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ATT JOBBA UTAN IGM ÄR ATT GISSA  
Du känner redan till FLIR:s breda sortiment av värmekameror. Idag kan du hitta 
exakt samma teknik i test- och mätverktyg. FLIR kallar det IGM-teknik (Infrared 
Guided Measurement) och den kommer att förändra din metod för att diagnostisera 
elproblem eller felaktigheter i byggnader.  

STRÖMTÄNGER SOM VISAR MER   
Strömtängerna FLIR CM174 och CM275 förenar 
kraften hos IGM med ett utbud av funktioner 
för elmätningar så att du visuellt kan identifiera 
elfel och lösa komplexa problem snabbt. CM275 
ansluter även trådlöst till FLIR Tools eller FLIR 
InSite-appen för hantering av arbetsflöde. IR-TERMOMETRAR MED 

VÄRMEBILDVISNING  
FLIR TG165/TG167 IR-termometer med 

värmebildvisning fyller mellanrummet mellan 
IR-termometrar för enstaka punkter och FLIR:s 

värmekameror.

• Visar direkt vad som är varmt och vart du ska  
 sikta 
• Inga fler gissningar 
• 24:1 avstånd till mätyta för säkrare   
 avståndsmätning

FUKTMÄTARE 
MED NY DESIGN
Med FLIR MR160 och 
MR176 kan du se osynliga 
kalla temperaturmönster 
som är kopplade 
till avdunstning och 
som visuellt vägleder 
dig till den exakta 
plats som behöver 
ytterligare testning och 
undersökning

• 80 x 60 färgdisplay
• Stiftmätning och   
 stiftlös mätning 
•  Laser och hårkors för 

enkel referens

DM285, DM284 och DM166 TRMS-multimetrar 
FLIR:s digitala multimetrar DM166, DM284 och DM285 har inbyggd skärm 
som visar den värme som uppkommer till följd av elfel. Detta gör att du 
kan hitta problem snabbare och säkrare.  

•  FLIR DM284/DM285 kombinerar värmebilder med en 
omfattande uppsättning digitala multimeterfunktioner i ett praktiskt 
diagnosverktyg.  
DM285 ansluter även trådlöst till FLIR Tools eller till den nya FLIR 
InSite™-appen för hantering av arbetsflöde.

•  FLIR DM166: FLIR:s mest prisvärda kombination av digital multimeter 
och värmekamera och erbjuder många multimetertestfunktioner 
liksom flexibilitet för användning i både hög- och 
lågspänningstillämpningar.

FLIR NY IGM™-SERIE

FLIRCM174 OCH CM275 FLIR TG165/TG167 

FLIR MR160/MR176 NYHET!



Felsök frekvensomriktare med variabel 
frekvensstyrning med VFD-läge

Kontrollera om det finns spänning med den 
inbyggda kontaktfria spänningsdetektorn 
(NCV)

FÖRSTAHANDSVALET FÖR FELSÖKNING 

Kontaktlös spänningsdetektor och arbetsbelysning  
FLIR VP52 är en robust, CAT IV-klassad kontaktlös spänningsdetektor med 
en kombination av indikationer – vibration och röda LED-larm, en kraftfull 
LED-ficklampa och olika spänningskänsligheter.

• Tålig och tillförlitlig: Falltestad från 3 meter 
• Sondspets med låg profil gör att detektorn kommer närmare elkällorna 
• Hölje som inte rullar med halksäkert grepp

FLIR MULTIMETRAR

FLIR STRÖMTÄNGER

FLIR VP52

FLIR TG165/TG167 

FLIR MR160/MR176 

FLIR DM90/DM91 
TRMS multimeter  
med termoelement  
typ K

FLIR DM90 och DM91 har det du behöver 
för att snabbt och säkert felsöka elsystem, 
elektroniska system och HVAC/R-system.

•  True RMS, LoZ, VFD Mode, µA med mera
• Säkerhet enligt CAT IV-600V, CAT III-  
 1000V 
•  Enbart DM91: Med Bluetooth®-teknik så 

att du kan ansluta till mobila enheter med 
FLIR Tools eller FLIR InSite för hantering 
av arbetsflöde

FLIR DM62/DM64/DM66 
professionella digitala  
multimeterverktyg 

FLIR:s nya digitala multimeterverktyg 
ger dig ett omfattande 
funktionsutbud för snabbare och 
effektivare felsökning samt säkrare 
arbetsförhållanden.  

