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FLIR levererar värmekameror samt test- och mätverktyg i världsklass med den 
noggrannhet, tillförlitlighet och mångsidighet du behöver för de mest krävande 

uppgifterna.

VAD BEHÖVER DU MÄTA?
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Vår exklusiva IGM-teknik bygger på FLIR 
Lepton®-värmekamera-coren. Kompakta, 
billiga Lepton ger oss möjlighet att utveckla 
nya, högeffektiva test- och mätprodukter med 
integrerade effektiva värmebilder – en möjlighet som 
hjälper dig direkt se för höga temperaturer så att 
du kan hitta potentiella problem, göra mätningar 
och lösa problem snabbare än någonsin.

VAD BEHÖVER DU MÄTA?VAD BEHÖVER DU MÄTA? 

FLIR är med sina 50 år i branschen 
världens största leverantör av teknik 
för termisk bildbehandling. Nu 
presenterar företaget en ny serie 
med test- och mätprodukter som har 
samma innovationskraft, kvalitet och 
tillförlitlighet som alla våra produkter.
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FLIR CM275 
Industriell strömtång med 

dataloggning, trådlös anslutning 
och IGM™

Med FLIR lokaliserade vi flera varmgångar på 
grund av el som kunde ha lett till att vi behövt 
stänga byggnader eller områden. Nu kunde 
vi reparera i förväg utan att fel uppstått. Vi 
hittade även två takläckor som takläggarna 
inte kunde hitta och reparera på egen hand.
– Anläggningsansvarig, Fortune 500 företag inom 
telekommunikationstjänster
Källa: TechValidate. TVID: C94-758-D4E

Vi använder FLIR:s kameror varje vecka hos våra kunder för att bekräfta att elanslutningar inte överhettas. Vi har även använt 
FLIR-kameror i lastbilsverkstaden för att identifiera stopp i kylsystem. Vår FLIR-kamera har även använts för att hitta läckor i taket i 
vår gamla kontorsbyggnad. Mycket prisvärt!
– Lisa Phillips, elingenjör, Altorfer Power Systems

Källa: TechValidate. TVID: 3F4-318-733

NU LANSERAR VI FLIR:S NYA, EXKLUSIVA INFRARED  
GUIDED MEASUREMENT-TEKNIK (IGM™) 

VÅRA SENASTE 
INNOVATIONER

INNEHÅLL

FLER            PRODUKTER

IGM-teknik, som drivs av en FLIR Lepton®-värmekamera-core, gör att FLIR kan utveckla unika 
produkter som kan hjälpa dig att visuellt hitta potentiella problem, snabbt och effektivt, 

före, under och efter att arbetet utförs.
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FLIR T500-SERIES

Professionella värmekameror 
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FLIR DM91
TRMS multimeter med termoelement 

typ K
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FLIR DM166
Värmebildsvisning TRMS 

Multimeter
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FLIR DM285
Industriell värmebildsmultimeter 

med dataloggning, trådlös 
anslutning och IGM
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FLIR DM6x
TRMS Digital 
Multimetrar

PRODUKTER
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flir.com/c2 • flir.com/c3flir.com/flirone

FLIR ONE® PRO ansluts till mobila enheter
Nya FLIR ONE Pro är ett måste i verktygslådan för alla inspektörer och entreprenörer. FLIR One 
Pro förenar MSX® HD-bilder med kraftfulla mätverktyg och rapportfunktioner och jobbar lika 
hårt som du, nästan. Med vår exklusiva VividIR™-bildbehandling ger FLIR ONE Pro de skarpaste 
mobilvärmebilderna du sett. En storlek passar alla med vår helt nya justerbara anslutning, vilket gör att 
din FLIR One passar telefonen eller surfplattan även med ett robust skal på plats så att du inte behöver 
välja mellan att skydda telefonen och ta värmebilder.

Viktiga funktioner:
• MSX-förstärkta värmebilder ger fantastiska detaljer som hjälper 

dig att enklare identifiera problemområden

• VividIR avancerad bildredigering ger otroligt skarpa bilder och visar små detaljer

•  Robust design som tål ett fall på 1,8 meter

•  OneFit™ anpassningsbart fäste gör så att din FLIR ONE passar nästan alla telefonskal

•  Mät temperaturen på alla punkter i miljöer mellan -20 och 120 °C 
och känn av temperaturskillnader ned till 0,1 °C

•  Rapportering med en knapp gör att du kan dela värmebilder och -video på sociala medier

• Utforska fler funktioner som FLIR ONE Panorama™, FLIR ONE TimeLapse™ och FLIR ONE CloseUp™

SPECIFIKATIONER

IR-upplösning 160 x 120 (19 200 pixlar)

VividIRTM-upplösning 1 555 200 pixlar

Värmekänslighet 150 mK

HFOV/VFOV 55° ± 1° / 43° ± 1°

Temperaturintervall för objekt -20 till 400 °C

Noggrannhet
±3°°C eller ±5 %, normal procent av skillnaden mellan omgivnings- och motivtemperatur. Gäller 60 
sek efter start när enheten är inom 15 °C–35 °C och motivet är inom 5 °C–120 °C.

Fokus Fast 15 cm – oändligt

Bildhastighet 8,7 Hz

Batteritid 1 timme

Laddning Micro USB-C hona (5V/1A)

Gränssnitt Lightning (iOS), USB-C och micro USB (Android™)

Använd FLIR ONE för att söka efter 
brytare som överhettas eller isolering 

som saknas bakom väggar.

OneFit gör så att din FLIR ONE passar 
nästan alla telefonskal.

FLIR C2 och FLIR C3 Fullt utrustade 
värmekameror i fickstorlek 
FLIR C2 och C3 är konstruerade för att vara ditt förstahandsval vid byggnspektioner, 
underhåll av anläggningar HVAC och el-reparationer. C2 har funktioner som MSX 
realtidsförbättring av bilder, hög känslighet, ett brett bildfält och helradiometriska bilder 
som tydligt visar var problemen finns så att reparationer kan slutföras. C3 inkluderar 
alla funktioner från C2 samt bild i bild, temperaturmätning av max. eller min.område 
samt WiFi-anslutning så att du snabbt kan komma igång med att hitta dolda problem, 
bilddelning och dokumentation av reparationer. Oavsett vad du väljer är du alltid redo att 
hitta varma säkringar, kalluftsläckor, avloppsproblem med mera.

Viktiga funktioner:
• Klarar mätningar från -10 °C till 150 °C

• Ryms i fickan: Ha den med dig så att du kan använda den 
när som helst och inte missa ett tillfälle

• Tydlig 3” intuitiv pekskärm med automatisk riktning

• Fullt radiometrisk: Spara JPEG-filer av värmebilderna direkt, anpassa och analysera dem sedan 
med FLIR Tools för att isolera temperaturmått för en pixel och skapa talande rapporter

• MSX-förstärkta värmebilder ger fantastiska detaljer som hjälper 
dig att enklare identifiera problemområden

• WiFi har aktiverats för direkt peer to peer-bilddelning (enbart C3)

• Bild-i-bild (enbart C3)

• Rutan för områdesmätning anger varmaste eller kallaste (max/min) punkt (enbart C3)

SPECIFIKATIONER FLIR C2 FLIR C3

IR-upplösning 80 x 60 pixlar (4 800 pixlar)

Värmekänslighet <0,10 °C

Bildfält 41° × 31°

Temperaturintervall för objekt -10 till 150 °C

Noggrannhet
±2 °C eller 2 %, det större 

värdet av dessa två, vid +25 °C nominellt

Bildhastighet 9 Hz

Fokus Kräver ingen skärpeinställning

Bild-i-bild Ej rel. IR-område på visuell bild

Område Ej rel. Box med max. eller min.

Wi-Fi Ej rel. Standard 802,11 b/g/n

DETEKTORGARANTI*PRODUKTGARANTI*

* Gäller vid produktregistrering på www.flir.se

ÅR ÅR

ÅR ÅR

DETEKTORGARANTI*PRODUKTGARANTI*

DETEKTORGARANTI*PRODUKTGARANTI*

* Gäller vid produktregistrering på www.flir.se

ÅR ÅR

ÅR ÅR

DETEKTORGARANTI*PRODUKTGARANTI*

▼

Vad är MSX?
Exklusiv MSX®-värmebildsteknik i priser för daglig användning
Multispektral dynamisk bildåtergivning (MSX) tillför synlig definition till IR-bilder genom att 
detektera kanterna på objekt och inkludera denna detalj i värmebilden. Texten blir tydlig så att 
du kan läsa en etikett eller ett ID på IR-bilden. Denna exklusiva funktion ger oöverträffade IR-
detaljer som direkt belyser och identifierar problemområden och gör att du slipper gå tillbaka till 
en visuell bild för att se detaljer. 

Brytarpanel
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Viktiga funktioner:
• Helautomatisk, kompakt och lätt att använda 

med en vikt på enbart 545 g (1.2 lbs)

• Wi-Fi-anslutning till mobila enheter via appen 
FLIR Tools Mobile

• Enkel navigering med knapp

• Integrerad 640 x 480-digitalkamera

• Noggrannhet på ±2°C eller ±2 % av avläsningen  

• Registrerar radiometriska JPEG 

• Utbytbart Li-ion-batteri med 4 h livslängd

• Simultanlagring av IR-bilder/visuella bilder/
MSX-bilder

• Bild-i-bild

• FLIR:s 2-5-10-garanti i världsklass ger 2 års 
täckning för delar/arbete, 5 års batteriskydd och 
10 års garanti på IR-detektorn

Med FLIR Tools kan du:
• Analysera bilder, till verktyg för 

temperaturmätning

•  Ändra färgpaletter, emissivitetsinställningar 
med mera

•  Konvertera UltraMax-aktiverade bilder till högre 
upplösning

• Skapa lättanvända rapporteringsmallar (FLIR 
Tools+)

• Ansluta kameran direkt till mobilappen via Wi-Fi

• Skapa och e-posta detaljerade rapporter

FLIR Ex-Series med Wi-Fi och MSX® 

Programvara och mobilappar för FLIR 
värmekameror

SPECIFIKATIONER FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8

IR-upplösning 80 x 60 (4 800 pixlar) 120 x 90 (10 800 pixlar) 160 x 120 (19 200 pixlar) 320 x 240 (76 800 pixlar) 

Värmekänslighet <0,15 °C <0,10 °C <0,06 °C <0,06 °C

Upplösning för digital kamera 640 x 480

Temperaturintervall -20 till 250 °C

Mätlägen 3 lägen: 1 punkt (centrum); 1 områdesverktyg (min./max.); Isoterm (över/under)

Bildhastighet 9 Hz

Bildfält 45º x 34º

Fokus Kräver ingen skärpeinställning

Nu har du råd med det ultimata inspektionsverktyget som ger dig en konkurrensfördel. 
Värmekamerorna E4, E5, E6 och E8 är kraftfulla och extremt kostnadseffektiva felsökningsverktyg. 
Imponera på kunderna med dramatiska MSX-värmebilder som tydligt visar problem. 

FLIR hjälper dig arbeta mer effektivt och öka produktiviteten genom FLIR Tools-programmet och FLIR 
Tools-mobilappen för Android- och iOS-enheter. 

FLIR Tools för PC eller Mac OS är en programsvit avsedd speciellt för att enkelt skapa 
inspektionsrapporter på din dator. Med FLIR Tools kan du ändra bildinställningar, lägga till nya 
temperaturpunkter och skapa standardiserade rapporter. Detta kostnadsfria program kan laddas ned 
från flir.com.

FLIR Tools+ ger dessutom de senaste kontrollfunktionerna för att gruppera bilder, skapa 
radiometriska panoraman, spela in video och direkt skapa omfattande IR-rapporter.  
Gå till flir.com och registrera dig för en kostnadsfri testperiod på 30 dagar.

FLIR Tools-mobilappen för Android och iOS erbjuder samma smidiga alternativ som 
skrivbordsprogrammet och är optimerad för din smartphone eller surfplatta. Appen kan laddas ned 
från Apple App Store och Google Play Butik.

flir.com/instruments/e75-e85-e95flir.com/instruments/ex-series

FLIR Exx-Series Avancerade värmekameror
FLIR har omdesignat Exx-Series uppifrån och ned för att ge bästa tänkbara prestanda, upplösning 
och känslighet i segmentet för handhållna värmekameror med pistolgrepp. De nya kamerorna 
E75, E85 och E95 är fullmatade med egenskaper som du behöver för ett brett utbud av elektriska/
mekaniska tillämpningar och byggtillämpningar. 

