TEST VE ÖLÇÜM

NEM ÖLÇER REHBERİ
DOĞRU ÇÖZÜMÜ BULUN

IGM™ ÖZELLİKLİ
NEM ÖLÇERLER

FLIR yüksek kaliteli nem ölçerler serisini gururla sunar
Ya bir duvarın arkasındaki nem sorununun kesin noktasını
tespit edebilseydiniz? Yer döşemesinin altında mı? Tavanın
içinde mi? Nemin yerini bulmak gününüzün en kolay kısmı
olabilir.
FLIR Nem ölçer ürünleri arasında artık IGM™ (Kızılötesi
Destekli Ölçüm) dediğimiz dahili termal görüntüleme özellikli
seçenekler de bulunuyor. IGM size zaman kazandırmak ve
daha fazla test ile inceleme gerektirebilecek belirli noktalara
yönlendirme sağlamak için tasarlanmıştır. IGM ile, sorunları
büyük meselelere dönüşmeden tespit edebilirsiniz.

Daha hızlı, daha etkili çalışın ve bir sonraki işe geçin.

MR176/MR160
IGM™ özellikli nem ölçerler

Alanda değiştirilebilir
sıcaklık/bağıl nem sensörü*

Lazer işaretçi

80 x 60 termal görüntüleme
sensörü

Renkli LCD ekran

IGM teknolojisine sahip dahili bir termal görüntüleme sensörüyle desteklenen MR 176
ve MR160, nemin gizlenebileceği kesin noktaya görsel yönlendirme sağlar

9999 adet görüntü alır ve
kaydeder

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Pinsiz nem sensörü

• 80 x 60 FLIR Lepton® termal görüntüleme
sensörü ile nemin tam yerini belirleyin
• Dahili veya harici pinsiz prob ya da harici
pinli probu kullanarak intrüsif veya intrüsif
olmayan ölçümler yapın

3 m'den düşmeye karşı test
edilmiş dayanıklılık

• Lazer işaretçi ile kolayca hedefleyin ve
odak noktalarını görüntüleyin
• Ücretsiz FLIR Tools® yazılımı ile
görüntüleri gözden geçirin ve raporlar
oluşturun.

* Yalnızca MR176

Pinli nem sensörü için
harici konektör

Micro USB konektör
RJ45 konektör

MR176'NIN BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ
• Sıcaklığı ve bağıl nemi ölçün (alanda değiştirilebilir
sensör çevresel okumaları otomatik olarak hesaplar
ve görüntüler)
• "Görüntü kilitleme" ayarını kullanarak aşırı
sıcaklıkların görüntülere parazit yapmasını önleyin
• Farklı çevresel koşullara sahip ortamlarda doğru
okumalar alın (Kademeli Çevresel Kararlılık
Göstergesi, bağıl nem okumaları sabitlendiğinde
size bilgi verir)

Alanda değiştirilebilir
sıcaklık/bağıl nem sensörü

MR77

MR60

BEŞİ BİR ARADA NEM ÖLÇER
METERLiNK® ÖZELLİKLİ

NEM ÖLÇER PRO

Nem giderme veya HVAC için bir ölçüm
cihazında ihtiyaç duyduğunuz her şey:
Bluetooth® METERLiNK özelliği, pinsiz
nem sensörü ve pinli prob, sıcaklık
ve bağıl nem sensörü ve kızıl ötesi
termometre
2 m'den düşmeye karşı test
edilmiş dayanıklılık

• Okumaları bir mobil cihaz üzerinden
görüntüleyin ve paylaşın

• Sıcaklığı ve bağıl nemi ölçün (alanda
değiştirilebilir sensör çevresel okumaları
otomatik olarak hesaplar ve görüntüler)
Kablosuz veri aktarımı için
Bluetooth bağlantısı

Büyük rakamlı ekran
ve renkli çubuk grafik

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Dahili veya harici pinsiz prob ya da harici pinli
probu kullanarak intrüsif veya intrüsif olmayan
ölçümler yapın