• DM62: True RMS-multimeter
• DM64: HVAC-multimeter 
•  DM66: Multimeter för fältservice- 

och elektroniktekniker

FLIR CM4X
Strömtänger med Accu-Tip™ 

FLIR CM4X 400AC inkluderar tre 
professionella och prisvärda True 
RMS-mätare.

• CM42 AC strömtång
•  CM44 AC strömtång med  

termoelement typ K
•  CM46 AC/DC strömtång med 

termoelement typ K 

FLIR CM72/CM74  
Kommersiella strömtänger 

FLIR CM72 600A AC strömtång och  
CM74 600A AC/DC strömtång ger  
dig bättre tillgång till kablar på 
svåråtkomliga platser.  

• Liten kloöppning 
• Stark LED-arbetsbelysning
•  Autoranging, True RMS, Inrush  

(enbart CM74), VFD-läge  
(enbart CM74)

FLIR CM78 INDUSTRIELL 
1000A strömtång med  
IR-termometer

FLIR CM78 är en industriell 1000A 
True RMS-strömtång för säkert 
arbete vid högspänningsutrustning 
och temperatursystem  

• IR-termometer med laserpekare
• AC/DC-mätningar 
• Termoelement typ K 

FLIR CM82/CM83/CM85 
True RMS-strömtänger 

FLIR CM82, CM83 och CM85 
är 600A AC strömtänger för 
professionell användning, 
konstruerade med avancerad 
effektanalys och VFD-filtrering. 

•  Bluetooth för fjärrdiagnostik på 
mobila enheter

•  MeterLink™ för integrerade 
avläsningar på värmebilder

• Falltestad från 2 meter



Bilderna är endast avsedda för illustration.  © Copyright 2018, FLIR Systems Inc. Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare. Tekniska 
specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.  17-3491_INS_SV

www.flir.eu

Kontakta oss på flir@flir.com,  ring +32 (0)3 665 51 00 
eller kontakta din lokala FLIR-distributör

FLIR MR40

FLIR MR60

ALLA FUNKTIONER DU BEHÖVER

FLIR FUKTMÄTARE 

FLIR MR40 

FLIR MR40 är en tålig fuktmätare med 2 
sonder och en skala. Den har integrerad 
ficklampa och ryms i fickan.

•  Fuktdetektering i trä och byggmaterial
• Byggsinspektioner 
• Fuktsanering 
• Skadedjursbekämpning 
• Takläggning och golvläggning i  
 bostadshus 

FLIR MR60 

FLIR MR60 Moisture Meter Pro är ett 
lättanvänt mätinstrument för användning 
med eller utan stift med avancerade 
funktioner och färgdisplay. En integrerad 
stiftlös sensor och en extern stiftsond ger 
flexibilitet nog för förstörande och icke-
förstörande mätningar.   

• Fuktsanering 
• HVAC

IR-FÖNSTER
Fönster i anodiserat aluminium eller 
rostfritt stål med PIRma-Lock™    

FLIR:s IRW-serie har inspektionsfönster 
som skapar en barriär mellan dig och 
strömförande utrustning och skyddar dig 
mot ljusbågar. Välj ramen i anodiserat 
aluminium eller satsa på tåligt rostfritt stål 
för att förhindra problem med blandade 
metaller.

• Enkla att installera och använda 
• Finns i utförande av rostfritt stål 
• Säkerhetscertifierad  

FLIR VS70 
Videoskop 

FLIR VS70 är ett robust, vatten- 
och stöttåligt videoskop med 
handkontroll som gör att 
användaren kan manövrera 
kamerasonden i trånga utrymmen. 
Avancerade inspektionslösningar, 
expansionskameror och tillbehör 
hjälper användarna att lösa många 
olika inspektionsbehov.

•  Smala kameror för åtkomst till 
trånga utrymmen

• Stor 5,7" LCD-färgdisplay  
• Lätt att göra röstanteckningar 

FLIRIR-FÖNSTER 

FLIR VS70