Nya Exx-Series ger överlägsen känslighet, upplösning upp till 161 472 pixlar, 42° synfält och en tydlig 
4” LCD i en användarvänlig, handhållen plattform som kan känna av även subtila indikationer på elfel, 
byggnadsfel och fukt.

Viktiga funktioner:
• Utbytbara autokalibrerande objektiv

• IR-upplösning upp till 464 x 348 (161 472 pixlar)

• Vår bästa MSX
®

-bildförbättring ger bilderna djup 
och detaljskärpa

• UltraMaxTM-behandling för 4x pixelupplösning

• Tydlig 4” LCD med 160° synvinkel

• 42° synfält

• Autofokus med laserassistans

• Smidiga rapporteringsfunktioner

• Pekskärm med snabb respons och intuitivt nytt 
användargränssnitt

• Praktiska menyknappar möjliggör användning 
med en hand

• Ny mapp och namnstruktur gör det lättare än 
någonsin att hitta bilderna

• Anslut till mobila enheter via Wi-Fi eller till FLIR:s 
strömtänger, multimetrar och fuktmätare via 
METERLiNK®

• Areamått på skärmen

• Breda temperaturintervall upp till 1 500 °C (E95)

SPECIFIKATIONER FLIR E75 FLIR E85 FLIR E95

IR-upplösning 320 x 240 (76 800 pixlar) 384 x 288 (110 592 pixlar) 464 x 348 (161 472 pixlar)

UltraMax® 307 200 pixlar 442 368 pixlar 645 888 pixlar

Värmekänslighet < 0,03 °C vid 30 °C

Temperaturintervall för objekt -20 °C till 650°C  
(-4°F till 1200°F) 

Valfritt 300 °C till 1 000°C 
(572°F till 1830°F)

-20 till 120 °C 
0 till 650 °C 

300 °C till 1 200 °C 

-20 till 120 °C 
0 till 650 °C 

300 till 1 500 °C

Bildfrekvens 30 Hz

Synfält 24° x 18° (18 mm objektiv), 24° x 32° (10 mm objektiv), 14° x 10° (29 mm objektiv)

Objektidentifiering Automatisk

Fokus Kontinuerlig, LDM (Laser Distance Meter) en bild

Bildlägen IR, visuellt, MSX®, bild-i-bild

LDM (Laser Distance Measurement) Ja, på skärmen

Ja, beräknar area i mätruta i m2 eller ft2 Nej Ja Ja

Förinställda mätvärden Ingen mätning, områden i mitten, varmt område, kallt område, användarinställning 1, användarinställning 2

Spotmätare 1 i liveläge 3 i liveläge 3 i liveläge

Områdesbox 1 i liveläge 3 i liveläge 3 i liveläge

Kompass, GPS Ja, automatisk GPS-taggning av bild

Bildfilsformat Standard radiometrisk JPEG, mätdata ingår

Videoinspelning Radiometrisk realtidsinspelning (.csq), ick-radiometrisk h.264-inspelning till minneskort

Videostreaming Radiometrisk streaming via UVC eller WiFi; icke-radiometrisk H.264 eller MPEG-4 via WiFi

Gränssnitt för kommunikation USB 2.0, Bluetooth, WiFi

Utvalda FLIR-instrument 
kommunicerar med  
Exx-kamerorna via 
Bluetooth

Mobila enheter 
kommunicerar med  
Exx-kamerorna via Wi-Fi

D E T E K T O R -
G A R A N T I *

F U L L  
PRODUKTGARANTI*

  ÅR   ÅR   ÅR

B AT T E R I -
G A R A N T I *

D E T E K T O R -
G A R A N T I *

F U L L  
PRODUKTGARANTI*

  ÅR   ÅR   ÅR

B AT T E R I -
G A R A N T I *

AutoCal™-objektiv
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FLIR T-Series Professionella värmekameror

SPECIFIKATIONER FLIR T530 FLIR T540 FLIR T620 FLIR T640 FLIR T660

IR-upplösning 320 x 240 464 x 348 640 x 480 640 x 480 640 x 480

Temperaturintervall
-20 till 120 °C
0 °C till 650 °C 

Tillval kalibrering: 300 till 1 500 °C

-20 till 120 °C 
0 °C till 650 °C

Tillval kalibrering: 300 °C till 
1 200 °C

-40 °C till 150 °C
100 °C till 650 °C

-40 °C till 150 °C 100 °C till 650 °C 
300 °C till 2 000 °C

-40 °C till 150 °C 
100 °C till 650 °C

300 °C till 2 000 °C

Noggrannhet ±2 °C eller ±2 % av avläsningen, det större värdet av dessa två, vid 25 °C nominellt

±1 °C eller ±1 % av avläsningen vid 
begränsat temperaturintervall, ±2 °C eller 

2 %, det större värdet av dessa två, vid +25 
°C nominellt

Värmekänslighet <30 mK @ 30°C (42° objektiv) <30 mK @ 30°C (42° objektiv) 40 mK @ 30 °C 30 mK @ 30 °C <20 mK @ 30 °C 

Fokus
Kontinuerlig LDM (Laser Distance 

Meter), One-shot LDM,  
One-shot-kontrast, manuell

Kontinuerlig LDM (Laser 
Distance Meter), One-shot LDM, 

One-shot-kontrast, manuell
One-shot automatisk, manuell Kontinuerlig, One-shot, manuell Kontinuerlig, One-shot, manuell

Skärmstorlek 4” (10,16 cm) LCD 4” (10,16 cm) LCD 4,3” (10,92 cm) LCD 4,3” (10,92 cm) LCD 4,3” (10,92 cm) LCD

Sökare Nej Nej Nej Ja Ja

flir.com/t-series • irtraining.eu

ITC, utbildning för användare 
ITC erbjuder kurser för praktiskt taget alla tillämpningar, från kostnadsfria webbkurser till avancerad 
utbildning som kan certifiera dig som termografiexpert.

• KOSTNADSFRIA webbkurser 
Användarvänliga, on-demand-kurser 
som är utformade för att visa dig hur du 
använder din kamera och kommer igång med 
elinspektioner, energigranskningar med mera

• Certifiering i termografiutbildning  
Nivå I certifierar att du vet hur en värmekamera 
fungerar och hur du använder den.  Nivå II höjer 
dina kunskaper mycket med mer djupgående 
koncept och intensiva laborationer

• Kurserna täcker många områden  
Bland de populära ITC-kurserna finns: 
Elinspektioiner inomhus med IR-termografi, 
el-undersökningar utomhus med IR-termografi, 
byggnadinspektioner, tillståndsövervakning

• Stärk dina kunskaper  
Behöver du en snabb uppdatering av grunderna 
inom IR? ITC erbjuder GRATIS webbcasts 
live och on-demand bara för dig! Tillgängligt 
på din dator, surfplatta eller smartphone: 
www.infraredtraining.com/webinars

Kom på utbildning i vårt center eller på 
någon av våra många regionala platser. Lokal 
utbildning på din anläggning är möjlig om du 
vill certifiera en grupp på 10 eller fler. Du hittar 
en komplett lista och ett schema över kurser 
och mer information på www.irtraining.eu

UltraMax 
vid 8X 
zoom

Utan UltraMax

Med UltraMax

ULTRAMAX®
Oöverträffad prestanda med fyra gånger så hög 
upplösning
En unik bildbehandlingsteknik som gör att du kan skapa 
rapporter med bilder som har fyra gånger så många pixlar

VAD BEHÖVER DU MÄTA? | VÄRMEKAMEROR VAD BEHÖVER DU MÄTA? | VÄRMEKAMEROR

Viktiga funktioner:
• Upp till 307 200 pixel (640 × 480) IR-

upplösning för bästa avkänning, bilder och 
temperaturmätningar

• Utbytbar AutoCal™-optik kan delas mellan 
kamerorna i T500-Series eller nya modeller i 
Exx-Series utan behov av ytterligare parkoppling 
eller fabriksomkalibrering

• MSX-bildförbättring ger bilderna djup och 
detaljskärpa

• Ergonomisk design ger komfort hela dagen så att 
du kan skanna från svåra vinklar samtidigt som 
du har displayen synlig

• 1-touchnivå/intervall förenklar manuell 
inställning av nivå och intervall (T530/T540)

• Autofokus med laserassistans förbättrar 
fokusering and mätnoggrannhet, ger data 
för LDM (laser distance measurement) samt 
areamått på skärmen (T530/T540)

• Tydlig pekskärm och uppdaterat gränssnitt 
ger snabb åtkomst till mätverktyg, parametrar, 
bildlägen med mera

• Skicka bilder och samla in data via Wi-Fi till FLIR 
Tools-appen

• Lägg till data från en FLIR-strömtång eller 
multimeter till bilder via Bluetooth med 
METERLiNK®-teknik

FLIR:s värmekameror i T-Series har unikt omfång och unik upplösning och skärpa kombinerat med 
den ergonomi som yrkesverksamma termograförer behöver för en heldag med inspektioner. Dessa 
professionella kameror har egenskaper som tydliga 640 x 480 värmebilder (T620/T640/T660) eller 
en 180° roterande optikenhet (T530/T540). Alla erbjuder överlägsen känslighet och toppmodern 
anslutning så att du kan hitta varmgångar eller fel och rapportera dem snabbt för omedelbara 
reparationer.

FLIR T1K HD-värmekameror
FLIR:s T1K-värmekameror (T1020) är konstruerade för termografiexperters behov av perfekt 
bildkvalitet – utan kompromisser. Med full HD-upplösning, oöverträffad temperaturkänslighet och 
FLIR:s exklusiva optik utvecklad specifikt för HDIR-detektorer, höjer T1K ribban rejält. 

Viktiga funktioner:
• Upp till 786 432 pixlar (1 024 × 768) IR-

upplösning för bästa avkänning, bilder och 
temperaturmätningar

• FLIR Vision Processing™ ger skarpa, detaljrika 
och klara bilder med mycket lågt brus, tack vare 
MSX®, UltraMax® och våra egenutvecklade, 
adaptiva filtreringsalgoritmer

• Ergonomisk design ger komfort hela dagen så att 
du kan skanna från svåra vinklar samtidigt som 
du har displayen synlig

• FLIR:s högupplösande och mycket precisa 
IR-objektivsystem OSX™ ger de bästa och mest 
naturtrogna bilderna så att du kan hitta och 
positionsbestämma även de minsta avvikelserna 
från större avstånd

• Tydlig pekskärm ger snabb åtkomst till 
mätverktyg, parametrar, bildlägen med mera

• Fyra programmerbara knappar, två 
programmerbara mätfunktioner

• Trådlös anslutning gör att du kan skicka bilder 
och samla in data via Wi-Fi till FLIR Tools-appen

SPECIFIKATIONER FLIR T1K (T1020)

IR-upplösning 1 024 × 768 

Värmekänslighet <20 mK @ 30 °C

Temperaturintervall

-40 °C till 150 °C 
0 °C till 650 °C

300 °C till 2 000 °C

Noggrannhet
±1 °C eller ±1 % vid 25 °C för temperaturer mellan 5 °C och 150 °C

±2 °C eller ±2 % av avläsningen vid 25 °C för temperaturer upp till 1200 °C

Fokus One-shot eller manuellt

Skärmstorlek 4,3” (10,92 cm) widescreen LCD

Sökare Ja

D E T E K T O R -
G A R A N T I *

F U L L  
PRODUKTGARANTI*

  ÅR   ÅR   ÅR

B AT T E R I -
G A R A N T I *

FLIR optik
FLIR tillverkar en rad alternativa objektiv för varje familj av kameror i T-Series. Från 
OSX™ Precision HDIR-optik för T1K, till T500-Series kompakta AutoCal™-objektiv – 
denna optik har utvecklats för att vara tålig och exakt.

