
يمثل جهاز قياس الرطوبة أثناء التصوير FLIR MR176 Imaging Moisture Meter Plus المزود بتقنية  ™IGM أداة شاملة مجهزَّة 

ز بتقنية القياس  ز لك أماكن قياس الرطوبة بدقة. ويساعدك جهاز MR176 الذي يتم�ي ا حرارية مدمجة تستطيع أن تب�ي بكام�ي

باستخدام الأشعة تحت الحمراء الموجهة )IGM( عىل إجراء فحص الكتشاف المشكالت المتعلقة بالرطوبة واستهدافها رسيًعا، 

كما يرشدك بصورة مرئية إىل المكان الذي يمكنك فيه إجراء القياسات وتحليل القراءات بكل ثقة. كما تحقق لك وحدة االستشعار 

ي ال تحتوي عىل أسنان استشعار والمجس الخارجي المزود بسن استشعار المرونة الالزمة الإجراء القياسات سواء عن 
المدمجة ال�ت

نك من  طريق التالمس المبارسش أو من دونه. وفضاًل عن ذلك، يوفر جهاز MR176 مزيًدا من الراحة وسهولة االستخدام، ويمكِّ

ي يمكن 
الوصول إىل القياسات الصحيحة - عىل نحو أرسع، بفضل الوحدة المزود بها الستشعار درجة الحرارة والرطوبة النسبية ال�ت

ز به من قراءات بيئية محتسَبة تلقائًيا.  استبدالها ميدانًيا وما يتم�ي

IGM تقنية  باستخدام  عليك  تخفى  ي 
ال�ت الرطوبة  ي 

مر�أ بشكل  حدد 
وبسهولة رسيًعا  وحلها  بالرطوبة  المتعلقة  المشكالت  فحص  يمكنك 

شارة بصورة مرئية إىل مناطق الرطوبة  إن جهاز التصوير الحراري Lepton® 4800 بكسل، 80 × 60 تعمل به تقنية IGM، مما يوفر االإ  •

المحتملة ع�ب شاشة العرض باالألوان

ي تريد تضمينها )الرطوبة، درجة الحرارة، الرطوبة 
يتيح لك ضبط الصور الحرارية وفًقا الختياراتك: حدد نوع القياسات ال�ت  •

النسبية، نقطة التكاثف، ضغط البخار، نسبة المزج(، واخ�ت واحًدا من أربع لوحات لالألوان )االألوان المعدنية، وألوان الطيف، 

واالألوان الثلجية، ودرجات الرمادي(؛ وستعمل إعدادات قفل الصورة عىل منع تأث�ي درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة عىل 

الصورة أثناء إجراء الفحص الكتشاف المشكالت

ي 
ي تظهر �ز

ز لتيس�ي الرجوع إىل الموقع الدقيق للمشكلة المحتملة المتعلقة بالرطوبة ال�ت ر ونقطة ترك�ي ز ز بأشعة الل�ي إنه مجهَّ  •

الصورة الحرارية

الدقيقة. القراءات  عىل  احصل 
ثقة. بكل  القراءات  وتحليل  القياسات  إجراء  يمكنك 

ي يمكن استبدالها ميدانًيا من جهاز القياس واستبدالها إذا 
يمكن بسهولة إزالة وحدة استشعار درجة الحرارة والرطوبة النسبية ال�ت  •

لزم االأمر، ومن ثم يمكنك متابعة العمل وتقليل زمن التوقف عن العمل 

يعمل مؤرسش استقرار الظروف البيئية المتدرج عىل التخلص من االأخطاء المتعلقة بوقت االستجابة عند تنقلك ع�ب موقع ما إىل   •

ك بحاالت ثبات قراءات الرطوبة النسبية. مناطق تختلف بها القياسات، فهو يخ�ب

ي ال تحتوي عىل أسنان للوصول إىل االكتشاف الرسيع 
يوفر لك الجهاز قياسات للرطوبة باستخدام الوحدة المدمجة ال�ت  •

م بخيارات للمجس يمكن توسيع نطاقها.  للمشكالت، وكذلك المجس الخارجي المزود بسن المقدَّ

التشغيل.  وسهولة  الراحة  لك  يوفر 
أقل ي وقت 

�ف العمل  من  المزيد  إنجاز  يمكنك 

تصميم يجعله متيًنا مع إمكانية التنقل به إىل جانب نظام القوائم البسيطة االستخدام  •

لة تتيح لك مشاركتها عن طريق كابل USB المرفق بالجهاز صور وقراءات مسجَّ  •

ي
إنشاء التقارير رسيًعا بفضل برنامج الكمبيوتر الشخصي FLIR Tools المجا�ز  •

ترشدك تقنية IGM إىل المكان الذي يجب إجراء القياسات به

تحقق من نطاق الرطوبة بتقنية االستشعار دون سنون

FLIR MR176
IGM™  المزود بتقنية Imaging Moisture Meter Plus جهاز

www.flir.com/MR176



المواصفات

اء �ش ب ال ل م ط دي ق ات ت وم ل ع ج )UPC(م ت ن م ل ي ل م ال ع ود ال ك ي )EAN(ال دة الأور�ب وح م ال رق ال

