
NAJDĚTE TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

PŘÍRUČKA K VLHKOMĚRU

TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ



Co kdybyste mohli identifikovat přesnou polohu problému s 
vlhkostí za zdí? Pod podlahou? Ve stropě? Hledání vlhkosti 
může být velmi snadné.  
Výběr vlhkoměrů společnosti FLIR nyní zahrnuje i 
modely s termografickým zobrazováním – nazývané 
IGM™ (technologie měření s infračerveným naváděním). 
Technologie IGM je navržena tak, aby vám ušetřila čas a 
navedla vás přesně k místu, kde může být potřeba provést 
další testování a průzkum. S technologií IGM dokážete 
identifikovat problémy dříve, než se z nich stanou vážné 
problémy. 

Společnost FLIR s hrdostí nabízí řadu velmi kvalitních 
vlhkoměrů pro vaše kontrolní potřeby

VLHKOMĚRY  
S TECHNOLOGIÍ IGM™

Pracujte rychleji, chytřeji a přesuňte se k dalšímu úkolu.



Vlhkoměry MR176 a MR160 s podporou technologie IGM využívající integrovaný 
termografický senzor vás dokážou navést přesně k místu, kde se může skrývat vlhkost

HLAVNÍ FUNKCE
• Identifikace vlhkosti pomocí 

termografického senzoru 80 x 60 FLIR 
Lepton®

• Možnost volby nedestruktivní nebo 
destruktivní metody měření využívající 
integrovanou či externí bezhrotovou 
sondu nebo externí sondu s hrotem

• Snadné zaměřování pomocí laserového 
ukazovátka a křížů na displeji

• Prohlížení pořízených snímků a vytváření 
zpráv pomocí bezplatného softwaru FLIR 
Tools®

JEDINEČNÉ FUNKCE MODELU MR176
• Měření teploty a relativní vlhkosti (uživatelsky 

vyměnitelný senzor automaticky vypočítává a 
zobrazuje hodnoty v daném prostředí)

• Ochrana snímků před vlivem extrémní teploty 
pomocí „uzamknutí snímku“

• Přesné hodnoty v místech s různými podmínkami 
prostředí (Progresivní indikátor stability prostředí 
oznamuje, jakmile dojde ke stabilizaci hodnot 
vlhkosti)

MR176/MR160
Vlhkoměry s technologií IGM™

Barevný LCD displej

Možnost pořízení a uložení 
až 9 999 snímků

Pádová odolnost 3 m

Uživatelsky vyměnitelný 
senzor teploty / relativní 
vlhkosti*

Externí konektor pro 
hrotový senzor vlhkosti

Laserové ukazovátko

Bezhrotový senzor vlhkosti

Termografický 
senzor 80 x 60

* Pouze model MR176

Konektor micro USB
Konektor RJ45



Bezhrotový senzor vlhkosti

Pádová odolnost 2 m

Uživatelsky vyměnitelný 
senzor teploty / relativní 
vlhkosti

IR teploměr pro bezkontaktní 
měření teploty 

Ukládání hodnot a 
vyvolání až 99 bodů 
měření

Připojení Bluetooth pro 
bezdrátový přenos dat

Bezhrotový senzor vlhkosti

Displej s velkými 
číslicemi a barevným 
sloupcovým grafem

Odolnost proti stříkající 
vodě IP54

Ukládání až 10 000 
snímků obrazovky a 
záznamů měření

Pádová odolnost 3 m

Externí konektor pro 
hrotový senzor vlhkosti

Konektor micro USB
Konektor RJ45

Konektor RJ45

MR77

Všechno, co potřebujete od měřicího 
přístroje pro efektivní eliminaci vlhkosti 
nebo HVAC:  
Funkce Bluetooth® METERLiNK, 
bezhrotový senzor vlhkosti a sonda s 
hrotem, senzor teploty a relativní vlhkosti 
a IR teploměr

VLHKOMĚR 5-V-1 S TECHNOLOGIÍ 
METERLiNK®

HLAVNÍ FUNKCE
• Zobrazení a sdílení hodnot z mobilního zařízení 

• Bezdrátová integrace hodnot vlhkosti do 
termogramů z kompatibilních termokamer 
FLIR

• Měření teploty a relativní vlhkosti (uživatelsky 
vyměnitelný senzor automaticky vypočítává a 
zobrazuje hodnoty v daném prostředí)

• Ruční ukládání hodnot a vyvolání až 20 bodů 
měření 

MR60
Plně vybavený přístroj pro odstraňování 
konstrukčních závad, který umožňuje 
shromažďování a ukládání údajů o 
vlhkosti z více míst v průběhu času

HLAVNÍ FUNKCE
• Možnost volby nedestruktivní nebo 

destruktivní metody měření využívající 
integrovanou či externí bezhrotovou sondu 
nebo externí sondu s hrotem