T500-Series objektiv T600-Series objektiv T1K objektiv

flir.com/instruments/t-series

D E T E K T O R -
G A R A N T I *

F U L L  
PRODUKTGARANTI*

  ÅR   ÅR   ÅR

B AT T E R I -
G A R A N T I *

T530/T540
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FLIR VÄRMEKAMERA MATRIX

Specifikationer Mobil Kompakt "Point & Shoot" Professionell Hög prestanda

Modell FLIR ONE Pro C2 C3 E4 E5 E6 E8 E75 E85 E95 T530 T540 T620 T640 T1020

IR-upplösning 160 x 120  
(19 200 pixlar)

 80 × 60
(4 800 pixlar)

 80 × 60
(4 800 pixlar)

120 x 90  
(10 800 pixlar) 

160 x 120  
(19 200 pixlar)

320 x 240  
(76 800 pixlar)

320 x 240  
(76 800 pixlar)

384 × 288
(110 592 pixlar)

464 × 348
(161 472 pixlar)

320 x 240  
(76 800 pixlar)

464 x 348  
(161 472 pixlar)

640 × 480
(307 200 pixlar)

1024 x 768
(786 432 pixlar)

UltraMax®-upplösning - - - - - - - 307 200 pixlar 442 368 pixlar 645 888 pixlar 307 200 pixlar 645 888 pixlar 1,2 MP 3,1 MP

MSX®-bildförbättring Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Sökare - - - - - Ja

Värmekänslighet <0,15 °C <0,10 °C <0,10 °C <0,15 °C <0,10 °C <0,06 °C <0,06 °C <0,03 °C <0,03 °C <0,04 ℃ <0,03 °C <0,02 °C

Temperaturintervall -20 till 400 °C -10 till 150 °C -10 till 150 °C -20 till 250 °C –20 till 650 °C
(-4 °F till 1 200 °F)

–20 till 1 200 °C
(-4 °F till 2 192 °F)

–20 till 1 500 °C
(-4 °F till 2 732 °F)

 –20 till 650 °C
(-4 °F till 1 202 °F)

–20 till 1 500 °C
(-4 °F till 2 732 °F)

-40 till 650 °C –20 till 2 000 °C
(-40 °F till 3 632 °F)

–40 till 2 000 °C
(-40 °F till 3 632 °F)

Tillval till
1 000 °C

Tillval till
1 200 °C

Tillval till  
2 000 °C

Bildfält 55  x 43 41° × 31° 41° × 31° 45° × 34° 24° x 18° 24° × 18° 25° × 19° 28° × 21°

Avstånd till mätyta 147:1 90:1 90:1 97:1 145:1 192:1 385:1 763:1 917:1 1111:1 763:1 1111:1 1471:1 2128:1

Mätverktyg Spotmätare Spotmätare Spotmätare, 
områdesbox 
(max./min.)

Spotmätare 
(centrum)

Spotmätare (centrum),  
områdesbox (max./min.)

Spotmätare 
(centrum),  

områdesbox  
(max./min.), isoterm 
(över/under/intervall)

1 spotmätare,  
1 område  

(max/min), varm 
plats, kall plats, 

förinställda värden  
(1 och 2), Delta T

3 spotmätare, 3 områden  
(max/min), varm plats, kall plats,  

förinställda värden (1 och 2), Delta T

3 spotmätare, 3 områden (max/min), 
varm plats, kall plats, förinställda värden  

(1 och 2), Delta T

10 spotmätare,  
5 + 5 områden, 
varm plats, kall 

plats, förinställda 
värden  

(1 och 2), Delta T

10 spotmätare, 5 + 
5 områden, profil 
(max/min), varm 
plats, kall plats, 

förinställda värden 
(1 och 2), Delta T

10 spotmätare, 5 + 5 
områden, profil (max/min/

genomsn), profil (max/
min), varm plats, kall plats, 
förinställda värden (1 och 

2), Delta T

Kommunikationslägen USB-C, microUSB 
och Lightning

USB USB, WiFi USB, WiFi USB, WiFi, Bluetooth, Display Port USB, WiFi, Bluetooth, Display Port USB, WiFi, Bluetooth, mini-HDMI USB Micro-B, WiFi, 
Bluetooth, HDMI

Pekskärm - 3” (7,62 cm) 3” (7,62 cm) - 4” (10,16 cm) 4” (10,16 cm) 4,3” (10,92 cm) 4,3” (10,92 cm)

Skärmtext, bildskiss - - - - Ja Ja Ja Ja

Röstanteckning - - - - Ja Ja Ja Ja

Laserpekare - - - - Ja Ja Ja Ja

METERLiNK® - - - - Ja Ja Ja Ja

Radiometrisk JPEG Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

IR-videolagring Ja - - - Ja Ja Ja Ja

Inbyggd GPS/kompass - - - - Ja Ja Ja Ja

Tillgängliga objektiv - - - - 14°, 24° och 42° AutoCal™-objektiv 14°, 24° och 42° AutoCal™-objektiv 7°, 15°, 25°, 45° och 80° 12°, 28° och 45°
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FLIR AX8 IR-sensor med bildfunktion
FLIR AX8 är en IR-sensor med bildfunktion. AX8 kombinerar värme- och bildkameror i ett litet, 
prisvärt paket – den ger kontinuerlig temperaturövervakning och kontinuerliga larm för oavbruten 
tillståndsövervakning av kritisk elektrisk och mekanisk utrustning. Kompakt och enkel installation, 
AX8 ger kontinuerlig övervakning av elskåp, tillverkningsområden, datacenter, energidistribution, 
massöverföring, kyllager och mycket mer.

SPECIFIKATIONER AX8
IR-upplösning 80 x 60 pixlar (4 800 pixlar)

Värmekänslighet/NETD <0,10 °C @ 30 °C (86 °F)/100 mK

Bildfält 48° × 37°

Inbyggd digitalkamera 640 × 480

Temperaturintervall för objekt -10 till 150 °C

Noggrannhet ±2°C eller ±2 % av avläsningen

Spotmätare 6

Område 6 områden med max./min./genomsnitt

Automatisk detektering av värme/kyla Värde och position för max/min-temperatur visas i rutan

Larmfunktioner Ställ in upp till 5 ljudlarm på alla mätfunktioner som valts

Larmutgång Digital ut, lagra bild, skicka fil (ftp), e-post (SMTP), avisering

Lagringsmedium Inbyggt minne för bildlagring

Ethernet, protokoll Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP,
RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP, SMB (CIFS),
DHCP, MDNS (Bonjour)

Bildlägen Värmebild, visuell bild, MSX

flir.com/ax8 • flir.com/instruments/ir-windows

VAD BEHÖVER DU MÄTA? | ÖVERVAKNING AV ELSKÅP

 Finns även som ett set med sensorn  
och tillbehör (modellnr 71201-0101-KIT)

 Viktiga fördelar: 

• Minimera tid/kostnad för efterlevnad 
av NFPA 70E för elinspektioner

• Minska risken för olyckor och 
skador med ljusbågar 

• Utför både visuella inspektioner och IR-
inspektioner genom kristallfönstret

• Behåll integriteten för miljöklassificeringar 
i skåp, även efter installation

• Installera enkelt med standardstansningar 
som trycks bort, inga skruvar

• Undvik kontakt mellan olika metaller genom 
att välja modellerna i rostfritt stål

SPECIFIKATIONER IRW-2C IRW-3C IRW-4C IRW-2S IRW-3S IRW-4S
Optisk diameter 50 mm (1,97") 75 mm (2,95") 95 mm (3,74") 50 mm (1,97") 75 mm (2,95") 95 mm (3,74")
NEMA miljötyp Typ 4/12 (utomhus/inomhus) Typ 4/12 (utomhus/inomhus)
Automatisk jordning Ja Ja
Maximal driftstemperatur 260 °C/500 °F 260 °C/500 °F
Material hölje Anodiserat aluminium AISI-grad 316 rostfritt stål
Greenlee-stans 76BB 739BB 742BB 76BB 739BB 742BB

FLIR TG165/TG167 IR-termometer 
med värmebildvisning
TG165 och TG167 överbygger gapet mellan IR-termometrar och FLIR:s legendariska värmekameror 
och gör att du kan se temperaturavvikelser som är osynliga för en vanlig IR-termometer. TG165 och 
TG167 är utrustade med FLIR:s Lepton® värmesensor och använder kraften hos Infrared Guided 
Measurement (IGM™) för att visa värmemönster på mätobjektet, vägleder dig till den exakta platsen 
för potentiella problem så att du kan göra mer tillförlitliga temperaturavläsningar. De lagrar även bilder 
och data för rapporter. Och med en mätyta på 24:1 kan du göra avläsningar från säkrare avstånd. 

Viktiga funktioner:
• Äkta temperaturdetektering – 

klassledande bildkvalitet

• Stativmontering och handledsrem

• Enkel användning, med avtryckare för 
att aktivera lasrar, frysa bilder

• Robust och pålitlig – tål ett fall på 2 meter

• Dubbla laserindikatorer som 
täcker in mätområdet

• Micro SD-kort och mini USB-port för 
nedladdning av bilder och laddning

• Kontaktfri temperaturmätning

• Laserpekaren hjälper dig fastställa 
vad som är varmt eller kallt

• Grafisk menystruktur som gör det 
enkelt att göra inställningar

• Enkelt val av emissivitet med förbestämda 

nivåer och anpassad justering

• Tålig, industridesign som tål ett fall på  
tre meter med

• Ljusstark LED-arbetsbelysning som lyser upp  
mätobjektet i dåliga ljusförhållanden

FLIR TG54/TG56 IR-termometrar
TG54 och TG56 IR-termometer ger dig kontaktfria yttemperaturavläsningar så att du snabbt och lätt 
kan göra avläsningar på platser som är svåra att nå. Förhållandet mellan avstånd och mätyta på upp till 
30:1 gör att TG54 och TG56 klarar mätning av mindre objekt på säkert avstånd. Enheten har nya val av 
lägen som gör det möjligt att läsa av aktuell temperatur samt de två föregående mätningarna samtidigt. 
Färgskärmen på TG54 och TG56 gör att det blir enkelt att navigera, välja inställningar och använda de 
avancerade funktionerna på ett effektivt sätt. TG54 och TG56 är bärbara instrument i fickformat som 
gör temperaturmätningen effektiv.

SPECIFIKATIONER TG54 TG56
Förhållande avstånd/mätyta (D:S, Distance-to-Spot Ratio) 24:1 30:1

Intervall -30 till 650 °C

Grundnoggrannhet ±1°C eller ±1% av avläsningen

Emissivitet Justerbar med fyra förinställningar och alternativ för anpassning

Upplösning 0,1 ˚C

Respons ≤150 ms

Spektralintervall 5.0-14.0 µm

SPECIFIKATIONER TG165 TG167
IR-upplösning 60 x 80 (4 800 pixlar) 60 x 80 (4 800 pixlar)

Förhållande avstånd/mätyta 24:1 24:1

Intervall -25 till 380 °C -25 till 380 °C

Grundnoggrannhet ±1,5 °C eller 1,5 % ±1,5 °C eller 1,5 %

Mätupplösning 0,1 °C 0,1 °C

Temperaturkänslighet < 150 mK < 150 mK

Bildfält 38,6 x 50,0 19,6 x 25,0

Fokus Fast Fast

Palett för värmekameror Hot-iron, grayscale Hot-iron, rainbow, grayscale

Laserpekare Dubbel divergerande laser, aktiveras med 
avtryckare

Dubbel divergerande laser, aktiveras med 
avtryckare

flir.com/test

VAD BEHÖVER DU MÄTA? | TEMPERATUR

Viktiga funktioner:
• Automatiska larm vid förinställda 

temperaturtrösklar

• Kompatibilitet med Ethernet/IP och Modbus TP

• Bildmaskningsfunktion möjliggör analys av 
enbart målet

• MSX®-bildförbättring för förbättrade visuella 
detaljer

• Kompakt design, enkel installation

• Möjlighet att streama livevideo via Ethernet

FLIR IR-fönster
FLIR IR-fönster skapar ett skydd mellan dig och strömförande utrustning så att du kan utföra 
inspektioner effektivare och minska risken för skador till följd av ljusbågar. FLIR IRW-Series 
har ett permanent skydd med gångjärn som enkelt kan fällas upp, så det finns inga lösa delar 
att tappa eller förlägga. Vid problem med olika metaller väljer du modellen i rostfritt stål för att 
förhindra galvanisk korrosion.

Viktiga funktioner:

Synfält 50º x 38,6º 
TG165 TG167

Synfält 25º x 19,6º 

TG165 gör det lätt 
att mäta en hel vägg 
i en enda bild

TG167 ger bilder 
med fina detaljer 
och hög kvalitet 
även på mycket 
små kopplingar och 
ledningar.
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FLIR VP52 Kontaktlös spänningsdetektor (NVC) +  
arbetsbelysning
FLIR VP52 är en CAT IV-klassificerad, kontaktfri spänningsmätare konstruerad för tillförlitlig 
detektering av spänning på nya vandalsäkra uttag och elsystem. Tål att förvaras i verktygslådan, 
med en gummiförstärkt väska och knappar, VP52 har vibrationslarm och röda LED-larm som varnar 
användarna vid spänningsförekomst, även i bullriga områden. Flexibla lägen för hög/låg känslighet 
bidrar till att identifiera spänning i industriutrustning och lågspänningsinstallationer. 