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Uyumlu FLIR kızıl ötesi kameralardan alınan
görüntülere nem okumalarını kablosuz olarak
ekleyin

Temassız sıcaklık ölçümleri için
kızıl ötesi termometre

Farklı alanlardan nem verisi
toplanmasına ve depolanmasına olanak
sağlayan tam özellikli yapı sorun tespit
aleti

• PC/USB üzerinden aktarabileceğiniz ve
görüntüleyebileceğiniz 10.000 adete kadar
ekran görüntüsü ve okumayı kaydedin

10.000 adet ekran görüntüsü
ve okumayı kaydedin

• Ahşap, alçı panel ve beton dahil 11 malzeme
grubu bulunan dahili kitaplığını kullanarak
ölçüm cihazını uygun test malzemesine göre
ayarlayın

3 m'den düşmeye karşı
test edilmiş dayanıklılık

• 20 ölçüm noktasına kadar okumaları manuel
olarak kaydedin ve yeniden görüntüleyin

Pinsiz nem sensörü
IP54 sıçrama koruma sınıfı

99 ölçüm noktasına
kadar okumaları
kaydedin ve yeniden
görüntüleyin

Pinsiz nem sensörü

Pinli nem sensörü için
harici konektör
RJ45 konektör

Micro USB konektör
RJ45 konektör

• FLIR Tools PC yazılımını kullanarak raporları
kolayca oluşturun
• Ölçüm cihazınızı ihtiyacınız olduğunda
genişletin - MR60 FLIR harici nem problarının
tüm ürün gamı ile uyumludur

MR55

MR59

PİNLİ NEM ÖLÇER
BLUETOOTH ÖZELLİKLİ

Alanda değiştirilebilir
elektrot pinler
Parlak LED çalışma ışığı

11 grupluk dahili kitaplık
sayesinde test edilecek
malzemeye göre ölçüm cihazını
ayarlayın

Kablosuz bağlantı ve daha doğru
okumalar için 11 malzeme grubu ayarı
bulunan dahili kitaplık ile iş akışınızı en
iyi hale getirin

Parlak LED çalışma
ışığı

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Okumaları mobil cihazınızda uzaktan
görüntülemek için ölçüm cihazını FLIR Tools
Mobile uygulamasına kablosuz olarak bağlayın

Kapak içine entegre
kalibrasyon/pin kontrolü

İntrüsif olmayan ölçümler için
kapasitans dairesel sensör

• Ahşap, alçı panel ve beton dahil 11 malzeme
grubu bulunan dahili kitaplığını kullanarak
ölçüm cihazını uygun test malzemesine göre
ayarlayın

• Köşeleri ve süpürgeliklerin etrafını dairesel uçlu
sensör ile ölçün

Kablosuz veri aktarımı için
Bluetooth bağlantısı

• Okumaları mobil cihazınızda canlı görüntülemek
için ölçüm cihazını FLIR Tools Mobile
uygulamasına kablosuz olarak bağlayın

Arkadan aydınlatmalı
ekran

• Etkilenmiş bölgelerde sıcaklık haritaları
oluşturarak gizli nem kaynaklarının ve nem geçiş
yollarının yerini belirleyin

IP40 sınıfı

• Potansiyel nem sorunlarını yüzeyin 100 mm (4
inç) altına kadar belirleyin

IP40 sınıf
3 m'den düşmeye karşı test
edilmiş dayanıklılık

Kısa bir süre içinde büyük bir alanı iz
bırakmadan taramanıza yardım eden
dairesel uçlu bir sensöre sahip uygun
fiyatlı pinsiz Bluetooth ölçüm cihazı

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

• Ölçüm cihazının arkasındaki kare kodu mobil
cihazınızla tarayarak test malzemesi için doğru
grup numarasına erişin

