DAİRESEL PROBLU BLUETOOTH®
NEM ÖLÇER

FLIR MR59™
MR59 nem giderme, haşereyle mücadele, ev veya yapı
denetimi ve zemin kurulumu yapan uzmanlar için uygun
fiyatlı pinsiz bir ölçüm cihazıdır. Yüksek kaliteli, güvenilir ve
kullanımı kolay bir nem tespit aracıdır. Kablosuz bağlantı,
ölçüm cihazının ekranı görüş alanınızın dışında kaldığında
okumaların FLIR Tools® Mobile uygulaması ile mobil cihaz
üzerinden görüntülemesini kolaylaştırır. Dairesel problu
sensör sayesinde, kullanıcı kısa bir süre içinde büyük
bir alanı iz bırakmadan kapsayabilir; köşelerde, bozuk
yüzeylerin üzerinden ve süpürgelikler etrafında ölçüm
yapabilir ve yüzeyin altındaki sorunları tespit edebilir.
MR59 tek başına güvenilir bir ölçüm cihazı ya da FLIR termal
görüntüleyici ile eşleştirilecek kullanışlı bir aksesuardır.

www.flir.com/mr59

HER YERİ KOLAYCA DENETLEYİN

İŞİ TAMAMLAMAK İÇİN BU
ÖLÇÜM CİHAZINA GÜVENİN

Büyük alanları hızlıca ve zarar vermeden araştırın

İşinizi daha kolay ve daha verimli yapmak için tasarlandı

Dayanıklı, düşme testinden geçirilmiş
ölçüm cihazını her işe götürün

• Dairesel prob ile ölçüm cihazını ölçüm yüzeyindeki
nesnelerin üzerinden ve etrafından kolayca geçirin

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

• Çok çeşitli yaygın yapı malzemelerinde
bulunan nemi tespit edin

GİZLİ NEMİN YERİNİ ETKİN
ŞEKİLDE BULUN

• Etkilenmiş bölgenin sıcaklık haritasını oluşturun ve
nemin gizli kaynağına giden geçiş yollarını takip edin
• Potansiyel nem sorunlarını yüzeyin 100
mm (4 inç) altına kadar belirleyin

• Düşük ışıkta arka aydınlatmalı ekran ve
parlak çalışma ışığı ile çalışın
• Merdiven ihtiyacını ortadan kaldırmak için ya da
'yüksek' ve 'alçak' ölçüm hedeflerinde ergonomiyi
en iyi düzeye çıkarmak için MR04 uzatma çubuğu
ile birlikte kullanın (aksesuar dahil değildir)

• Stabil, tekrar edilebilir okumalar alın. Ölçüm
cihazının tutacağı, elinizin ölçüm okumalarını
engellemesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır
• Gerektiğinde micro USB port üzerinden (pil
bölümünde yer alan) yazılımı güncelleyerek
son ürün geliştirmelerinden faydalanın

ÖZELLİKLER
Nem Ölçümü

Aralık

Doğruluk

Nem

%0 - %100

Bağıl ölçüm

Ölçüm Tespit Derinliği

Test edilen malzemeye bağlı olarak 100 mm'ye (4 inç) kadar

Genel Bilgiler
Bağlantı

Bluetooth BLE
Bağlantı Protokolü: METERLiNK®

Çalışma Işığı

Beyaz LED

Ekran

Arka aydınlatmalı, çok işlevli LCD

Ölçüm Prensibi

Kapasitif (noninvazif)

Garanti

Sınırlı 3 yıl

Pil Tipi

9 V pil

Pil Ömrü

Çalışma ışığı olmadan normalde 40 saat

Pil Durumu Göstergesi

4 çubuklu pil simgesi (%100 ila boş)

Otomatik Kapanma (APO)

30 dakikadan sonra

Çalışma Bağıl Nemi/Sıcaklığı

%90, 0°C ila 30°C
%75, 30°C ila 40°C
%45, 40°C ila 50°C

IP sınıfı

IP40

Güvenlik Uygunluğu

CE, RCM, FCC/IC

Düşme Testi

2 m (6,6 ft)

Gövde Malzemesi

Darbeye dayanıklı plastik

Ağırlık

245 g (8,6 oz)

Boyutlar

240,5 x 67 x 38 mm (9,5 x 2,6 x 1,5 inç)
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