• Možnost uložit až 10 000 snímků obrazovky 
a záznamů měření, která můžete přenést a 
zobrazit v počítači přes USB port

• Nastavení měřidla na příslušný testovaný 
materiál pomocí integrované knihovny 11 
skupin materiálů, včetně krovů, sádrokartonu 
a betonu

• Snadná tvorba zpráv pomocí bezplatného 
počítačového softwaru FLIR Tools

• Libovolné rozšiřování měřidla – model MR60 
je kompatibilní s kompletní řadou externích 
sond vlhkosti FLIR

PROFESIONÁLNÍ VLHKOMĚR



Uživatelsky 
vyměnitelné 
elektrodové hroty

Klasifikace IP40

Funkce kalibrace 
/ kontroly hrotu 
integrovaná v krytce

Kapacitní kulový senzor pro 
nedestruktivní měření

Připojení Bluetooth pro 
bezdrátový přenos dat

Podsvícený displej

Klasifikace IP40

Silné pracovní světlo 
LED

Pádová odolnost 2 m

Připojení Bluetooth pro 
bezdrátový přenos dat

Pádová odolnost 3 m

Nastavení měřidla na testovaný 
materiál pomocí integrované 
knihovny 11 skupin

Silné pracovní světlo LED

MR55
Optimalizace pracovního postupu 
pomocí bezdrátového připojení a 
integrované knihovny nastavení pro 11 
skupin materiálů zaručující přesnější 
záznamy měření

HLAVNÍ FUNKCE
• Bezdrátové připojení přístroje k aplikaci 

FLIR Tools Mobile pro vzdálené zobrazování 
naměřených hodnot na mobilním zařízení 

• Nastavení přístroje na příslušný testovaný 
materiál pomocí integrované knihovny 11 
skupin materiálů, včetně krovů, sádrokartonu 
a betonu

• Přístup ke správnému číslu skupiny pro 
testovaný materiál prostřednictvím skenování 
QR kódu na zadní straně měřidla pomocí 
mobilního zařízení

HROTOVÝ VLHKOMĚR  
S BLUETOOTH

Cenově dostupné bezhrotové měřidlo 
se senzorem s kulovým zakončením, 
které vám pomůže pokrýt velkou oblast 
v krátkém čase, aniž by zanechalo stopy

HLAVNÍ FUNKCE
• Měření v rozích a kolem podlahových lišt pomocí 

senzoru s kulovým zakončením

• Bezdrátové připojení přístroje k aplikaci FLIR 
Tools Mobile pro zobrazování naměřených 
hodnot na mobilním zařízení v reálném čase 

• Vyhledání skrytých zdrojů a migračních cest 
vlhkosti pomocí vytvoření tepelných map 
zasažených oblastí

• Identifikace potenciálních problémů s vlhkostí až 
do 100 mm (4 palců) pod povrchem

VLHKOMĚR S KULOVOU SONDOU A 
BLUETOOTH

MR59



MR40 MR55 MR59 MR60 MR77 MR160 MR176

Termografické 
zobrazování

IR rozlišení (IGM) – – – – – 80 × 60 80 × 60

Zorné pole – – – – – 51° x 38° 51° x 38°

Palety termografického 
snímku

– – – – – Železitá, duhová, ledová a šedá Železitá, duhová, ledová a šedá

Displej

LCD s LED podsvícením LCD (bez podsvícení) Ano Ano – Ano – –

Barevný QVGA displej – – – 2,3” 64K TFT displej – 2,3” 64K TFT displej 2,3” 64K TFT displej

Nově definovaná

Měření vlhkosti Hrotové Hrotové Bezhrotové Hrotové a bezhrotové měření Hrotové a bezhrotové měření Hrotové a bezhrotové měření Hrotové a bezhrotové měření

Rozsah hrotového měření 
vlhkosti

5 % – 30 % MC (±2 % MC) 
30 % – 60 % (pouze referenční) 

Skupiny dřev (1–9):  
7% – 30 % MC (±2 % MC) 
30 % – 99 % (pouze referenční)  
Skupiny stavebních materiálů (10–11): 
1–99 % Skupina 10 (pouze referenční) 
1–35 % Skupina 11 (pouze referenční)

– Skupiny dřev (1–9):  
7 % – 30 % MC (±1,5% MC) 
30 % – 100 % (pouze referenční) 
Skupiny stavebních materiálů 
(10–11):  
0 % – 20 % (pouze referenční)

Skupiny dřev (1–9):  
7 % – 30 % MC (±1,5% MC) 
30 % – 100 % (pouze referenční) 

Skupiny dřev (1–9):  
7 % – 30 % MC (±1,5% MC) 
30 % – 100 % (pouze referenční) 

Skupiny dřev (1–9):  
7 % – 30 % MC (±1,5% MC) 
30 % – 100 % (pouze referenční)