Kablosuz veri aktarımı için
Bluetooth bağlantısı

DAİRESEL PROBLU BLUETOOTH
NEM ÖLÇER

2 m'den düşmeye karşı test
edilmiş dayanıklılık

MR40
NEM KALEMİ + EL FENERİ
Ahşap ve yaygın yapı malzemeleri
içindeki nemi bulmak ve miktarını
belirlemek için tasarlanan cepte
taşınabilir ve sağlam nem ölçer/el feneri
kombini

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• İki pinli, tek ölçekli nem ölçer ile
doğru ölçümler yapın

TEKNİK
ÖZELLİKLER
MR40

MR55

MR59

MR60

MR77

MR160

MR176

Kızılötesi Çözünürlük (IGM)

—

—

—

—

—

80 × 60

80 × 60

Görüş Alanı

—

—

—

—

—

51° × 38°

51° × 38°

Termal Görüntü Paletleri

—

—

—

—

—

Demir, Gökkuşağı, Buz, Gri

Demir, Gökkuşağı, Buz, Gri

LED arka aydınlatmalı LCD

LCD (arka aydınlatmasız)

Var

Var

—

Var

—

—

Renkli QVGA ekran

—

—

—

2,3" 64K TFT grafik

—

2,3" 64K TFT grafik

2,3" 64K TFT grafik

Nem Ölçümü

Pinli

Pinli

Pinsiz

Pinli ve pinsiz

Pinli ve pinsiz

Pinli ve pinsiz

Pinli ve pinsiz

Pin Nem Aralığı

%5 - %30 MC (±%2 MC)
%30 - %60 (yalnızca referans)

Ahşap grupları (1-9):
%7 - %30 MC (±%2 MC)
%30 - %99 (yalnızca referans)
Yapı malzemesi grupları (10-11):
%1 - %99 Grup 10 (yalnızca referans)
%1 - %35 Grup 11 (yalnızca referans)

—

Ahşap grupları (1-9):
%7 - %30 MC (±%1,5 MC)
%30 - %100 (yalnızca referans)
Yapı malzemesi grupları (10-11):
%0 - %20 (yalnızca referans)

Ahşap grupları (1-9):
%7 - %30 MC (±%1,5 MC)
%30 - %100 (Yalnızca referans)

Ahşap grupları (1-9):
%7 - %30 MC (±%1,5 MC)
%30 - %100 (yalnızca referans)

Ahşap grupları (1-9):
%7 - %30 MC (±%1,5 MC)
%30 - %100 (yalnızca referans)

Pinsiz Nem Aralığı

—

—

%0 ila %100 bağıl

%0 ila %100 bağıl

%0 ila %99,9 bağıl

%0 ila %100 bağıl

%0 ila %100 bağıl

Bağıl Nem

—

%0 - %20 (±%5)
%20 - %80 (±%3,5)
%80 - %100 (±%5)"

—

—

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

—

%10 - %90 (±%2,5)

Pinsiz Nem Aralığı

—

—

100 mm'ye (4 inç) kadar*

19 mm'ye (0,75 inç) kadar*

19 mm'ye (0,75 inç) kadar*

19 mm'ye (0,75 inç) kadar*

19 mm'ye (0,75 inç) kadar*

Pinli Nem Malzeme Türleri

Grup 9 / yapı malzemeleri:
kontrplak, alçı panel, ve
yönlendirilmiş yonga levha (OSB) **

9 ahşap grubu,
2 yapı malzemesi grubu

—

9 ahşap grubu,
2 yapı malzemesi grubu

9 ahşap grubu

9 ahşap grubu

9 ahşap grubu

Lazer İşaretçi

—

—

—

—

Var, Kızıl Ötesi sıcaklık ile

Var

Var

Kaydedilen Görüntü Dosyası
Biçimi

—

—

—

Değerler yüklenmiş .BMP

—

.Değerler yüklenmiş BMP

.Değerler yüklenmiş BMP

.CSV Kaydedilen Veri Biçimi

—

—

—

Var

—

Var

Var

Depolanan Görüntü
Kapasitesi

—

—

—

9999 görüntü

20 noktaya kadar dahili depolama

9999 görüntü

9999 görüntü

Kızıl Ötesi Sıcaklık

—

—

—

—

-20°C ila 200°C (-4°F ila 392°F)