Viktiga funktioner:
SPECIFIKATIONER   VP52

Spänningsintervall
90 till 1000 V 
24 till 1000 V

Kategorimärkning CAT IV-1000 V

Frekvensintervall 45 till 65 Hz  

Inbyggd ficklampa LED (60 Lumen)

Vibrationsindikering Ja

Strömbrytare Ja

Garanti Begränsad livstid*

Dubbelt spänningsintervall

FLIR testtillbehör

TA14 bälteshölster för TG165/TG167

TA04-KIT, Lithium-Polymer 
uppladdningsbart batteri för DM28x, 

CM27x

TA03-KIT, AAA universellt uppladdningsbart 
batteri

TA80 CAT IV-silikontestledareTA12 tillbehörsväska

TA60 termoelementsond med adapter TA42 bältesclip för CM Series  
och DM284/DM285

TA50 magnetiskt hängband för DM9x 
Series

flir.com/test

• Falltestad från 3 meter och CAT 
IV-1000V-klassificerad

• Alarm i form av vibration och flerfärgade 
LED-lampor för spänningsindikering

• Lång användningstid med strömsparande 
indikering för lågt batteri och 
automatisk avstängning

• Ljusstark LED-ficklampa på baksidan 
samt lampa på spetsen

• Inkluderar två AAA-batterier

• Branschledande begränsad 
livstidsgaranti vid registrering 

VAD BEHÖVER DU MÄTA? | EL

flir.com/IGM-clamps

Viktiga funktioner:
• Allt i ett-verktyg – du behöver bara ha med dig en 

enhet och har alltid tillgång till värmebilder

• Jobba på ett säkert sätt – sök av en panel eller 
ett skåp med IGM utan direktkontakt

• Mittpunktstemperatur för att bekräfta varmgångar

• Laser och hårkors visar exakt punkt för 
problemet som visas i värmebilden

• Liten kloöppning och inbyggd arbetsbelysning så att 
du kan komma åt besvärliga platser med dåligt ljus

• Avancerade elfunktioner: True RMS, LoZ, VFD 
Mode, Inrush, Smart Diode med Disable

FLIR CM174 industriell strömtång med IGM™
FLIR CM174 har en inbyggd värmekamera som snabbt kan vägleda dig till problem som du inte hittar med en 
vanlig strömtång. CM174 har IGM™-teknik (Infrared Guided Measurement) och vägleder dig till den exakta plats 
där ett elproblem kan finnas och identifierar farliga och okända problemområden på ett säkert sätt. Bekräfta 
dina resultat med korrekta ampere- och spänningsmätningar och temperaturavläsningar i mittpunkten. 

SPECIFIKATIONER CM174
IR-upplösning 60 x 80 (4 800 pixlar)

Temperaturintervall -25 till 150 °C

Bildfält 38,6 x 50,0

Temperaturkänslighet 150 mK

Fokus Fast

MÄTNINGAR INTER-
VALL

GRUNDNOGGRANN-
HET

AC/DC-spänning 1000 V ±1,0 %

VFD AC-spänning 1000 V ±1,0 %

AC/DC LoZ V 1000 V ±1,0 %

AC/DC A 600,0 A ±2,0 %

VFD AC A 600,0 A ±2,0 %

AC-startström 600,0 A ±3,0 %

Motstånd 6,000 kΩ ±1,0 %

Kapacitans 1 000 μF ±1,0 %

Diodtest 1,5V ±1,5 %

VAD BEHÖVER DU MÄTA? | EL

Viktiga funktioner:
• Sök efter spänningssatta anslutningar på ett 

säkert sätt med kontaktfri temperaturmätning 

• Använd avancerade elfunktioner inklusive VFD 
Mode, True RMS och LoZ

• Hitta den exakta platsen för varma punkter 
med laser eller hårkors

• Lagra elmätningar och värmebilder internt för 
senare granskning

• Lita på skyddet hos säkerhetsklassningarna 
CAT IV-600V, CAT III-1000V

FLIR CM275 Industriell strömtång med 
dataloggning, trådlös anslutning och IGM™
FLIR CM275 strömtänger kombinerar IGM-värmebilder med elektriska mätfunktioner i ett kraftfullt verktyg 
för inspektion, felsökning och diagnostik. Bekräfta dina resultat med strömtångens många funktioner samt 
temperaturavläsningar. FLIR CM275 har även trådlös anslutning för direktanslutning till FLIR Tools-appen eller 
FLIR InSite™-appen för professionell hantering av arbetsflöden. 

SPECIFIKATIONER CM275
IR-upplösning 120 x 160 (19 200 pixlar)

Temperaturintervall -10 till 150 °C

Bildfält 38 x 50,0

Temperaturkänslighet 150 mK

Fokus Fast

MÄTNINGAR INTER-
VALL

GRUNDNOGGRANN-
HET

AC/DC-spänning 1000 V ±1,0 %

VFD AC-spänning 1000 V ±1,0 %

AC/DC LoZ V 1000 V ±1,0 %

AC/DC A 600,0 A ±2,0 %

VFD AC A 600,0 A ±2,0 %

AC-startström 600,0 A ±3,0 %

Motstånd 6,000 kΩ ±1,0 %

Kapacitans 1 000 μF ±1,0 %

Diodtest 1,5 V ±1,5 %
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VAD BEHÖVER DU MÄTA? | EL

Viktiga funktioner:
• VFD Mode ger överlägsen noggrannhet vid arbete med VFD-styrd utrustning

• Avancerad strömförsörjning och övertonsmätningar för analys av systemprestanda

• Startströmläget registrerar snabba AC-strömtoppar under enhetens start

• Testning av fasrotation garanterar att motor och strömkälla linjerade

• True RMS DMM-funktion ger tillförlitliga prestanda och omfattande intervall

• Effektiva LED-lampor underlättar inte bara mätningen utan är 
tillräckligt starka för att fungera som primär arbetsbelysning

• Spänning och ström med True RMS, effektfaktor, ljusstark vit LED-display med 
bakgrundsbelysning, analogt stapeldiagram, integrerad kontaktfri spänningsdetektor, min/
max/genomsnitt, auto ström av, datalagring, topplagring, relativ, DCA noll och batteristatus

CM82
• 600 True RMS AC/DC-strömmätningar

CM83 och CM85
• True RMS AC/DC-strömmätningar (CM83: 600 A) (CM85: 1000 A)

• Bluetooth-anslutning till FLIR Tools Mobile för fjärrdiagnostik och delning

• Inbäddade avläsningar via strömtång med METERLiNK® i radiometriska 
bilder som tagits med kompatibla FLIR-värmekameror 

FLIR CM82/CM83/CM85 RMS-strömtänger 
för industriell användning
FLIR erbjuder ett brett utbud av strömtänger för professionell användning konstruerade 
med avancerad effektanalys och filtreringsfunktioner för variabel frekvens som krävs vid 
felsökning av el-installationer.

SPECIFIKATIONER CM82 CM83 CM85 GRUNDNOGGRANNHET

AC/DC-ström 600 A 600 A 1000 A ±2,0 %

AC/DC-spänning 1000 V 1000 V 1000 V ±1,0 %/0,7 %

AC VFD-spänning 1000 V 1000 V 1000 V ±1,0 %

Övertoner 1:a till 25:e ordern 1:a till 25:e ordern 1:a till 25:e ordern ±5,0 %

Total distortion 0,0 till 99,9 % 0,0 till 99,9 % 0,0 till 99,9 % ±3,0 %

Startström
600 ACA 
(Integrationstid 100 ms)

600 ACA 
(Integrationstid 100 ms)

(Integrationstid 100 ms) ±3,0 %

Aktiv effekt
10 kW till 600 kW 
(10 V, 5 A min)

10 kW till 600 kW 
(10 V, 5 A min)

10 kW till 1000 kW 
(10 V, 5 A min)

±3,0 %

Diodtest 0,4 till 0,8 V 0,4 till 0,8 V 0,4 till 0,8 V ±0,1 V

Kapacitans 3.999 mF 3.999 mF 3.999 mF ±1,9 %

Motstånd 99.99 kΩ 99.99 kΩ 99.99 kΩ ±1,0 %

Kontinuitetsgränsvärde 30 Ω 30 Ω 30 Ω ±1,0 %

Frekvens 20,00 Hz til 9 999 kHz 20,00 Hz til 9 999 kHz 20,00 Hz til 9 999 kHz ±0,5 %

Räckvidd för Bluetooth – 10 m 10 m –

Öppning 37 mm (1,45”, 1000 MCM) 37 mm (1,45”, 1000 MCM) 45 mm (1,77") –

Kategorimärkning CAT IV-600 V, CAT III-1000 V 

Batterityp 6 x AAA

Garanti Begränsad livstid*

*När registreringen görs inom 60 dagar efter köpet.

Enbart CM83/CM85

Viktiga funktioner:
• Portabel och smidig, med en smal kloöppning 

för enkel åtkomst i trånga utrymmen

• Kraftig LED-arbetsbelysning som 
vägleder dig vid dålig belysning

• Avancerade mätfunktioner inklusive True 
RMS, LoZ, VFD Mode, Inrush, Smart Diode 
med Disable och MIN/MAX/GENOMSN

• Gummiklädda, dubbelgjutna handtag och 
tydlig, bakgrundsbelyst LCD-display

• Testledare av premiumsilikon 
med guldspets medföljer

• Utbyggbar till 3 000 A AC med TA72 och TA74 
tillbehör för flexibel strömtång (säljs separat)

FLIR CM72/CM74 Kommersiella 
600A strömtänger
FLIR CM72 600A AC strömtång och CM74 600A AC/DC strömtång ger dig bättre tillgång till kablar 
på svåråtkomliga platser. Med avancerade funktioner däribland Autoranging, True RMS, startström 
(enbart CM74) och VFD Mode (enbart CM74) har strömtängerna alla mätfunktioner du behöver för att 
vara konkurrenskraftig och garantera korrekta avläsningar.

SPECIFIKATIONER CM72 CM74 GRUNDNOG-
GRANNHET

AC/DC-spänning 600 V 1000 V  ±1,0 %

VFD AC-spänning - 1000 V  ±1,0 %

LoZ-läge AC/DC-spänning 600 V 1000 V  ±1,0 %

DC-ström - 600 A  ±2,0 %

AC-ström 600 A 600 A  ±2,0 %

VFD AC-ström 600 A 600 A  ±2,0 %

Startström AC - 600 A  ±3,0 %

Frekvens 60 kHz 60 kHz  ±0,1 %

Motstånd 6 000 Ω 6 000 Ω  ±1,0 %

Kontinuitet 600 Ω 600 Ω  ±1,0 %

Kapacitans 1 000 μF 1 000 μF  ±1,0 %

Diod 1,5 V 1,5 V  ±1,5 %

Viktiga funktioner:
• Accu-Tip-tekniken ger mer exakta 

amperemätningar på tunna kablar 
med en tiondels noggrannhet.

• MAX/MIN/GENOMSN-registrering 
plus frekvens- och diodmätning

• Datalagring, nollfunktion och low pass-
filter (VFD) för spänningsmätning

• Stor, bakgrundsbelyst display 
för tydliga avläsningar

• Fungerar i -10 till 50 °C och klarar 
en ledare upp till 30 mm

• Detektering av elektriskt fält (NCV) avgör 
om spänning föreligger, fältstyrka

FLIR CM42/CM44/CM46 Professionell 400A  
True RMS-strömtänger med Accu-Tip™
FLIR CM4X strömtänger är prisvärda True RMS-mätare konstruerade för elektriker och personer som 
utför elarbeten hemma. CM42 och CM44 har AC-mätning och CM46 har både AC- och DC-mätning för 
att uppfylla dina unika behov. Alla mätare har en tydlig bakgrundsbelyst display för enkel användning 
på elpaneler. CM4X-mätarna är tillverkade med en övergjuten design som är lätt att hålla i handen 
och tillräckligt tålig för ett fall på två meter. Den smidiga utformningen gör dem praktiska att ta med i 
verktygslådan.

