale  
multimeters 

De digitale multimeters uit de nieuwe 
lijn van FLIR bieden u diverse functies 
waarmee u problemen sneller oplost 
en veiliger kunt werken.  

• DM62: True RMS-multimeter
• DM64: HVAC-multimeter 
•  DM66: Multimeter voor 

onderhoudstechnici en 
storingsmonteurs

FLIR CM4X
Stroomtangen met Accu-Tip™ 

De FLIR CM4X-lijn bestaat uit drie 
professionele en betaalbare 400 A 
AC True RMS-stroomtangen.

• CM42 AC-stroomtang
•  CM44 AC-stroomtang  

met type K-thermokoppel
•  CM46 AC/DC-stroomtang  

met type K-thermokoppel 

FLIR CM72/CM74 
Commerciële stroomtangen 

Met de FLIR CM72 600 A AC-
stroomtang en de CM74 600 A 
AC/DC-stroomtang hebt u beter 
toegang tot bedrading op lastig 
bereikbare plaatsen.  

• Smalle klemmen 
• Felle LED-werkverlichting
•  Autoranging, True RMS, 

inschakelstroom (alleen CM74), 
VFD-modus (alleen CM74)

FLIR CM78 INDUSTRIËLE 
stroomtang van 1000 A  
met IR-thermometer

De FLIR CM78 is een industriële 
True RMS-stroomtang van 1000 
A voor veilig werken met krachtig 
aangedreven apparatuur en 
temperatuursystemen 

• Spot-IR-thermometer  
 met laserpointer
• Metingen van gelijk-/wisselstroom 
• Type K-thermokoppel

FLIR CM82/CM83/CM85 
True RMS-stroomtangen 

De FLIR CM82, CM83 en CM85 
zijn industriële 600 A AC 
stroomtangen met geavanceerde 
spanningsanalyse en VFD-filtering. 

•  Bluetooth voor op afstand 
aflezen op mobiele apparatuur

•  METERLiNK™ voor ingesloten 
meetwaarden op warmtebeelden

• Valbestendig tot 2 m
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Neem contact met ons op via flir@flir.com, bel +32 (0)3 665 51 00 
of neem contact op met uw lokale FLIR-distributeur

FLIR MR40

FLIR MR60

ALLE FUNCTIES DIE U NODIG HEBT

FLIR VOCHTMETERS 

FLIR MR40 

De FLIR MR40 is een robuuste, 2-pens 
éénschalige vochtmeter in zakformaat 
met een geïntegreerde zaklamp.

•  Vochtdetectie op hout en 
bouwmaterialen

• Gebouwinspecties 
• Vochtbestrijding 
• Ongediertebestrijding 
• Dakdekken en vloeren leggen 

FLIR MR60 

De FLIR MR60 Vochtmeter Pro is een 
gebruiksvriendelijke vochtmeter voor metingen 
met en zonder pin met geavanceerde functies 
en een kleurenscherm. De geïntegreerde 
pinloze sensor en een sonde met een externe 
pin bieden de flexibiliteit om zowel niet-
invasieve als invasieve metingen te verrichten.   

• Vochtbestrijding 
• HVAC

IR-VENSTERS
Vensters van geanodiseerd 
aluminium of rvs met PIRma-Lock™    

Met de inspectievensters uit de IRW-serie  
van FLIR plaatst u een 'buffer' tussen uzelf  
en de onder stroom staande apparatuur. Zo 
bent u beschermd tegen vlamboogincidenten.  
U heeft de keuze uit twee opties: het frame 
van geanodiseerd aluminium of het frame van 
duurzaam rvs. Kies voor de laatste optie als 
het gebruik van verschillende metalen moet 
worden voorkomen.

• Eenvoudig te installeren en gebruiken 
• Optie van rvs 
• Met veiligheidscertificering  

FLIR VS70 
Videoscoop 

De FLIR VS70 is een robuuste, 
waterdichte en schokbestendige 
videoscoop met handbediening 
waarmee gebruikers de smalle 
camerasonde in krappe ruimtes 
kunnen manoeuvreren. Gebruikers 
kunnen deze videoscoop 
aanvullen met geavanceerde 
inspectieoplossingen, 
uitbreidingscamera's en accessoires 
om zodoende te voorzien in allerlei 
uiteenlopende inspectiebehoeften.

•  Smalle camera's voor toegang tot 
krappe ruimtes

• Groot, 5,7" LCD-kleurenscherm  
• Handige functie voor     
 ingesproken notities

FLIR IR-VENSTERS 

FLIR VS70