—

—

Bağlantı

—

Bluetooth (BLE)

Bluetooth (BLE)

—

Bluetooth

—

—

Sıcaklık/Bağıl Nem Sensörü
Hesaplamaları

—

—

—

—

Buhar Basıncı, Bağıl Nem, Sıcaklık,
GPP, Yoğuşma Noktası

—

Buhar Basıncı, Bağıl Nem,
Sıcaklık, GPP, Yoğuşma Noktası

Pil

2x AAA

2x 1,5 V AA

1x 9 V

Dahili şarj edilebilir Lityum iyon

1x 9 V

Dahili şarj edilebilir Lityum iyon

Dahili şarj edilebilir Lityum iyon

Düşme Testi

3 m (9,8 ft)

2 m (6,6 ft)

2 m (6,6 ft)

3 m (9,8 ft)

2 m (6,5 ft)

3 m (9,8 ft)

3 m (9,8 ft)

Termal Görüntüleme

Ekran

Nem Tespiti

• Ölçüm cihazını cebinizde taşıyın ve dar
alanlarda ölçümler yapın
Kapak içine entegre
kalibrasyon/pin kontrolü

IP54 su sıçramasına
karşı koruma

3 m'den düşmeye
karşı test edilmiş
dayanıklılık

• Ayrı bir fener taşıma ihtiyacını ortadan kaldırın
• Nemi onaylamak için bir termal kamera ile
birlikte kullanın

Genel

Parlak el feneri

Değiştirilebilir pinler

*Test edilen malzemeye göre değişiklik gösterir
** Grup 9 dışındaki diğer malzemeler için MR40 Malzeme Çevirme Tablosunu indirin (MR40-AN01 Yayını): http://flir.custhelp.com/app/account/fl_download_manuals

FLIR AKSESUARLARI İLE
NEM ÖLÇERİNİZİ GELİŞTİRİN
MR01 DEĞİŞTİRİLEBİLİR SICAKLIK / BAĞIL NEM SENSÖRÜ
Doğru sıcaklık ve nem ölçümleri almak için FLIR MR77 veya MR176 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MR01 fabrikada kalibre edilmiştir ve koruyucu bir kapağa sahiptir. Metal
bir vida probu yerine sabitler.
MR01-EXT SICAKLIK / BAĞIL NEM SENSÖRÜ VE UZATMA TERTİBATI
Kurutucu/nem giderici hava çıkış ağızları gibi iklime alıştırma amaçlı veya MR77 ya da MR176 bağıl nem/sıcaklık probunun erişimini (örneğin duvar boşluklarının içine erişim) uzatmak
için kullanın.
MR11 ELDE KULLANILAN SICAKLIK VE NEM SENSÖRÜ AKSESUARI
Anlık okumalar için nem giderici hava çıkış ağızlarına önceden yerleştirin ya da duvar boşluklarındaki küçük delikler gibi erişimin kısıtlı olduğu alanlarda kullanın.
MR04 UZATMA ÇUBUĞU
52 inçe kadar uzanan bu teleskopik çubuk ile büyük ve erişilemeyen alanları kolayca inceleyin.
MR05* DARBE PROBU
Zorlu noktalardaki nemi kolayca inceleyin – pürüzlü veya bozuk yüzeylerde, köşelerde, sert ahşap veya yüksek yoğunluğa sahip malzemelerde ve kuru referans bulunmayan alanlarda.
MR06* DUVAR BOŞLUĞU PROBU
İzolasyon nem seviyelerini ölçmek için duvar boşluklarına ve dış duvarların iç yüzlerine girin.

