TESTEN & METEN

KEUZEGIDS VOCHTMETERS
VIND DE JUISTE OPLOSSING

VOCHTMETERS
MET IGM™

FLIR-vochtmeters: een hoogwaardige vochtmeter voor
iedere inspectiebehoefte
Stelt u zich eens voor: achter een muur, onder de vloer of in het plafond
zit een verborgen vochtprobleem, maar u hebt een hulpmiddel in handen
waarmee u de exacte locatie kunt vinden. Met onze vochtmeters wordt
het lokaliseren van vocht een peulenschil.
Het assortiment vochtmeters van FLIR is nu voorzien van opties met
een geïntegreerde warmtebeeldcamera. Dit noemen wij IGM™ (Infrared
Guided Measurement). IGM bespaart u tijd en begeleidt u naar de
exacte locatie die nader getest en onderzocht moet worden. Met IGM
herkent u problemen voordat ze escaleren.

Zo werkt u sneller en slimmer, en kunt u snel door naar de
volgende klus.

MR176/MR160
Vochtmeters met IGM™

Zelf te verwisselen
temperatuur-/RV-sensor*

Laserpointer

Warmtebeeldsensor
80 × 60

LCD-kleurenscherm

De MR176 en MR160 zijn voorzien van IGM-technologie en een geïntegreerde
warmtebeeldsensor en begeleiden u visueel naar de exacte locatie van verborgen vocht

Maximaal 9999 beelden
maken en opslaan

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Pinloze vochtsensor

Valbestendig tot 3 m

• Lokalisatie van vocht met behulp
van de 80 x 60 FLIR Lepton ® warmtebeeldsensor

• Meting van temperatuur en relatieve vochtigheid
(de zelf te verwisselen sensor geeft automatisch
berekende omgevingswaarden weer)

• Niet-invasieve of invasieve metingen met
behulp van de geïntegreerde of externe
pinloze sonde of de externe pinsonde

• Beeldvergrendeling voorkomt dat extreme
temperaturen het beeld verstoren

• Eenvoudige doelbepaling dankzij de
laserpointer en het dradenkruis op het
beeldscherm

* Alleen MR176

Externe connector voor
vochtsensor met pin

Micro-USB-connector
RJ45-connector

UNIEKE KENMERKEN MR176

• Beelden bekijken en rapporten opstellen
met de gratis FLIR Tools ® software

• Nauwkeurige metingen onder uiteenlopende
omstandigheden (de Progressive Environmental
Stability Indicator laat u weten wanneer de
RV-waarden zijn gestabiliseerd)

Zelf te verwisselen
temperatuur-/RV-sensor

MR77

MR60

5-in-1-VOCHTMETER MET
METERLiNK®

VOCHTMETER PRO

Alles wat u nodig hebt voor vochtbestrijding of HVAC in één meter:
Bluetooth® METERLiNK-mogelijkheden,
een pinloze vochtsensor en pinsonde,
een temperatuur- en RV-sensor en een
IR-thermometer

Valbestendig tot 2 m

IR-thermometer
voor contactloze
temperatuurmetingen

Scherm met
grote cijfers en
staafdiagram in kleur

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Niet-invasieve of invasieve metingen met
behulp van de geïntegreerde of externe
pinloze sonde of de externe pinsonde

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Meetwaarden bekijken en delen op een
smartphone of tablet
• Draadloze integratie van vochtmetingen
in warmtebeelden van compatibele
FLIR-infraroodcamera's

Bluetooth-verbinding
voor draadloze
gegevensoverdracht

Een volledig uitgeruste troubleshooter
voor de bouw, waarmee u gegevens
van verschillende locaties over een
bepaalde periode kunt verzamelen en
opslaan

• Meting van temperatuur en relatieve
vochtigheid (de zelf te verwisselen
sensor geeft automatisch berekende
omgevingswaarden weer)

• Opslagcapaciteit van 10.000 screenshots en
metingen die u kunt overdragen en bekijken
via PC/USB

Opslagcapaciteit van
10.000 screenshots
en metingen

• Af te stemmen op het juiste testmateriaal met
behulp van de geïntegreerde bibliotheek met
11 materiaalgroepen, waaronder houtsoorten,
gipsplaat en beton

