PİNLİ BLUETOOTH® NEM ÖLÇER

FLIR MR55™
MR55 nem giderme, haşereyle mücadele, ev veya
yapı denetimi ve zemin kurulumu yapan uzmanlar için
uygun fiyatlı pin tabanlı bir ölçüm cihazıdır. Yüksek
kaliteli, güvenilir ve kullanımı kolay bir nem ölçüm
aracıdır. Kablosuz bağlantı, kullanıcının verileri FLIR
Tools® Mobile uygulaması ile bir mobil cihazdan
görüntülemesine olanak sağlar. 11 malzeme grubu
bulunan dahili kitaplık sayesinde, kullanıcılar ölçüm
cihazını uygun test malzemesine göre ayarlayabilir
ve ölçüm doğruluğunu arttırabilir. Kitaplığa, ölçüm
cihazının arkasında bulunan kare kod taranarak FLIR.
com web adresi üzerinden kolayca erişilebilir. MR55
tek başına güvenilir bir ölçüm cihazı ya da FLIR termal
görüntüleyici ile eşleştirilecek kullanışlı bir aksesuardır.

www.flir.com/mr55

DOĞRU ÖLÇÜMLER YAPIN

HER YERİ KOLAYCA DENETLEYİN

Yüksek kaliteli veri sağlaması için tek
başına bu ölçüm cihazına güvenin

Kullanımı kolay güçlü özellikler ile
işinizi verimli bir şekilde yapın

• Pinli nem ölçümü ortam sıcaklığını
otomatik olarak kompanse eder

• Düşük ışıkta arka aydınlatmalı ekran ve
parlak çalışma ışığı ile çalışın

• Kalibrasyon test özelliğini kullanarak, kullanmaya
başlamadan önce doğru çalışmayı onaylayın

• Ahşap, alçı panel ve beton dahil 11 malzeme
grubu bulunan dahili kitaplık aracılığıyla
ölçüm cihazını uygun test malzemesine
göre ayarlayarak doğruluğu arttırın

• Ekranda gördüğünüz ölçümleri 'Veri
Saklama' özelliği ile dondurun

• Kolay değiştirilebilir elektrot pinleri ve standart
AA piller ile uzun süreli iş gecikmelerini önleyin

• Ölçüm cihazının arkasında bulunan kare kodu
mobil cihazınızla tarayarak FLIR web sitesinde
bulunan doğru malzeme grubuna hızlıca bakın

• Gerektiğinde micro USB port üzerinden (pil
bölümünde yer alan) yazılımı güncelleyerek
son ürün geliştirmelerinde güncel kalın

• Ortam sıcaklığını ve bağıl nemi ölçün

• Okumaları bir mobil cihazda görüntülemek
için ölçüm cihazını FLIR Tools Mobile
uygulamasına kablosuz olarak bağlayın

İŞİNİZİ BÖLÜNMEDEN
TAMAMLAYIN
İşi tamamlamak için bu dayanıklı ve
güvenilir ölçüm cihazına güvenin

ÖZELLİKLER
Nem Ölçümü

Aralık

Doğruluk

Ahşaptaki Nem
Grup 1 - 9

%7 - %29

±%2 MC*

%30 - %99

Yalnızca referans

Yapı
Malzemelerindeki Nem
(Grup 10 ve 11)

%1 - %99 (Grup 10)

Yalnızca referans

Çevresel Ölçüm

Aralık

%1 - %35 (Grup 11)
Doğruluk

Ortam Sıcaklığı

0°C ila 60°C

±1°C

Ortam Bağıl Nemi

%0 - %20 ±%5

±%4

%20 - %80 ±%3,5

±%2

Genel Bilgiler
Bağlantı

Bluetooth BLE
Bağlantı Protokolü: METERLiNK ®

Çalışma Işığı

Beyaz LED

Ekran

Arka aydınlatmalı, çok işlevli LCD

Elektrot Pinleri

Entegre, değiştirilebilir, 10 mm (0,4 inç)

Ölçüm Prensibi

Pinler kullanılarak elektriksel direnç

Garanti

Sınırlı 3 yıl

Pil Tipi

2x 1,5 V AA

Pil Ömrü

Çalışma ışığı olmadan normalde 70 saat

Pil Durumu Göstergesi

4 çubuklu pil simgesi (%100 ila boş)

Otomatik Kapanma (APO)

20 dakikadan sonra

Çalışma Bağıl Nemi/Sıcaklığı

Maksimum %85 Bağıl Nem / 0°C ila 60°C

IP sınıfı

IP40

Güvenlik Uygunluğu

CE, RCM, FCC/IC

Düşme Testi

2 m (6,6 ft)

Gövde Malzemesi

Darbeye dayanıklı plastik

Ağırlık

160 g (5,6 oz) pil hariç

Boyutlar

188 x 58 x 33 mm (7,4 x 2,3 x 1,3 inç)

* Belirtilen maksimum aralık özel türlerin fiber doyum noktasına
bağlıdır. Daha fazla bilgi için kullanıcı el kitabına bakın.
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