SPECIFIKATIONER CM42 CM44 CM46 GRUNDNOGGRANNHET

AC/DC-spänning 600 V 600 V 600 V ±1,0 %

AC + DC-spänning (digitalt Low Pass-filter/VFD) – – 600 V ±1,2 %
Strömtång AC-spänning(50–100 Hz) 
(100–400 Hz)

400 A 400 A 400 A ±1,8 % 
±2,0 %

Strömtång DC-ström – – 400 A ±2,0 %

Accu-Tip-strömtång DC-spänning – – 60 A ±2,0 %

Frekvens 50 till 400 Hz 50 till 400 Hz 50 till 400 Hz ±1,0 %

Motstånd 60 kΩ 60 kΩ 60 kΩ ±1,0 %

Kapacitans – 2 500 μF 2 500 μF ±2,0 %

Diod 2,0 V 2,0 V 2,0 V ±1,5 %

Temperatur –
-40 till 400 °C -40 till 400 °C 

±1,0 %
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Viktiga funktioner:
• Mäter upp till 3 000 A för flerledarmätning

• Praktisk flexibel strömtång på 10” 
eller 18” (25,4 cm or 45,7 cm)

• Startström för strömtoppar vid utrustningsstart

• Bluetooth till mobila enheter för fjärrdiagnostik

• Dataregistering för trendanalys som 
kan överföras via Bluetooth

• Stark LED-arbetsbelysning för enkel 
inspektion och navigering

• Begränsad livstidsgaranti med registrering

SPECIFIKATIONER CM55 CM57
Max. AC-ström 3000 A AC 3000 A AC

Växelströmsmätning Sant effektivvärde (TRMS) Sant effektivvärde (TRMS)

Mätområden och upplösning, växelström 30,00 300,0 A, 3000 A 30,00 300,0 A, 3000 A

Grundnoggrannhet, växelström ±3,0 % + 5 siffror ±3,0 % + 5 siffror

Max. upplösning 0,01 A 0,01 A

Frekvensområde, växelström 45 Hz – 500 Hz (sinus) 45 Hz – 500 Hz (sinus)

Startström  Min 0,5 A, 100 mS Min 0,5 A, 100 mS

Dataregistreringsläge 20 000 punkter, samplingsintervall 1 minut 20 000 punkter, samplingsintervall 1 minut

Detaljerad noggrannhet

30,00 A ±(3,0 % + 5 siffror)
300,0 A ±(3,0 % + 5 siffror)
3000 A ±(3,0 % + 5 siffror)
30,00 A ±(3,0 % + 5 siffror)
300,0 A ±(3,0 % + 5 siffror)
3000 A ±(3,0 % + 5 siffror)

30,00 A ±(3,0 % + 5 siffror)
300,0 A ±(3,0 % + 5 siffror)
3000 A ±(3,0 % + 5 siffror)
30,00 A ±(3,0 % + 5 siffror)

Positionsfel  
(avstånd från optimalposition)

15 mm (0,6”) 2 %
25 mm (1,0”) 2,5 %
35 mm (1,4”) 3,0 %

35 mm (1,4”) 1,0 % 
50 mm (2,0”) 1,5 %
60 mm (2,4”) 2,0 %

FLIR CM55/CM57 Flexibla strömtänger
FLIR CM55 och CM57 flexibla strömtänger är ergonomiska verktyg som är utformade för att förenkla din 
arbetsdag. Den smala, flexibla tången gör att du kan mäta spänning på trånga och svåråtkomliga platser. 
Tängerna är Bluetooth-kompatibla för direktanslutning till FLIR Tools-appen på iOS- och Android-
enheter så att du kan överföra data och sedan analysera och dela den – direkt på arbetsplatsen. 

Viktiga funktioner:
• Lägger till 3 000 A AC-strömmätningar 

till befintliga mätare

• Praktisk flexibel strömtång på 10” eller 
18” (25,4 cm eller 45,7 cm) flexibel 
strömtång med låsmekanism

• Utgång för AC-spänningssond för 
universell kompatibilitet

• Banankontakt som passar de flesta mätare

• Flera växelströmsmätområden: 30 A, 300 A, 3000 A

• Stark LED-arbetsbelysning för enkel inspektion 

• Begränsad livstidsgaranti med registrering

SPECIFIKATIONER TA72/TA74
Max. växelström 3000 A AC
Mätområden och upplösning, växelström 30,00 300,0 A, 3000 A
Grundnoggrannhet, växelström (full skala) ±3,0 % + 5 siffror
Mätintervall 1.5 mätningar per sekund, nominellt 
Frekvensområde, växelström 45 Hz till 500 Hz (sinus)

Detaljerad noggrannhet
30,00 A ±(3,0 % + 5 siffror)
300,0 A ±(3,0 % + 5 siffror)
3000 A ±(3,0 % + 5 siffror)

Positionsfel (avstånd från optimalposition)
35 mm (1,4”) 1,0 % 
50 mm (2,0”) 1,5 %
60 mm (2,4”) 2,0 %

FLIR TA72/TA74 Flexibla tångadaptrar
TA72 och TA74, som är konstruerade för att ge fler funktioner och förenkla arbetet, har en flexibel 
spole och kan användas för att lätt göra mätningar i trånga eller svåråtkomliga utrymmen, någonting 
som kan vara svårt med en traditionell strömtång. De ansluts via vanlig banankontakt och deras 
utsignal är en spänningssignal. De är därför kompatibla med de flesta digitalmultimetrar och 
strömtänger, oavsett tillverkare.

TA74

CM57

CM55

TA72
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Viktiga funktioner:
• Se exakt var du ska mäta med 

värmebilder i upplösningen 160 x 120

• 18-funktioners DMM inklusive VFD 
Mode, True RMS, LoZ och NCV

• Visa värmebild och 
termoelementmätningar samtidigt

• Inbyggd arbetsbelysning och laserpekare 
plus termoelement-ingång

• Enkelt användargränssnitt med flera 
färgpaletter för värmebilder

• Hållbar och falltestad med 10 års garanti 

Viktiga funktioner:
• En inbyggd värmekamerasensor på 19 200 pixlar 

vägleder dig visuellt till elproblem

• Inkluderar testonder av hög kvalitet och en 
termosond av typ K

• Utför 18 mätningar, inklusive LoZ, NCV

• Sparar data om el-parametrar och värmebilder i 
intern minnet

• Falltestad och IP-klassad för ökad tålighet 

• Skyddas av FLIR:s 10-åriga garanti

FLIR DM284 värmebildsmultimeter med IGM™

FLIR DM284 med IGM är en professionell, allt-i-ett digital True RMS-multimeter med inbyggd 
värmekamera. Snabba på felsökningen med Infrared Guided Measurement (IGM™) som visuellt visar 
var det finns varmgångar så att du vet vad du ska undersöka vidare. Med IGM kan du jobba från ett 
säkrare avstånd och på ett effektivare sätt utan direktkontakt. När du har hittat rätt plats kan DM284 
hjälpa dig verifiera resultat med avancerade kontaktmätningsfunktioner.

FLIR DM285 Industriell värmebildsmultimeter 
med dataloggning, trådlös anslutning och IGM™

FLIR DM285 är en industriell, digital True RMS-multimeter med Infrared Guided Measurement (IGM™) 
som vägleder dig direkt till varma platser och temperaturavvikelser. Den inbyggda värmekameran på 
160 x 120 pixllar hjälper dig hitta problem snabbare så att du kan komma igång med reparationerna 
snabbt och effektivt. DM285 har integrerad datalagring och Bluetooth®-anslutning till FLIR Tools mobil-
appen för delning av data och rapportering.

Finns även som ett set 
(DM284-FLEX-KIT / DM285-FLEX-KIT) som 
inkluderar 3 000 A flexibel strömtång, väska 

och uppladdningsbart batteri

VÄRMEKAMEROR
IR-upplösning 160 x 120 (19 200 pixlar)

Temperaturkänslighet ≤ 150 mK

Emissivitet 4 förinställningar med anpassad justering
Temperaturnoggrannhet 3 °C eller 3,5 %
Temperaturintervall -10 till 150 °C
SYNFÄLT (b x h) 46° x 35°
Laserpekare Ja
Fokus Fast

MÄTNINGAR INTERVALL NOGGRANNHET
AC/DC-spänning 1000 V ±1,0 % / 0,09 %
AC/DC mVolt 600,0 mV ±1,0 % / 0,5 %
VFD AC-spänning 1000 V ±1,0 %
AC/DC LoZ V  1000 V ±1,5 %
AC/DC A 10.00 A ±1,5 %
AC/DC mA 400,0 mA ±1,5 %
AC/DC μA 4 000 μA ±1,0 %
Motstånd 50 MΩ ±0,9 %
Kontinuitet Ja Ja
Kapacitans 10,00 mF ±1,9 %
Diod Ja Ja
Min/Max/Genomsnitt Ja Ja
Intervall för flexibel strömtång 3000 A AC (Valfritt TA72/74) ±3,0 % + 5 siffror
Frekvensintervall 99,99 kHz ±0,1 %

Intervall för termoelement typ K
-40 till 400 °C ±1.0% + 3°C (DMM)  

±1.0% + 5°C (IGM)

Specifikationer DM284 och DM285
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FLIR DM166 TRMS-multimeter med kamera
FLIR DM166 är ett måste för elektriker och personal inom automation, elektronik och HVAC. DM166 
har IGM™-teknik (Infrared Guided Measurement) och vägleder dig till den exakta plats där ett 
potentiellt problem kan finnas. Den omfattar även de viktiga mätfunktioner du behöver inklusive True 
RMS AC/DC-spänning och -ström, kontaktfri spänningsavkänning, VFD-läge med mera.

FLIR IM75 isolationstestare och 
DMM med METERLiNK®
FLIR IM75 är en digital, multifunktionell allt i ett-multimeter och isolationstestare för yrkesverksamma 
inom installation, felsökning och underhåll. Den har en handhållen isolationstestare och flera 
motståndsintervall för isolationstestnivåer, samt kompatibilitet med METERLiNK och möjlighet till 
Bluetooth-anslutning för att sända och dela data.

MÄTNINGAR MAXINTERVALL GRUNDNOGGRANNHET
Isolationsmotstånd 4 M till 20 GΩ ±1,5 %

Isolationstest, spänning 50, 100, 250, 500 och 1 000 V ±3,0 %

AC/DC-spänning 1000 V ±0,1% / ±1,5%

VFD AC-spänning 1000 V ±1,5 %

Jordningsmotstånd 40.00 Ω till 40.00 KΩ ±1,5 %

Kapacitans 10,00 mF ±1,2%

Frekvens (ACV) 40,00 kHz ±5 siffror

Diodtest 2 000 V  ±1,5 %

Kontinuitet 400.0 Ω ±0,5 %

Viktiga funktioner:
• Avancerade isolationslägen

• True RMS-mätningar med 1 000 V intervall

• Flera motstånds isolationstestintervall 

• LED-display med jämförelseläge för 
snabbt avgörande av pass/fail 

• Kommunicerar med METERLiNK-aktiverade 
FLIR-värmekameror, FLIR Tools Mobile-app

• Tålig dubbelgjuten konstruktion (IP54, 2 m falltest)

Viktiga funktioner:
• Värmekameran på 4 800 pixlar vägleder dig visuellt 

till eventuella elproblem

• Inkluderar testonder av hög kvalitet och en 
termosond av typ K

• Avlägsnar högfrekvent störning med avläsning 
genom VFD (Variable Frequency Drive)

• Har säkerhetsklassningen IEC 61010-1, CAT III-
600V, CAT IV-300V

• Falltestad och IP-klassad för ökad tålighet 

• Skyddas av FLIR:s 10-åriga garanti

VAD BEHÖVER DU MÄTA? | EL
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MÄTNINGAR INTERVALL NOGGRANNHET
AC/DC-spänning 1000 V ±1,0 % / 0,09 %
AC/DC mVolt 600,0 mV ±1,0 % / 0,5 %
VFD AC-spänning 1000 V ±1,0 %
AC/DC LoZ V  1000 V ±1,5 %
AC/DC A 10.00 A ±1,5 %
AC/DC mA 400,0 mA ±1,5 %
AC/DC μA 4 000 μA ±1,0 %
Motstånd 50 MΩ ±0,9 %
Kontinuitet Ja Ja
Kapacitans 10,00 mF ±1,9 %
Diod Ja Ja
Min/Max/Genomsnitt Ja Ja
Intervall för flexibel strömtång 3000 A AC (Valfritt TA72/74) ±3,0 % + 5 siffror
Frekvensintervall 99,99 kHz ±0,1 %

Intervall för termoelement typ K
-40 till 400 °C ±1.0% + 3°C (DMM)  

±1.0% + 5°C (IGM)

VÄRMEKAMERA
IR-upplösning 80 x 60 pixlar (4 800 pixlar)
Temperaturkänslighet ≤ 150 mK
Emissivitet 4 förinställningar med anpassad justering

Temperaturnoggrannhet 3 °C eller 3 %
Temperaturintervall -10 till 150 °C
Bildfält 38 x 50 
Laserpekare Ja
Fokus Fast

Viktiga funktioner:
• Kraftig LED-arbetsbelysning för 

användning vid dåligt ljus

• Tålig, falltestad konstruktion

• Flera mätningar inklusive True RMS-spänning 
och ström, LoZ, MIN/MAX/GENOMSN

• Lagrar och hämtar upp till 40k 
avläsningar (DM91)