Valbestendig tot 3 m

• Handmatige opslag en oproep van
maximaal 20 meetpunten

Pinloze vochtsensor
IP54-spatwaterbestendig

Opslag van
metingen en oproep
van maximaal 99
meetpunten

Pinloze vochtsensor

Externe connector voor
vochtsensor met pin
RJ45-connector

Micro-USB-connector
RJ45-connector

• Eenvoudig rapporten maken met behulp van
de gratis FLIR Tools PC-software
• Naar wens uit te breiden: de MR60 is
compatibel met de volledige serie externe
vochtsondes van FLIR

MR55

MR59

PINVOCHTMETER
MET BLUETOOTH

Zelf te verwisselen
elektrodepennen
Heldere LED-werkverlichting

Af te stemmen op het testmateriaal
via de geïntegreerde bibliotheek
met 11 groepen

Gebruik de draadloze verbinding voor
een optimale workflow en bereik
nauwkeurige meetwaarden dankzij
de geïntegreerde bibliotheek met
instellingen voor 11 materiaalgroepen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Draadloos te verbinden met FLIR Tools
Mobile, zodat u de meetwaarden op afstand
kunt bekijken op uw smartphone of tablet

Kalibratie/pincheck
geïntegreerd in dop

Capacitieve kogelsensor voor
niet-invasieve metingen

• Af te stemmen op het juiste testmateriaal met
behulp van de geïntegreerde bibliotheek met
11 materiaalgroepen, waaronder houtsoorten,
gipsplaat en beton

Een betaalbare, pinloze Bluetooth-meter
met kogelkopsensor, waarmee u snel
een groot oppervlak kunt meten zonder
beschadigingen aan te brengen
Heldere LED-werkverlichting

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Bluetooth-verbinding
voor draadloze
gegevensoverdracht

• In hoeken en achter plinten meten dankzij de
kogelkopsensor
• Draadloos te verbinden met FLIR Tools Mobile,
zodat u de meetwaarden live kunt bekijken op
uw smartphone of tablet

Scherm met
achtergrondverlichting

• Lokalisatie van verborgen bronnen van vocht
en routes van vochttransport op heatmaps van
onderzochte gebieden

• Toegang tot de juiste groep testmaterialen
door de QR-code op de achterzijde van de
meter te scannen met een smartphone of
tablet

Bluetooth-verbinding
voor draadloze
gegevensoverdracht

IP40-classificatie

• Identificatie van mogelijke vochtproblemen tot
100 mm onder het oppervlak

IP40-classificatie
Valbestendig tot 3 m

VOCHTMETER MET KOGELSONDE
EN BLUETOOTH

Valbestendig tot 2 m

MR40
VOCHTPEN + ZAKLAMP
Een combinatie van een robuuste
vochtmeter en zaklamp in zakformaat,
ontwikkeld voor het opsporen en
kwantificeren van het vochtgehalte in
hout en veelgebruikte bouwmaterialen

TECHNISCHE
SPECIFICATIES
MR40

MR55

MR59

MR60

MR77

MR160

MR176

IR-resolutie (IGM)

—

—

—

—

—

80 × 60

80 × 60

Beeldveld

—

—

—

—

—

51° × 38°

51° × 38°

Warmtebeeldpaletten

—

—

—

—

—

Iron, Rainbow, Ice, Gray

Iron, Rainbow, Ice, Gray

LCD met LED-achtergrondverlichting

LCD (zonder achtergrondverlichting)

Ja

Ja

—

Ja

—

—

QVGA-kleurenscherm

—

—

—

2,3" 64 K TFT-scherm

—

2,3" 64 K TFT-scherm

2,3" 64 K TFT-scherm

Vochtmeting

Met pin

Met pin

Zonder pin

Met en zonder pin

Met en zonder pin

Met en zonder pin

Met en zonder pin

Vochtbereik met pin

5 – 30% MC (± 2% MC)
30 – 60% (uitsluitend ter referentie)

Houtgroepen (1 – 9):
7 – 30% MC (± 2% MC)
30 – 99% (uitsluitend ter referentie)
Bouwmateriaalgroepen (10 – 11):
1 – 99% groep 10
(uitsluitend ter referentie)
1 – 35% groep 11
(uitsluitend ter referentie)

—

Houtgroepen (1 – 9):
7 – 30% MC (± 1,5% MC)
30 – 100% (uitsluitend ter referentie)
Bouwmateriaalgroepen (10 – 11):
0 – 20% (uitsluitend ter referentie)

Houtgroepen (1 – 9):
7 – 30% MC (± 1,5% MC)
30 – 100%
(uitsluitend ter referentie)