NEM ÖLÇER
AKSESUAR UYUMLULUĞU
Aksesuar / Nem Ölçer
MR01 Sıcaklık / Bağıl Nem Sensörü

MR40

MR55

MR59

MR60

MR77

MR160

MR176

-

-

-

-

x

-

x

Uzatma ile birlikte MR01-EXT Sıcaklık / Nem Sensörü

-

-

-

-

x

-

x

MR11 Elde Kullanılan Sıcaklık / Nem Sensörü

-

-

-

-

x

-

x
x

MR02 Pin Probu (yedek)

-

-

-

x

x

x

MR04 Uzatma Çubuğu

-

-

x

-

-

-

-

MR05 Darbe Pin Probu

-

-

-

x

x

x

x

MR06 Duvar Boşluğu Probu

-

-

-

x

x

x

x

MR07 Çekiç Probu (çanta ile)

-

-

-

x

x

x

x

MR08 Çekiç ve Duvar Boşluğu Probu Kombini (çanta ile)

-

-

-

x

x

x

x

MR09 Süpürgelik Probu

-

-

-

x

x

x

x

MR10 EVA Koruyucu Kılıf

-

-

-

x

x

x

x

MR12 Dairesel Tip Nem Sensörü

-

-

-

x

-

x

x

* MR04 şu aksesuarlarla uyumludur: MR05, MR06, MR11, MR12

MR07 ÇEKİÇ PROBU
Halı, ahşap döşeme ve standart pin probu ile girilmesi zor sert malzemelerin içinden geçerek döşeme altından ölçümler alın.
MR08 ÇEKİÇ / DUVAR PROBU
Dik, açılı ya da ters çevrilmiş yüzeylerde rahatça çekiç probu kullanın; halı altlığı ve döşeme altına inin.
MR09 SÜPÜRGELİK PROBU
Sökmek gerekmeden, süpürgeliklerin, duvar döşemelerinin, kartonpiyerlerin ve diğer erişilemez alanların arkalarını inceleyin.

MR01

MR11

MR04

MR05

MR06

MR07

MR08

MR09

MR10

MR12

MR10 KORUYUCU KILIF
Bu dayanıklı EVA koruyucu kılıf ile değerli FLIR T&M aletlerinizi tozdan, göçükten ve ağır çevresel koşullardan koruyun.
MR12 DAIRESEL PROB NEM SENSÖRÜ AKSESUARI
Yüzeyin 100 mm (4 inç) altına kadar noninvazif okumalar alın.

*FLIR, beton/yapı malzemelerinde nemi ölçmek için MR05 ve MR06 kullanımını tavsiye eder. Lütfen tüm detaylar için kullanım el kitabınızı gözden geçirin.

FLIR NEM SETLERİ TAM
ÇÖZÜM SUNAR

FLIR NEM SETLERİ HIZLI VE DOĞRU SORUN GİDERME İÇİN TAM
ÇÖZÜM SUNAR

FLIR MR160-KIT5
PROFESYONEL NEM GÖRÜNTÜLEME SETİ
Sette, FLIR MR160 Görüntülü Nem Ölçer ve FLIR MR08 Çekiç
/ Duvar Boşluğu Probu bulunur.

FLIR MR176-KIT5
PROFESYONEL NEM GÖRÜNTÜLEME SETİ
Sette, seçkin FLIR MR176 Görüntülü Nem Ölçer ve FLIR MR08 Çekiç
/ Duvar Boşluğu Probu Kombini aksesuarına ek olarak, bir FLIR MR01
Değiştirilebilir Sıcaklık / Bağıl Nem Sensörü bulunur.

MR160-KIT2
YAPI İNCELEME SETİ
Sette, FLIR MR160 Görüntülü Nem Ölçer, FLIR C2 Termal
Görüntüleyici ve FLIR MR06 Duvar Boşluğu Probu aksesuarı bulunur.

MR176-KIT6
PROFESYONEL NEM GİDERME SETİ
Sette, FLIR MR176 Görüntülü Nem Ölçer, FLIR E6 termal görüntüleyici
ve FLIR MR08 Çekiç / Duvar Boşluğu Probu Kombini bulunur.
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