• Integrerad Bluetooth-teknik för anslutning 
till FLIR Tools-appen, FLIR InSite™ (DM91)

• Säkerhetsklassning CAT IV-600V, CAT III-1000V

FUNKTIONER PER MÄTARE DM90 DM91
Anslutning – Bluetooth®

Loggning och lagring av data – 1 fil av 40k skalmätningar

Mätintervall  3 mätningar per sekund  3 mätningar per sekund

MÄTNINGAR
-BÅDA MODELLERNA INTERVALL GRUNDNOGGRANNHET

AC/DC-spänning 1000 V ±1,0 % / 0,09 %

AC/DC mVolt 600,0 mV ±1,0 % / 0,5 %

VFD AC-spänning 1000 V ±1,0 %

AC/DC LoZ V 1000 V ±2,0 %

AC/DC A 10.00 A ±1,5 % / 1,0 %

AC/DC mA 400,0 mA ±1,5 % / 1,0 %

AC/DC μAmps 4 000 μA ±1,0 %

Motstånd
6 000 MΩ
50.00 MΩ

±0,9 %
±3,0 %

Kapacitans 10,00 mF ±1,9 %

Diod 1 500 V ±0,9 %

Frekvensräknare 100,00 kHz ±0,1 %

Kontinuitetskontroll
600,0 Ω 
20.00 Ω     
200.0 Ω 

±0,9 %

Type-K termoelement 
temperaturintervall

–40 till 400 °C
-40 till 752 °F

±1,0 % + 3 °C
±1,0 % + 5,4 °F

FLIR DM90/DM91 TRMS multimeter 
med termoelement typ K
FLIR DM90 och DM91 har de omfattande funktioner som yrkesverksamma behöver för att säkert 
felsöka elsystem, elektroniska system och HVAC/R-system. Multimeter DM90/DM91, med LoZ, VFD-
läge med mera. Ger dig pålitliga resultat för den mest exakta diagnosen av elproblem. DM91 är även 
försedd med Bluetooth®-teknik så att du kan ansluta till mobila enheter med FLIR Tools™ eller FLIR 
InSite™-systemet för hantering av arbetsflöde.

DM91

Viktiga funktioner:
• Kraftig LED-arbetsbelysning för 

användning vid dåligt ljus

• Falltestad, tålig konstruktion 
med IP54-klassificering 

• Flera mätningar inklusive True RMS-spänning 
och ström, LoZ, MIN/MAX/GENOMSN

• Lagrar och hämtar manuellt 
upp till 99 avläsningar 

• Integrerad Bluetooth-teknik ansluter 
DM93 till FLIR Tools-appen

• Anslut DM93 till kompatibla FLIR-
värmekameror via METERLiNK®

FUNKTIONER PER MÄTARE DM92 DM93

Anslutning –
Bluetooth®, max. intervall  
10 m (32 ft)

Dataregistering – 20 000 pkt (högst 125 dagar)

MÄTNINGAR
-BÅDA MODELLERNA INTERVALL GRUNDNOGGRANNHET

DC-spänning 1000 V ±0,5 %

AC-spänning 1000 V ±0,5 %

VFD-spänning 1000 V ±0,5 %

DC-ström 10.00 A ±0,2 %

AC-ström 10.00 A ±1,0 %

Motstånd 40.00 MΩ ±0,2 %

Kontinuitetsgränsvärde 30,00 Ω ±0,2 %

Frekvens 100,0 kHz ±5 siffror

Kapacitans 40,00 mF ±0,9 %

Diod  2 000 V ±1,5 %

Temperaturintervall
-200 till 1200 °C 

±1,0 %

FLIR DM92/DM93 industriell 
True RMS-multimeter
FLIR:s digitala DM92- och DM93-multimetrar har avancerad variabel frekvensfiltrering som hjälper dig 
att korrekt analysera modifierade sinusvågor och brussignaler. DM93 har även Bluetooth-anslutning 
så att du kan ladda upp och dela data via FLIR Tools mobilapp. Oavsett vad du behöver mäta så har 
DM92/DM93 funktionerna och flexibiliteten som krävs för att göra jobbet enkelt.

DM93
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Viktiga funktioner:
• Blinkande bakgrundsbelysning och ljudsignaler 

• Breda DMM-testfunktioner inklusive 
VFD (Variable Frequency Drive), MIN/
MAX/GENOMSN och relativt läge  

• Funktioner för mätning av hög- och lågspänning

• Kompakt och ergonomisk design 
med lättanvända knappar

• Hållbar and falltestad, med 
säkerhetsklassificeringen CAT 
IV-300V och CAT III-600V

Viktiga funktioner:
• Blinkande bakgrundsbelysning och ljudsignaler 

• Bland testfunktionerna finns VFD 
(Variable-Frequency Drive), LoZ, 
kapacitet, resistans med mera  

• Funktioner för mätning av hög- och lågspänning

• Inkluderar termoelement typ K för mätning 
av temperaturer upp till 400 °C (752 °F)

• Testa flamsensorer med mikroapm-funktion 

• Tålig, falltestad design utan batterifack

FUNKTIONER/
INSTRUMENT DM62 DM66

Kapacitans –
200,0 nF (±1,5%)
10,00 mF (±4,5%)

AC/DC LoZ V – 600,0 V (±2,0%)

Frekvens – 50,00 kHz (±0,1%)

MÄTNINGAR
-BÅDA MODEL-
LERNA

INTERVALL GRUNDNOG-
GRANNHET

AC/DC-spänning 600,0 V ±1,0% / 0,4%

AC/DC mVolt 600,0 mV ±1,0% / 0,4%

VFD AC-spänning 600,0 V ±1,0 %

AC/DC A 10.00 A ±1,5 % / 1,0 %

AC/DC mA 600,0 mA ±1,0 %/0,7 %

AC/DC μAmps 6 000 μA ±1,5 % / 1,0 %

Motstånd 6 000 MΩ ±0,9 %

Diod 3 000 V ±0,9 %

MÄTNINGAR INTERVALL GRUNDNOG-
GRANNHET

AC/DC-spänning 600,0 V ±1,0% / 0,4%

AC/DC mVolt 600,0 mV ±1,0% / 0,4%

VFD AC-spänning 600,0 V ±1,0 %

AC/DC LoZ V 600,0 V  ±2,0 %

AC/DC A 10.00 A ±1,5 % / 1,0 %

AC/DC mA 600,0 mA ±1,0 %/0,7 %

AC/DC μAmps 6 000 μA ±1,5 % / 1,0 %

Motstånd 6 000 MΩ ±0,9 %

Kapacitans 2 000 μF ±1,5 %

Frekvens 5 000 kHz ±0,1 %

Diod 3 000 V ±0,9 %

Type-K termoelement 
temperaturintervall

–40 till 400 °C
-40 °F till 752,0 °F

±1,0 % + 1 °C
±1,0 % + 2 °F

FLIR DM62/DM66 Digitala True RMS-multimetrar
FLIR DM62 och DM66 digitala multimetrar förenar många funktioner, exakta mätningar och hög 
kvalitet i värdefulla verktyg. Instrumenten är lätta att använda och byggda för att hålla – oavsett om 
du vill ha DM62 för projekt i hemmet eller behöver proffsfunktionerna hos DM66. Oavsett vilken 
multimeter du väljer så får du jobbet gjort snabbt och effektivt.

FLIR DM64 HVAC TRMS digital multimeter 
FLIR DM64 är en prisvärd digital True RMS-multimeter med temperatur- (termoelement typ K) och 
Microamp-mätning för testning av flamsensorer. Detta i kombination med ett rikt funktionsutbud för 
både hög- och lågspänningstillämpningar gör det till det idealiska verktyget för HVAC-personal. 
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FLIR VS70 Videoskop 
Det robusta, vattentäta FLIR VS70-videoskopet är den perfekta lösningen för att visa dolda 
problem. Den har intuitiva handkontroller för att manövrera den smala kamerasonden i trånga 
utrymmen och en tydlig 5,7” LCD-färgdisplay så att du enkelt kan identifiera problem. Spelar in 
video och tar stillbilder så att du kan dokumentera dina resultat.

SPECIFIKATIONER VS70

Displayupplösning 640 x 480 pixlar

Skärmstorlek 135 mm (5,7")

Batteritid (kontinuerlig) 6 till 8 timmar (integrerat)

Bildhastighet 30 fps (NTSC och PAL)

Video-/bildöverföring SD-kort eller USB

Kameradiameterintervall* 3,9 mm till 28 mm 

Brännviddsalternativ för 
kamera* Makro för lång eller kort vy

Brännviddsomfång* 0,3 m till 30 m

Certifieringar CE, FCC

Garanti 2 år

flir.com/test

Viktiga funktioner:
• Intuitiva handkontroller för att välja vinkel

• Falltestad och IP-klassad för stänk- och vattenresistens

• Lång batteritid samt alternativ för billaddning 
för användning hela dagen

• Inkluderar headset for inspelning av röstanteckningar

• Flera alternativ inklusive trådlösa 2-vägs- och 4-vägskontroller

• Expansionskameror och tillbehör är tillgängliga

VAD BEHÖVER DU MÄTA? | EL VAD BEHÖVER DU MÄTA? | VIDEOSKOP

Bästsäljande videoskop-set:
• VS70-1 generellt syfte (kabel) med 

8 mm långfokuskamera

• VS70-3 2-vägs (kabel) med 6 
mm långfokuskamera

• VS70-3W  2-vägs (trådlös) med 6 mm 
autofokuskamera och 8 mm långfokuskamera

• VS70-KIT  paket med kabelansluten 2-vägs 6 mm 
långfokuskamera och 8 mm långfokuskamera

• VS70-KIT-W paket med kabelansluten 2-vägs 6 
mm långfokuskamera och 8 mm långfokuskamera

Fler kompletta set och valmöjligheter är 
tillgängliga. Kontakta oss för att hitta rätt 
lösning för din tillämpning.
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FLIR MR77 fuktmätare 
En robust fuktmätare, fullmatad med funktioner, med stiftlös sensor och extern åinnprob för 
avläsning av fukt upp till 1,9 cm under ytan i olika typer av trä och byggmaterial. MR77 har även en 
IR-lasertermometer, en sensor för temperatur/luftfuktighet som kan bytas ut i fält samt hög/låg 
luftfuktighet och fuktlarm.

FLIR MR176/MR160  
Fuktmätare med värmebildvisning med IGMTM

Med IGM-teknik , byggd på värmebildsensorn FLIR Lepton®, hjälper MR176 och MR160 dig att snabbt upptäcka 
temperaturmönster som avslöjar dolda fuktproblem – du vet alltså redan från början var du ska sätta 
mätproben för att få relevanta mätresultat. 

Gemensamma funktioner MR176 och MR160
• 80 x 60 (4 800 pixlar) Lepton värmekamera vägleder 

dig till potentiella fuktområden 

• Dokumentera mätavläsningar och bilder och dela via USB-kabel 

• Integrerad stiftlös fuktmätning för snabb avkänning. Extern 
stiftsond med flera sondalternativ följer med

• Utrustad med laser och hårkors för enkel referens till platsen 
för den potentiella fukt som visas på värmebilden

• Robust, portabel design med intuitivt menysystem

Enbart MR176
•  Anpassa värmebilderna: välj vilken typ 

av mätningar som ska integreras (fukt, temperatur, relativ 
luftfuktighet, daggpunkt, ångtryck, blandningsförhållande)

• En bildlåsningsinställning förhindrar att extremt höga eller 
låga temperaturer stör bilderna vid avsökning 

• Sensor för temperatur/relativ luftfuktighet som kan bytas ut i fält

• En progressiv stabilitetsindikator ger information när avläsningen 
av relativ luftfuktighet har nått en konstant nivå

flir.com/test

Viktiga funktioner:
• Giivare för temperatur och relativ 

luftfuktighet som kan bytas ut i fält

• Falltestad från 2 meter, gummiklädd, fickstorlek

• Branschledande begränsad 
livstidsgaranti med registrering

• Stiftlös fuktgivare, temperatur- och RH-givare och 
IR-termometer för snabba kontaktfria mätningar

• Extern givare av pinnprobtyp för 
kontaktavläsningar av fukt

• Bluetooth METERLiNK®-tekniken integrerar 
trådlöst fuktavläsningar på bilder från 
kompatibla FLIR-värmekameror

VAD BEHÖVER DU MÄTA?  |  FUKT

Artikelnummer MR05 
Pinnprob

MR06 – 
Djupmätningsprob

MR07 
Hammarprob

MR08
Hammarprob-/

djupmätningsprob

MR09
Golvlist, prob

Slagplatta (för användning av egen hammare) ✓ ✓ – ✓ –

Integrerad glidhammare – – ✓ ✓ –

Isolerade stift (medföljer) – 4”, 6” 2 x 2” 2 x 2”, 4”, 6” –

Förlängningsstift – ✓ – ✓ –

Axelväska (medföljer) – – ✓ ✓ –

Fungerar med MR77, MR160, MR176 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Halkfria gummihandtag ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Utbytbara stift ✓ ✓ ✓ ✓ –

Avtagbar sladd med tålig anslutning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 års garanti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FLIR tillbehör för fuktsond
FLIR erbjuder ett kvalitetsutbud av sondtillbehör för uppgradering av din FLIR-fuktmätare så att den 
uppfyller avancerade mätbehov. Använd våra externa stiftsonder (tillval) på trä och täta material, i 
djupa utrymmen i väggar eller för att ta dig igenom hinder som undergolv och trägolv. Vi har fokuserat 
på att skapa ett hållbart system (sond, stift och kabel) som kan användas varje dag på ett enkelt och 
mångsidigt sätt.  