Rozsah bezhrotového měření 
vlhkosti

– – 0 až 100 % relativní 0 až 100 % relativní 0 až 99,9 % relativní 0 až 100 % relativní 0 až 100 % relativní

Relativní vlhkost – 0 % – 20 % (±5 %) 
20 % – 80 % (±3,5 %) 
80 % – 100 % (±5 %)

– – 0 % – 10% (±3%) 
10 % – 90 % (±2,5 %) 
90% – 99% (±3%)

– 10 % – 90 % (±2,5 %)

Hloubka bezhrotového měření 
vlhkosti

– – Až 100 mm (4 palce)* Až 19 mm (0,75 palce)* Až 19 mm (0,75 palce)* Až 19 mm (0,75 palce)* Až 19 mm (0,75 palce)* 

Typy materiálů pro hrotové 
měření vlhkosti

Skupina 9 / stavební materiály: 
překližka, sádrokarton a OSB 
desky **

9 skupin dřev  
2 skupiny stavebních materiálů

– 9 skupin dřev 
2 skupiny stavebních materiálů

9 skupin dřev 9 skupin dřev 9 skupin dřev

Obecně

Laserové ukazovátko – – – – Ano, s IR teplotou Ano Ano

Formát ukládaného 
obrazového souboru

– – – .BMP obrázek s naměřenými 
hodnotami

– .BMP obrázek s naměřenými 
hodnotami

.BMP obrázek s naměřenými 
hodnotami

Formát .CSV pro ukládání dat – – – Ano – Ano Ano

Kapacita pro ukládání snímků – – – 9999 snímků 20bodové interní úložiště 9999 snímků 9999 snímků

IR teplota – – – – -20 až 200 °C (-4 až 392 °F) – –

Konektivita – Bluetooth (BLE) Bluetooth (BLE) – Bluetooth – –

Výpočty senzoru relativní 
vlhkosti / teploty

– – – – Tlak vodní páry, relativní vlhkost, 
teplota, GPP, rosný bod

– Tlak vodní páry, relativní vlhkost, 
teplota, GPP, rosný bod

Baterie 2 baterie AAA 2 1,5V baterie AA 1 9V baterie Interní dobíjecí baterie Li ion 1 9V baterie Interní dobíjecí baterie Li ion Interní dobíjecí baterie Li ion

Pádová zkouška 3 m (9,8 stop) 2 m (6,6 stop) 2 m (6,6 stop) 3 m (9,8 stop) 2 m (6,5 stop) 3 m (9,8 stop) 3 m (9,8 stop)

* V závislosti na testovaném materiálu
** Pro materiály nepatřící do skupiny 9 si stáhněte tabulku materiálů MR40 (publikace MR40-AN01) na stránce http://flir.custhelp.com/app/account/fl_download_manuals

TECHNICKÉ
SPECIFIKACE

Funkce kalibrace / kontroly 
hrotu integrovaná v krytce

Odolnost proti 
stříkající vodě IP54
klasifikace

Pádová odolnost 
3 m

Jasná svítilna

Vyměnitelné hroty

MR40
Kapesní a odolná kombinace 
vlhkoměru/svítilny vhodná k nalezení a 
kvantifikaci obsahu vlhkosti ve dřevě a 
běžných stavebních materiálech 

HLAVNÍ FUNKCE
• Přesné měření pomocí dvouhrotového, 

jednostupnicového vlhkoměru

• Kapesní velikost pro snadné nošení a použití 
ve stísněných místech

• Není potřeba nosit samostatnou svítilnu

• Použití v kombinaci s termokamerou pro 
dosažení přesnějších výsledků 

VLHKOMĚR + SVÍTILNA



VYLEPŠENÍ VLHKOMĚRU  
POMOCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FLIR
VYMĚNITELNÝ SENZOR TEPLOTY / RELATIVNÍ VLHKOSTI MR01  
Navržen pro použití s modely FLIR MR77 nebo MR176 pro přesné měření teploty a vlhkosti. MR01 je kalibrován z výroby a je vybaven ochrannou krytkou. Kovový šroub k upevnění 
sondy. 

SESTAVA SENZORU A NÁSTAVCE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY / RELATIVNÍ VLHKOSTI MR01-EXT  
Slouží pro speciální použití v místech, jako jsou odvětrávací otvory sušiček/odvlhčovačů. Zároveň ji lze využít k prodloužení dosahu sond teploty / relativní vlhkosti MR77 nebo MR 176 
(například pro přístup do dutin ve zdech).

MR11 PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍRUČNÍMU SENZORU TEPLOTY A VLHKOSTI   
Slouží k předběžnému umístění odvětracích otvorech odvlhčovačů pro okamžité odečty hodnot, nebo pro použití v místech s omezeným přístupem, jako jsou malé otvory v dutinách zdí. 