MR176 793950371763 0793950371763

0793950370056 793950370056 مجس MR05 مضغوط الحجم مزود بسنون

0793950370063 793950370063 مجس MR06 لتجويف الجدار

0793950370070 793950370070 مجس MR07 بنمط المطرقة

ز MR08 من نوع نمط المطرقة وفجوة الجدار ز المجس�ي 0793950370087 793950370087 الجمع ب�ي

MR10 ـ بة واقية ل 0793950370117 793950370117 حقي

flir.com/MR176 راجع االأسئلة الشائعة عىل موقع*

www.flir.com/MR176
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FLIR MR176: جهاز قياس الرطوبة أثناء التصوير

شعاعي المجهري FLIR Leptonجهاز استكشاف الصور المقياس االإ

ي باالإضافة إىل خيار الستخدام مقياس ثابت يدويًاضبط القياسات المتعلقة بالصور
تلقا�أ

4800 بكسل )80 × 60(درجة وضوح الصورة الحرارية )العرض × االرتفاع(

من 8 إىل 14ميكروم�تاالستجابة الطيفية

51° × 38°نطاق العرض )العرض × االرتفاع(

>150 ملىلي كيلفندرجة الحساسية

 حد االستكشاف 
)) )استكشاف المناطق الرطبة @ 32 قدم )10 م�ت

49 سم2)19.7 بوصة2( 

9هرتزتردد رسعة تحديث الصورة

االألوان المعدنية، وألوان الطيف، واالألوان الثلجية، ودرجات الرماديلوحات ألوان الصور الحرارية

10 م�ت )4 بوصة(الحد االأد�ز لمسافة بؤرة العدسة للصورة الحرارية

الدقة الأساسيةالمدىقياس الرطوبة

الوحدة المسننة لقياس الرطوبة 
محتوى رطوبة بنسبة ±1.5% 7% إىل %30

شارة فقط30% إىل %100 االإ

9 مجموعات ماديةالمجموعات المسننة لقياس الرطوبة

نسبية من 0 إىل 100 نطاق الرطوبة بتقنية االستشعار دون سنون

19 ملم )0.75 بوصة( كحد أقصعمق القياس بالوحدة غ�ي المسننة

0.1دقة القياس

ي وضع التقنية غ�ي المسننة
100 ملىلي ثانيةوقت االستجابة �ز

ي وضع التقنية المسننة
750 ملىلي ثانيةوقت االستجابة �ز

الدقة الأساسيةالمدىالقياسات البيئية

رطوبة نسبية تبلغ ±2.5%من 0 إىل 100%الرطوبة النسبية

±0.6 درجة مئوية )±1.1 درجة فهرنهايت( 0 إىل 50 درجة مئوية )32 إىل 122 درجة فهرنهايت(درجة حرارة الهواء

±1.0 درجة مئوية )±1.8 درجة فهرنهايت(-30 إىل 50 درجة مئوية )-22 إىل 122 درجة فهرنهايت(نقطة التكاثف

 ±0.05 كيلو باسكالمن 0.0 إىل 12.0 كيلو باسكالضغط البخار

±2 حبيبة لكل رطل )0.25 جم/كجم(0 إىل 560 حبيبة لكل رطل )0.0 إىل 80.0 جم/كجم(نسبة المزج

معلومات عامة

شاشة TFT رسومية ملونة مقاس 2.3 بوصة، بدقة QVGA ) 320 × 240 بكسل(نوع العرض

ي يظهر عليها نتائج القياستنسيق ملف الصور الذي تم حفظه
تنسيق BMP ال�ت

ي تم تخزينها
9999 صورةسعة الصورة ال�ت

ر ز ر واحد موّجه إىل مركز الصورة الحراريةتوجيه الل�ي ز مؤرسش ل�ي

18 ساعة كحد أقصوقت التشغيل المتواصل

4 أسابيع عملاالستخدام المعتاد*

عادة الشحن باستخدام وصلة micro USBالبطارية ي الساعة من نوع ليثيوم أيون قابلة الإ
3.7فولت، 3000 مىلي أمب�ي �ز

ر(معاي�ي االعتماد ز )EMC( EN 60825-1 Class 2  ،EN 61326 )ل�ي

ي )CE(، لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC Class B( اعتمادات الوكالة معاي�ي االتحاد االأورو�ب

يتضمن
وحدة استشعار درجة الحرارة والرطوبة النسبية MR01 القابلة لالستبدال، ومجس MR02 القياسي 

 الخارجي المزود بسن، ودليل التشغيل الرسيع، 
USB ي أك�ش من دولة، وكابل

وشاحن USB قابل لالستخدام �ز

ر ز ل�ي

 جهاز استشعار التصوير
Lepton الحراري

 الشحن، وموصل المجس

 وحدة استشعار
دون سنون

شاشة االألوان

تقاط الصور وحفظها ال
زر الرجوع

ر ز ل�ي

تنقل زر ال

الطاقة

وحدة استشعار درجات الحرارة/
لة لالستبدال ية قاب ة النسب الرطوب

 يرجى التسجيل خالل 60 يوًما
اء عىل الموقع    من تاريخ الرسش
www.flir.com/testwarranty

ي بعد تسجيل ا�نتج ع� مو ا
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