Uppgradera din fuktmätare

MR08 hammar-/djupmätningsprob. Kombination 
komplett  

med stift och väska

flir.com/test
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FLIR MR60 Moisture Meter Pro
FLIR MR60 är en avancerad fuktmätare för stiftmätning och stiftlös mätning 
som ger dig flexibiliteten med destruktiva och icke-destruktiva mätningar. 
Välj en av de elva materialgrupperna för fuktmätning med stift eller ange en 
referenspunkt för stiftlös fuktskanning. Spara dina mätningar enkelt som 
skärmbilder och i en CSV-fil med datum, tid och inställningar.

Viktiga funktioner:
• Spara upp till 10.000 skärmbilder 

och överför och visa på datorn

• Programmerbart larm vid hög fukthalt 
med ljud och färg/visuell varning

• Ljusstark display som 
är lätt att läsa av

• Inkluderar FLIR Tools professionella 
rapporteringsprogram

• Robust design som tål 
ett fall på 3 meter

• Skyddas av FLIR 2-10-garanti

FLIR MR40 fuktpenna och ficklampa
FLIR MR40 är en tålig fuktmätare med 2 givare och en skala med 
integrerad ficklampa. För trä och vanliga byggmaterial. Den ger personer 
som jobbar med byggnation, reparationer, tak- och golvläggning samt 
skadedjurssanerare ett snabbt och tillförlitligt sätt att söka efter och 
kvantifiera fuktinnehåll. MR40 har en pennliknande form och ryms i fickan – 
redo att jobba när du är det. 

Viktiga funktioner:
• Ryms i fickan

• Smidig design som tar sig in i hörn 

•  Falltestad från 3 meter

•  IP54-stänksäker

•  Tydlig LCD-display

•  Utbytbara givare, ett 
extra set medföljer

•  Integrerad kalibrering/
kontroll av givare i locket

•  Ljudindikering av uppmätt intervall 
(50–12 %, 13–60 %, +60 %)

•  Lagringsfunktion för mätningar

•  Autofunktion för ström av

•  Remförvaring

•  Begränsad livstidsgaranti

Ryms i fickan med smidig design som tar sig in i hörn
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• LPF (Low Pass Filter) för korrekt mätning av VFD-signaler (Variable Frequency Drive)

• LoZ förhindrar falska avläsningar på grund av spökspänning

• Inbyggd NCV-detektor (kontaktfri AC-spänning) med LED-indikator

• CAT III-600V-klassificering

• Båda modellerna inkluderar testprober och två AA-batterier 
EX355 inkluderar även Typ K temperatursond med wire.

Specifikationer EX350 EX355

Visningsantal 4 000 6 000

Grundnoggrannhet DCV ± 0,5 % ± 0,5 %

NCV-detektor Ja Ja

DC/AC-spänning 0,01 mV till 600 V 0,01 mV till 600 V

DC/AC-ström 0,1 μA till 10,00 A 0,1 μA till 10,00 A

Motstånd 0,1Ω till 40.00 KΩ 0,1 Ω till 60.00 KΩ

Kapacitans 1 pF till 60,00 mF 1 pF till 60,00 mF

Frekvens 0.001 Hz till 10 MHz 0.001 Hz till 10 MHz

Temperatur (Typ K) – -40 till 1000 °C

Arbetscykel 0,1 till 99,9 % 0,1 till 99,9 %

Diodtest 3.2 V 3.2 V

Kontinuitet Ljud Ljud

EX350 Series True RMS-multimetrar med LPF och LoZ
Professionella instrument med avancerade funktioner inklusive LPF (Low Pass 
Filter) och LoZ (låg impedans)

EX360 Series CAT IV TRMS-multimetrar + NCV + LoZ
Välj en CAT IV-600V-multimeter som är konstruerad för el, HVAC eller industriella 
tillämpningar med LoZ-funktion för exakta spänningsavläsningar

• LoZ förhindrar falska avläsningar 
på grund av spökspänning

• Inbyggd NCV-detektor (kontaktfri AC-spänning) 
med LED-indikator 
 
 

• Smart datalagring fryser avläsningen som 
visas och uppdaterar automatiskt avläsningen 
och varnar användaren (med ljud och visuellt) 
om mätningen ändras med ±50 i antal

• Stor vit bakgrundsbelyst LED-display 
med ett analogt stapeldiagram på 60 
segment för visning av trender

EX355
med temperatur

EX350

EX363
HVAC DMM

EX365
DMM för industrin

Inkluderar testledare, 9V-batteri, hölster med stativ 
och inbyggd magnet samt temperaturgivare med 

kabel för allmän användning (modell EX363)

Specifikationer EX360 EX363 EX365

Grundnoggrannhet (DVC) 0,5 % 0,5 % 0,5 %

NCV-detektor Ja Ja Ja

DC/AC-spänning 0,1 mV till 1 000 V 0,1 mV till 1 000 V 0,1 mV till 1 000 V

DC/AC-ström – – 1 mA till 10 A

DC/AC μA-ström – 600 μA –

Motstånd 0,1 Ω till 40 KΩ 0,1 Ω till 40 KΩ 0,1 Ω till 40 KΩ

Kapacitans 1 nF till 10 mF 1 nF till 10 mF 1 nF till 10 mF

Frekvens 0,01 Hz till 100 kHz 0,01 Hz till 100 kHz 0,01 Hz till 100 kHz

Temperatur (Typ K) – -40 till 394 °C –

Diodtest/kontinuitet Ja Ja Ja

• 30 mm (1,18”) öppning rymmer 
ledare upp till 350 MCM

• LoZ förhindrar falska avläsningar 
på grund av spökspänning

• μA-funktion för HVAC-spänningsmätning av flamma

• Inbyggd NCV-detektor (kontaktfri AC-
spänning) med LED-indikator

• 6 000 visningar på bakgrundsbelyst LCD-display

• Min/max registrerar de högsta 
och lägsta avläsningarna

• Praktisk LED-arbetsbelysning för visning 
i områden med dålig belysning

• Kategorimärkning CAT III-600V

Specifikationer EX650 EX655

AC-ström (max. res.) 6 A, 60 A, 600 A (0,001 A) 60 A, 600 A (0,01 A)

DC-ström – 60 A, 600 A (0,01 A)

Grundnoggrannhet ACA: ±2,5 % av avläsning ACA: ±2,5 % av avläsning;
DCA: ±2,5 % av avläsning

AC/DC μA-ström (max. res.) 600 μA (0,1 μA) 600 μA (0,1 μA)

DC-spänning (max. res.) 1000 V (0,1 mV) 1000 V (0,1 mV)

AC-spänning (max. res.) 750 V (1 mV) 750 V (1 mV)

Grundnoggrannhet ACV: ±1,2 % av avläsning; ACV: ±1,2 % av avläsning;

DCV: ±0,8 % av avläsning DCV: ±0,8 % av avläsning

Kontaktfri spänning (NCV) 100 V till 1000 V 100 V till 1000 V

Motstånd (max. res.) 60 MΩ (0,1 Ω) 60 MΩ (0,1 Ω)

Kapacitans (max. res.) 60 mF (0,01 nF) 60 mF (0,01 nF)

Frekvens (max. res.) – 10 Hz till 1 MHz (0,01 Hz)

Temperatur (max. res.) – -40 till 1000 °C (1°°C) 

-40 till 1832 °F (1°°F)

Kontinuitetssignal Ja Ja

Diodtest Ja Ja

EX650 Series True RMS 600A-strömtänger
Professionella strömtänger med läge för låg impedans (LoZ) och val av avancerad 
modell med Low Pass Filter (LPF) och startströmsfunktion

MA443/MA445 True RMS 400A strömtänger + NCV
Instrument i fickstorlek med inbyggd kontaktfri spänningsdetektor och val mellan AC eller AC/
DC-strömmodell

• 30 mm (1,2”) öppning rymmer 
ledare upp till 500 MCM

• 4 000 visningar på bakgrundsbelyst LCD-display

• Inbyggd ficklampa lyser upp arbetsområdet

• Kategorimärkning CAT III-600V

• Komplett med testsonder, tre AAA-
batterier, Typ K-temperaturelement för 
allmän användning samt väska

Specifikationer MA443 MA445

AC-ström 4 000 A, 40,00 A, 400,0 A (1 mA) 40.00 A, 400,0 A (10 mA)

DC-ström – 40.00 A, 400,0 A (10 mA)

Noggrannhet ström AC: ±1,8 % AC: ±2,5 %, DC: ±2,0 %

DC-spänning 400,0 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV) 400,0 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV)

AC-spänning 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV) 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV)

Grundnoggrannhet AC: ±1,2%, DC: ±0,8% AC: ±1,2%, DC: ±0,8%

Motstånd (Ω) 400, 4 k, 40 k, 400 k, 4 M, 40 M (0,1 Ω) 400, 4 k, 40 k, 400 k, 4 M, 40 M (0,1 Ω)

Kapacitans 40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 400 μF, 40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 400 μF,

4 mF, 40 mF (0,01 nF) 4 mF, 40 mF (0,01 nF)

Frekvens 10 Hz till 1 MHz (0,01 Hz) 10 Hz till 1 MHz (0,01 Hz)

Temperatur -40 till 1 000 °C (1 °C) -40 till 1 000 °C (1 °C)

EX650

MA443

EX655

MA445

VAD BEHÖVER DU MÄTA? | EL VAD BEHÖVER DU MÄTA? | EL

EX360
DMM för el
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LT40/LT45 LED-ljusmätare
Övervaka och optimera ljusnivån i byggnader, skolor och 
kontor 

• Modell LT40 mäter vita LED-lampor

• Modell LT45 mäter vita, röda, gula, 
gröna, blå och lila LED-lampor

•  Mät LED-lampor och standardljus 
i Lux eller Foot-Candle (Fc)

•  Display med visning upp till 4 000

•  Min/Max/Genomsnitt

•  Cosinusmätningar och 
färgkorrigerade mätningar

•  Lagrar och hämtar manuellt 
upp till 99 avläsningar (LT45)

CB10 AC Kortslutningssökare 
/Förbindelsetestare
3 i 1-instrumet som hittar kretsbrott 
och testar anslutningar

• Lokalisera snabbt kretsbrott och 
säkringar med 110 V till 125 V AC

• Variabel inställning av känslighet 
för att hitta rätt kretsbrytare

• Starka röda och gröna LED-lampor indikerar 
om förbindelsen är korrekt ansluten eller 
om något av sex feltillstånd föreligger

• Anslut bara GFCI-sändaren till ett uttag 
och sök efter rätt brytare i elskåpet

LT45

LT40

BR250 Videoboroskop/
trådlös inspektionskamera
Löstagbar trådlös 89 mm färgdisplay kan visas från en 
plats upp till 9,75 m bort

•  Registrerar video och 
stillbilder på SD-minneskort 
med datum/tid för visning på 
trådlös monitor eller din PC

•  Vattentätt (IP67) 9 mm minikamerahuvud 
för visning med hög upplösning

•  Fyra ljusstarka LED-lampor med dimmer 
för att belysa objektet som visas

BR80 Videoboroskop  
inspektionskamera
17 mm kameradiameter och 2,4” TFT 
LCD-färgskärm med lätt, handhållen 
design som hjälper dig hitta, 
diagnostisera och lösa problem enkelt

•  1 m flexibel svanhals-kabel som 
behåller den form som böjts till

•  Vattentätt (IP67) minikamerahuvud och kabel

•  Fyra ljusstarka LED-lampor med dimmer 
för att belysa objektet som visas

•  Reflexfri närbild av vyn

MA260 CAT IV True RMS 200A 
AC strömtång med öppen klo
Smart teknik för automatisk avkänning 
gör att mätaren kan identifiera indata och 
automatiskt byta till rätt driftläge