PRODLUŽOVACÍ TYČ MR04  
S touto teleskopickou tyčí, která se prodlužuje až na 52 palců (130 cm), budete moci snadno měřit i ve velkých a těžko přístupných prostorech. 

NÁRAZOVÁ SONDA MR05*  
Snadné testování vlhkosti na těžko přístupných místech – na hrubých a nerovných površích, v rozích, v tvrdém dřevě nebo materiálech s vysokou hustotou a v oblastech bez suché 
reference.

SONDA PRO DUTINY VE ZDECH MR06*  
Umožňuje proniknutí do dutin ve zdech a do průčelí vnějších stěn za účelem měření úrovně vlhkosti v izolaci.

KLADÍVKOVÁ SONDA MR07  
Umožňuje měření v podkladové vrstvě podlahy skrze koberec, podlahy z tvrdého dřeva a tvrdé materiály, do kterých by standardní hrotová sonda jen těžko pronikala.

KLADÍVKOVÁ/NÁSTĚNNÁ SONDA MR08  
Umožňuje pohodlné zatlučení sondy do svislých, nakloněných nebo převrácených povrchů a sestoupení pod podložky pod koberec a podkladovou vrstvu podlahy. 

SONDA PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI PODLAHOVÝCH LIŠT MR09  
Sonda za podlahové lišty, obruby stěn, korunkové lišty a jiné nepřístupné oblasti, aniž by bylo potřeba je sundávat.

OCHRANNÉ POUZDRO MR10  
Chraňte své cenné nástroje FLIR T&M pomocí tohoto odolného ochranného pouzdra EVA – nabízí ochranu před nečistotami, nárazy a podmínkami v náročných prostředích.

MR12 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SENZOR VLHKOSTI KULOVÉ SONDY  
Pořizujte nedestruktivní odečty hodnot až do hloubky 100 mm (4 palce) pod povrchem.  

* Společnost FLIR doporučuje používat modely MR05 nebo MR06 k testování vlhkosti v betonových/stavebních materiálech. Veškeré podrobnosti se dozvíte v příručce s pokyny.

VLHKOMĚR 
KOMPATIBILITA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Příslušenství/Vlhkoměr MR40 MR55 MR59 MR60 MR77 MR160 MR176

Senzor teploty / relativní vlhkosti MR01 - - - - x - x

Senzor vlhkosti/teploty MR01-EXT s nástavcem - - - - x - x

Příruční senzor teploty/vlhkosti MR11 - - - - x - x

Sonda s hrotem MR02 (náhradní) - - - x x x x

Prodlužovací tyč MR04 * - - x - - - -

Nárazová sonda s hrotem MR05 - - - x x x x

Sonda pro stěnové dutiny MR06 - - - x x x x

Kladívková sonda MR07 (s taškou) - - - x x x x

Kombinovaná kladívková a dutinová sonda MR08 (s taškou) - - - x x x x

Sonda pro měření vlhkosti podlahových lišt MR09 - - - x x x x

Ochranné pouzdro MR10 EVA - - - x x x x

Senzor vlhkosti kulového typu MR12 - - - x - x x

MR01 MR11 MR04 MR05 MR06

MR07 MR08 MR09 MR10 MR12

* MR04 je kompatibilní s následujícím příslušenstvím: MR05, MR06, MR11, MR12.



SADY PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI 
OD FLIR JSOU KOMPLETNÍM 
ŘEŠENÍM

SADY PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI OD FLIR JSOU KOMPLETNÍM ŘEŠENÍM 
PRO RYCHLÉ A PŘESNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

FLIR MR160-KIT5
PROFESIONÁLNÍ SADA PRO ZOBRAZOVÁNÍ VLHKOSTI 
Sada obsahuje zobrazovací vlhkoměr FLIR MR160 a 
kladívkovou/dutinovou sondu FLIR MR08. 

FLIR MR176-KIT5
PROFESIONÁLNÍ SADA PRO ZOBRAZOVÁNÍ VLHKOSTI 
Sada obsahuje prémiový zobrazovací vlhkoměr MR176 od společnosti 
FLIR, příslušenství kombinované kladívkové/dutinové sondy FLIR MR08, 
plus extra vyměnitelný senzor teploty / relativní vlhkosti FLIR MR01. 

MR160-KIT2 
SADA PRO KONTROLU BUDOV 
Sada obsahuje zobrazovací vlhkoměr FLIR MR160, termografický 
přístroj FLIR C2 a příslušenství dutinové sondy FLIR MR06.

MR176-KIT6 
PROFESIONÁLNÍ SADA PRO SANACI VLHKOSTI
Sada obsahuje zobrazovací vlhkoměr FLIR MR176, termografický přístroj 
FLIR E6 a kombinovanou kladívkovou/dutinovou sondu FLIR MR08.
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