
FLIR MR160 fuktmätare är den första i sitt slag. MR160, som har en 
inbyggd värmekamera, är den enda fuktmätaren som kan visa var 
problemet ska mätas.

MR160 har IGM-teknik (Infrared Guided Measurement) och hjälper dig 
att snabbt söka efter och hitta fuktproblem genom att visuellt guida dig 
till rätt plats för att utföra pålitliga fuktavläsningar.

En integrerad stiftlös sensor och en extern stiftprob gör det möjligt at 
välja mellan oförstörande och förstörande mätningar. Robusta MR160, 
som har en branschledande garanti, är omedelbart redo för snabb 
felsökning – men den kan också vara ett perfekt komplement till en 
högupplöst värmekamera som du kanske redan har. MR160 hjälper 
dig att hitta dolda fuktproblem och registrera tillförlitlig data på ett 
effektivare sätt.

IDENTIFIERA OCH VERIFIERA 
MED ETT VERKTYG.
Den första fuktmätaren med värmebildvisning

• 80 x 60 Lepton värmekamera med IGM-teknik

• Dokumentera värmebilder och fuktavläsningar på en skärm

• Granska bilder och skapa rapporter med det kostnadsfria programmet 
FLIR Tools

SNABB FELSÖKNING.
Undersök isolerings- och fuktproblem enkelt

• Stiftlös teknik för snabba beröringsfria mätningar

• Extern stiftprob medföljer för förstörande fuktmätning

• Lätt att hitta rätt punkt med laserpekare och hårkors på displayen

PORTABEL, TUFF OCH HÅLLBAR.
Robust konstruktion

• Branschledande garanti

• Kompakt utförande, lätt att ta med

• Internt batteri laddningsbart via USB

FLIR MR160 sökning efter fuktproblem i tak- och väggfog. 

MR160 värmebild som tydligt visar fuktproblem.

FLIR MR160
Fuktmätare med värmebildvisning

MR160 fuktmätare med värmebildvisning
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FLIR MR160: Fuktmätare med värmebildvisning
Artikelnr MR160

Värmebild

Bilddetektor FLIR Lepton, microbolometer FPA  
(Focal Plane Array)

Slutare Integrerad automatisk slutare för automatisk flat 
field-korrigering

IR-upplösning (B × H) 4 800 pixlar (80 × 60)

Spektralsvar 8–14 μm

Synfält (B × H) 51° × 38°

Känslighet < 150 mK

Frekvens för 
bilduppdateringshastighet 9 Hz

Paletter för värmebild Ice

Minsta fokusavstånd för  
värmebild 10 cm (4")

Fuktmätning
Mät fukten via en extern prob 
(noggranhet) 0–100 % WME ± 5 %

Skapa grupper för probmätning 9 materialgrupper

Intervall för stiftlös fuktmätning 0–100 relativ mätning

Upplösning, mätning 0.1

Svarstid stiftlöst 100 ms

Svarstid stiftläge 750 ms

Allmän information
Skärmtyp 320 x 240 pixlar 2,3" 64K TFT-färgdisplay

Skärmupplösning (B × H) QVGA (320 x 240)

Sparat bildfilformat BMP med inlagda mätvärden

Kapacitet för bildlagring 9 999 bilder

Laserorientering Enkel laserpekare i mitten av värmebilden

Strömförsörjning: Integrerat uppladdningsbart batteri

Batteritid –  
kontinuerlig användning: 18 timmar max

Batteritid – normal användning: 4 arbetsveckor

Batteri 3,7 V, 3 000 mAh (2 x 1 500 mAh uppladdningsbara 
Li-ion-batterier) uppladdningsbart via micro USB

Certifieringsstandarder EN61326 (EMC), EN61010 (batteri + laddare), 
EN60825-1 klass 2 (laser)

Godkännanden från agenturer FCC klass B, CE, UL

Tillbehör
MR10 väska

MR05 stiftprob

Färgdisplay

Ta och spara 
bilder

Bakåtknapp

Laser

Laser

Lepton®-IR-
detektor

Kontakt för 
laddning och stift 

Stiftlös sensor

Navigeringsknapp

Ström
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