Houtgroepen (1 – 9):
7 – 30% MC (± 1,5% MC)
30 – 100%
(uitsluitend ter referentie)

Houtgroepen (1 – 9):
7 – 30% MC (± 1,5% MC)
30 – 100%
(uitsluitend ter referentie)

Pinloos vochtbereik

—

—

0 – 100% relatief

0 – 100% relatief

0 – 99,9% relatief

0 – 100% relatief

0 – 100% relatief

Relatieve vochtigheid

—

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

—

—

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

—

10 – 90% (± 2,5%)

Pinloze vochtdiepte

—

—

Tot 100 mm*

Tot 19 mm*

Tot 19 mm*

Tot 19 mm*

Tot 19 mm*

Materiaaltypen voor vochtmeting met pin

Groep 9/bouwmaterialen: multiplex,
gipsplaat en OSB **

9 houtgroepen,
2 bouwmateriaalgroepen

—

9 houtgroepen,
2 bouwmateriaalgroepen

9 houtgroepen

9 houtgroepen

9 houtgroepen

Laserpointer

—

—

—

—

Ja, met IR-temperatuur

Ja

Ja

Opgeslagen bestandsformaat

—

—

—

.BMP met overlay van waarden

—

.BMP met overlay van waarden

.BMP met overlay van waarden

.CSV-formaat voor opgeslagen data

—

—

—

Ja

—

Ja

Ja

Capaciteit opgeslagen afbeeldingen

—

—

—

9999 beelden

Interne opslag van 20 punten

9999 beelden

9999 beelden

IR-temperatuur

—

—

—

—

-20°C – 200°C

—

—

Verbinding

—

Bluetooth (BLE)

Bluetooth (BLE)

—

Bluetooth

—

—

Berekeningen temperatuur-/RV-sensor

—

—

—

—

Dampdruk, relatieve vochtigheid,
temperatuur, GPP, dauwpunt

—

Dampdruk, relatieve vochtigheid,
temperatuur, GPP, dauwpunt

Batterij

2 × AAA

2 × 1,5 V AA

1×9V

Geïntegreerde oplaadbare
Li-ion-batterij

1×9V

Geïntegreerde oplaadbare
Li-ion-batterij

Geïntegreerde oplaadbare
Li-ion-batterij

Valbestendigheid

3m

2m

2m

3m

2m

3m

3m

Warmtebeeldtechnologie

Scherm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Nauwkeurige metingen met de
tweepens éénschalige vochtmeter
• Mee te nemen in uw zak en geschikt voor
metingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Kalibratie/pincheck
geïntegreerd in dop

Vochtdetectie

• Losse zaklamp overbodig
IP54-spatwaterbestendig

Valbestendig tot 3 m

• Te combineren met een warmtebeeldcamera
ter bevestiging van de aanwezigheid van vocht

Algemeen

Felle zaklamp

Verwisselbare pinnen

* Afhankelijk van getest materiaal
** Voor materialen die niet vallen onder groep 9: download de MR40-materiaalconversietabel (publicatie MR40-AN01): http://flir.custhelp.com/app/account/fl _download_manuals

FLIR-ACCESSOIRES: EEN UPGRADE
VOOR UW VOCHTMETER
MR01 VERWISSELBARE TEMPERATUUR-/RV-SENSOR
Ontwikkeld voor gebruik met de FLIR MR77 of MR176 voor nauwkeurige temperatuur- en vochtigheidsmetingen. De MR01 is in de fabriek gekalibreerd en voorzien van een
beschermdop. De sonde wordt vastgezet met een metalen schroef.
MR01-EXT TEMPERATUUR-/RV-SENSOR EN VERLENGSTUK
Te gebruiken voor acclimatisatie, bijvoorbeeld in ventilatieroosters van drogers/luchtontvochtigers; ook te gebruiken om het bereik van de MR77 of MR176 RV-/temperatuursonde te
vergroten, om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot spouwmuren. .
MR11 HANDHELD TEMPERATUUR-/VOCHTIGHEIDSSENSOR (ACCESSOIRE)
Laat de sensor acclimatiseren in ventilatieroosters van luchtontvochtigers om daarna direct de juiste meetwaarden te verkrijgen, of gebruik de sensor op moeilijk toegankelijke
plaatsen, zoals kleine openingen in spouwmuren.
MR04 VERLENGSTICK
Een stick die tot 132 cm kan worden uitgeschoven en waarmee u moeiteloos grote en lastig bereikbare plaatsen sondeert.
MR05* SONDE
Voer moeiteloos vochttests uit op lastig bereikbare plaatsen: op ruwe of ongelijkmatige oppervlakken; in hoeken; in harde vloeren of materialen met een hoge dichtheid; en op plaatsen
zonder droge referentie.