• Inbyggd NCV-detektor (kontaktfri AC-spänning)  
med ljudsignal och LED-indikator

• 16 mm design med öppen klo ger snabba AC-
strömmätningar på trånga utrymmen utan att bryta 
kretsen

• 10 000 visningar på bakgrundsbelyst LCD-display

• Kategorimärkning CAT IV-600V

• Komplett med testledare och två AAA-batterier

MA160 True RMS 200A AC/
DC strömtång med öppen klo
16 mm design med öppen klo ger snabba 
AC/DC-strömmätningar på trånga utrymmen 
utan att bryta kretsen

• Inbyggd NCV-detektor (kontaktfri AC-spänning) 
med ljudsignal och LED-indikator

• 2 000 visningar, bakgrundsbelyst 
LCD-display med 2 nivåer

• Relativt läge för kapacitans noll och offset-justering

• Kategorimärkning CAT III-600V

• Komplett med testledare, två AA-batterier och påse

VAD BEHÖVER DU MÄTA? | HVAC

CO240 handhållen 
CO2-mätare för 
luftkvalitet inomhus
Dubbel visning av CO2-nivå och 
luftfuktighet, temperatur, daggpunkt eller 
våttemperatur 

• Underhållsfri NDIR (non-dispersive infrared) CO2-
sensor

• CO2-larm med ljudsignal  
när nivån överskrider den inställda

• Minnesfunktion för min/max CO2-värde

• Programvara för realtidsstreaming av data till en PC

• Funktion för automatisk kalibrering av baslinje

RD300 detektor för 
kylmedelläckor
Idealisk för detektering av läckor 
från luftkonditioneringsenheter 
och kylsystem som använder alla 
standardkylmedel

• Detekterar alla standardkylmedel 
med en uppvärmd diodsensor

• LED-lampa på sondspetsen (med på/av-brytare) 
för arbete på platser med dålig belysning

• LED-lampor visar hög/medel/låg nivå 
(kan väljas av användaren) med en 
känslighet på 0,25/0,5/0,99 oz per år

• Ljudsignal och visuell signal med mute-knapp

• Sensor som kan bytas ut i fält (RD300-S)  
och spets med LED-lampa (RD300-L)

AN100/AN200 CFM/CMM 
termo-anemometer 
+ IR-termometer
Samtidig visning av 
omgivningstemperatur och luftflöde/
lufthastighet

• Upp till 8 lättinställda områdesmått (m2 
eller ft2) lagras i mätarens interna minne

• 20 punkters genomsnittsfunktion för luftflöde

• Extra stor bakgrundsbelyst LCD-display

• AN200 har inbyggd kontaktfri IR-termometer 
som fjärrmäter yttemperaturer upp till 
260 °C med ett förhållande för avstånd/
mätyta och laserpekare på 8:1

HD780 Digital manifold-/
tryckmätare
Robust temperaturmätare med dubbla 
ingångar för tryck/typ K

• Dubbla differentiella ingångar 
för tryck och temperatur

• Visar 5 typer av tryckenheter

• För användning med kylmedel R22 och R410A

• Kragkoppling, hane, standard 1/4 NPT

• Stora bakgrundsbelysta LCD-displayer P1, P2, 
P1-P2, T1, T2, T1-T2, omgivningstemperatur, 
plus Min/Max/Genomsnitt

• Dubbla ingångar typ K med elektronisk offset-
justering som kompenserar för termoelementskillnader

RHT20/RHT10 USB-dataloggning 
av luftfuktighet och temperatur
USB-gränssnitt för enkel inställning och 
datanedladdning till en PC

• Loggar 16 000 fukt- och 16 000 temperaturavläsningar 
med en programmerbar testfrekvens

• Indikering av daggpunkt via Windows®-kompatibelt 
 program (medföljer)

• Larmtrösklar som kan programmeras av användaren  
för RH och temperatur

• Statusindikering via färgade LED-lampor

• RHT20 har en LCD-display som visar aktuella 
avläsningar, min/max och larmstatus

42 509 Kompakt 
IR-termometer
Mycket bra för processer som 
kräver kontroll och övervakning 
av temperatur

• Snabba och exakta mätningar 
vid 0,30 m där de två lasrarna 
konvergerar med 12:1-bildfält

• Blå bakgrundsbelyst dubbel 
LCD-display som ändras till röd 
bakgrundsbelysning när avläsningen 
överskrider angivet max- eller minvärde

• Exklusiv direktrespons på 150 
millisekunder för att registrera 
toppar i temperaturen

• Låsningsfunktion för 
kontinuerliga avläsningar

RHT20

RHT10

AN200
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DT40M/DT60M/DT100M 
laseravståndsmätare
Lasermätningar upp till 100 m (330 ft)

• Tre modeller att välja mellan: 
- Modell DT40M — 0,05 till 40 m 
- Modell DT60M – 0,05 till 60 m 
- Modell DT100M – 0,05 till 100 m

• Beräknar automatiskt area och volym

• Indirekt mätning med Pytagoras sats

• Kontinuerligt läge med min/max-funktion

• Visar summa (+)/differens (-) för flera avläsningar

• I minnet lagras automatiskt 20 datapunkter

• Integrerat vattenpass

RHT510 Hygrotermometer 
psykrometer
Mäter relativ luftfuktighet, temperatur, 
daggpunkt och våttemperatur
Smidig kontroll av luftfuktighet och temperatur i 
bostäder och abetsmiljö för komfort och säkerhet. 
En kabelansluten givare av typ K för allmänna 
syften medföljer för mätning av temperaturer upp 
till 250 °C, medan mätaren klarar temperaturer upp 
till 1 300 °C om den används med andra givare.

407730 Digital ljudnivåmätare
Mätare för 40–130 dB med stor LCD-
display med analogt stapeldiagram

• ±2 dB noggrannhet med 0,1 dB upplösning

• A&C-viktning

• Analog AC-utgång

• Registrera max/min-värden över tid

• Autofunktion för ström av och lagring av maxvärde

• Använder 12,7 mm (0,5”) kondensatormikrofon

• Kan monteras på stativ

• 40 till 130 dB mätintervall

• Snabb/långsam responstid

• Komplett med 4 AAA-batterier och mikrofonruta

EMF510 EMF/ELF-mätare
EMF/ELF-mätare med hög känslighet och 
inbyggd sensor för en axel
Extech EMF510 mäter energi från elektromagnetiska 
fält (EMF) och elektriska signaler och är känslig för 
extremt låga frekvensnivåer (ELF). Den inbyggda 
sensorn för en axel är idealisk för övervakning av 
elledningar, elektriska apparater, fläktar och elkretsar i 
två intervall med enheterna milli-Gauss och mikro-Tesla.

HW30 HeatWatch™ stoppur för 
luftfuktighet/temperatur
Digital UPP/NED-timer som visar 
temperatur, luftfuktighet och 
värmeindex

• Programmerbart värmeindexlarm

• Kalenderläge som visar dag, datum och tid

• Stoppur/kronograf med 
upplösning på 1/100 sekund

• Snabbaste/långsammaste/
genomsnittlig varvtid registreras

• Räknare för 99 varv med minne för 
30 varv/medelhastighet

• Nedräkningstimer för 10 timmar med 
ljudvarning de sista 5 sekunderna

SL510 Ljudnivåmätare

Ljudnivåmätare med hög noggrannhet 
med A- och C-viktning, snabbt/långsamt 
responsläge
Kompakt design med ±1 dB hög noggrannhet 
och stor bakgrundsbelyst display som ger snabb 
och pålitlig testning av ljudnivå. Den uppfyller 
Klass 2-standarder (IEC 61672-2013 och ANSI/
ASA S1.4/del 1). Mät A & C-viktning från 35 till 
130 dB med snabb och långsam responstid.

CG206 beläggning
Tjocklekstestare
Automatisk igenkänning av järnhaltiga och 
icke-järnhaltiga substrat

• Smart automatisk substratigenkänning

• Magnetisk induktion för järnhaltiga substrat

• Eddy-current mätning för icke-järnhaltiga substrat

• Lättanvänt menysystem

• Två arbetslägen: Direkt och Grupp

• Minnet rymmer 1 500 avläsningar (30 gruppavläsningar)

• Zeroing för substrat och en- eller tvåpunktskalibrering

• Bakgrundsbelysning som kan ställas in på 8 nivåer

• USB-gränssnittet inkluderar programvara

• Indikator för lågt batteri

LT510 ljusmätare

Kompakt ljusmätare för Foot-
Candle/Lux med bakgrundsbelyst 
LCD
Mäter ljusintensiteten upp till 20 000 Lux 
(intervall på 1 860 Fc) med en upplösning 
på 1 Lux (0,1 Fc). Idealisk för ljustest 
inomhus och kontroll av säkerhet och 
skyddsbelysning i parkeringsgarage, 
nattetid vid uttagsautomater, trappor, 
loftgångar och korridorer. 

UV510 Ljusmätare

UV-ljusmätare för mätning av 
UVA-strålning från naturliga och 
artificiella källor
Inbyggd UV-sensor med cosinus-korrigering 
som mäter strålningen från UVA-ljuskällor 
upp till mW/cm2. Sensorns våglängdsintervall 
är 320 till 390 nm. Den har en bakgrundsbelyst 
dubbel display för enkel visning utomhus, 
två valbara intervall och noll-funktion.

461880 Vibrationsmätare + 
laserfoto/kontakttakometer
Mäter acceleration, hastighet och flyttning 
samt RPM och linjär ythastighet

• Unik stor LCD med tecken som visar omvänd riktning 
beroende på kontakt, foto eller vibrationsläge

• Manuell/automatisk registrering av upp till 1 000 avläsningar 

• Använder en laserguidning för längre 
kontaktfria mätningar upp till 1,5 m

• Windows® XP-kompatibelt program (medföljer) 
som gör att registrerade avläsningar kan laddas 
ned till din PC för ytterligare analys

AN510 CMM/CFM-
anemometer + typ K
4-i-1-anemometer som mäter lufthastighet, 
luftflöde, lufttemperatur och typ 
K-temperatur
Praktisk 4-i-1-anemometer i robust utförande 
med integrerat minikullager med låg friktion med 
hög noggrannhet vid mätning av lufthastighet/
luftflöde. En kabelansluten givare för allmänna 
syften medföljer för mätning av temperaturer upp 
till 250 °C, medan mätaren klarar temperaturer upp 
till 1 300 °C om den används med andra givare.

RPM33 
kombinationsinstrument 
kontakt/laserfototakometer
Ett allt i ett-verktyg som snabbt mäter 
varvtal, ythastighet och längd

• Stor bakgrundsbelyst LCD-display med 5 siffror

• Mikroprocessorbaserad med 
kvartskristalloscillator för hög noggrannhet

• Lagra/hämta 10 datauppsättningar i minnet med 
4 parametrar (mått, max, min och genomsnitt)

• Ger breda mått för varvtal (foto och kontakt) 
samt linjär ythastighet/längd (kontakt)

• Laserguidning för kontaktfria mätningar 
över större avstånd upp till 1,5 m

EN510 10-i-1 miljöinstrument
Mäter lufthastighet, luftflöde, lufttemperatur, 
typ K-temperatur, värmeindex, luftfuktighet, 
våttemperatur, daggpunkt, avkylningseffekt 
och ljusnivå
Inkluderar ett minikullager med låg friktion, en 
precisionsfotodiod med cosinus- och färgkorrigeringsfilter 
samt en kapacitativ luftfuktighetssensor för hög 
noggrannhet. En kabelansluten givare för allmänna 
syften medföljer för mätning av temperaturer upp 
till 250 °C, medan mätaren klarar temperaturer upp 
till 1 300 °C om den används med andra givare.

Extech 510-Series miljöinstrument
Oavsett om du löser HVAC-problem, kollar UV-förhållandena utomhus eller mäter energi från elektromagnetiska/
elektriska fält hos elektriska apparater och elledningar så hjälper Extech dig att lösa problemen och ger dig 
snabba och korrekta resultat. Övervaka värmeindex och spåra temperaturändringar under varma, fuktiga 
dagar för att förhindra värmeslag under utomhusaktiviteter, sportevenemang eller på en arbetsplats inomhus. 
Övervaka bullernivåerna och utför arbetsplatskontroller och mät ljusnivåerna inomhus och utomhus. Extechs 
kompakta miljöinstrument med många funktioner är mångsidiga och ger korrekt diagnostik. 
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