COMPATIBILITEIT TUSSEN
VOCHTMETERS EN ACCESSOIRES
Accessoire/vochtmeter

MR40

MR55

MR59

MR60

MR77

MR160

MR176

MR01 temperatuur-/RV-sensor

-

-

-

-

x

-

x

MR01-EXT temperatuur-/vochtigheidssensor met verlengstuk

-

-

-

-

x

-

x

MR11 handheld temperatuur-/vochtigheidssensor

-

-

-

-

x

-

x

MR02 sonde met pin (reserve)

-

-

-

x

x

x

x

MR04 verlengstick *

-

-

x

-

-

-

-

MR05 sonde met pin

-

-

-

x

x

x

x

MR06 spouwsonde

-

-

-

x

x

x

x

MR07 hamersonde (met tas)

-

-

-

x

x

x

x

MR08 gecombineerde hamer-/spouwsonde (met tas)

-

-

-

x

x

x

x

MR09 plintsonde

-

-

-

x

x

x

x

MR10 EVA-beschermtas

-

-

-

x

x

x

x

MR12 vochtsensor met kogelkop

-

-

-

x

-

x

x

* De MR04 is compatibel met de volgende accessoires: MR05,MR05, MR11, MR12

MR06* SPOUWSONDE
Meet vochtniveaus in isolatie in spouw- en buitenmuren.
MR07 HAMERSONDE
Voer metingen in de ondervloer uit, dwars door vloerbedekking en hardhouten vloeren heen, evenals door harde materialen waar u met een standaard pinsonde niet doorheen komt.
MR08 HAMER-/SPOUWSONDE
Een prettige hamersonde voor het sonderen van verticale of schuine oppervlakken en oppervlakken boven het hoofd; hiermee kunt u ook onder vloerbedekking en de ondervloer komen.

MR01

MR11

MR04

MR05

MR06

MR07

MR08

MR09

MR10

MR12

MR09 PLINTSONDE
Sondeer achter plinten, plafondlijsten, ander lijstwerk en vergelijkbare plaatsen waarvoor u normaal gesproken onderdelen zou moeten verwijderen.
MR10 BESCHERMTAS
Bescherm uw waardevolle FLIR T&M-instrumenten met deze duurzame EVA-beschermtas tegen vuil, deuken en zware omstandigheden.
MR12 VOCHTSENSOR MET KOGELSONDE (ACCESSOIRE)
Voer niet-invasieve metingen uit tot 100 mm onder het oppervlak.

*FLIR raadt de MR05 of MR06 aan voor het testen van vocht in beton/bouwmaterialen. Neem de handleiding door voor alle bijzonderheden.

FLIR-VOCHTSETS:
DE COMPLETE OPLOSSING

FLIR-VOCHTSETS: DE COMPLETE OPLOSSING VOOR SNELLE EN
NAUWKEURIGE PROBLEEMOPLOSSING

FLIR MR160-KIT5
PROFESSIONELE VOCHTSET MET WARMTEBEELDTECHNOLOGIE
De set bevat de FLIR MR160 vochtmeter met warmtebeeldcamera en
de FLIR MR08 hamer-/spouwsonde.

FLIR MR176-KIT5
PROFESSIONELE VOCHTSET MET WARMTEBEELDTECHNOLOGIE
De set bevat de hoogwaardige FLIR MR176 vochtmeter met
warmtebeeldcamera en de FLIR MR08 gecombineerde hamer-/
spouwsonde als accessoire, plus een extra FLIR MR01 verwisselbare
temperatuur-/RV-sensor.

MR160-KIT2
SET VOOR GEBOUWINSPECTIES
De set bevat de FLIR MR160 vochtmeter met warmtebeeldcamera,
de FLIR C2 warmtebeeldcamera en de FLIR MR06 spouwsonde als
accessoire.

MR176-KIT6
SET VOOR PROFESSIONELE VOCHTBESTRIJDING
De set bevat de FLIR MR176 vochtmeter met warmtebeeldcamera, de
FLIR E6 warmtebeeldcamera en de FLIR MR08 gecombineerde hamer-/
spouwsonde als accessoire.
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