
FLIR MR176 fuktmätare med värmebildvisning med IGM™ är ett  
allt-i-ett-verktyg med inbyggd värmekamera som kan visa exakt var 
fuktmätning ska göras. Med IGM-teknik (Infrared Guided Measurement)  
hittar MR176 snabbt fuktproblem genom att guida dig visuellt till rätt plats 
för mätning och analys av resultatet. En integrerad stiftlös sensor och en 
extern stiftsond gör det möjligt att välja mellan oförstörande och förstörande 
mätningar. MR176 har en temperatur- och fuktsensor som kan bytas på plats 
och en funktion för automatisk avläsning av omgivningen, vilket gör den till 
ett smidigt och lättanvänt verktyg som ger korrekta mätningar snabbare. 

Identifiera dold fukt med IGM.
Enkel undersökning av fuktproblem och snabb felsökning

• En 80 x 60, 4 800 pixel Lepton® värmekamera med IGM-teknik  
indikerar områden med potentiella fuktproblem via en färgskärm.

• Anpassade värmebilder: Välj vilken typ av mätningar som ska 
göras (fukt, temperatur, relativ luftfuktighet, daggpunkt, ångtryck, 
blandningsförhållande) och välj mellan en av fyra färgpaletter (Iron, 
Rainbow, Ice, Greyscale). En bildlåsningsinställning förhindrar att 
extremt höga eller låga temperaturer stör bilderna vid avsökning.

• Utrustad med laser och hårkors som gör det enkelt att ange exakt 
placering av det potentiella fuktproblemet som visas i värmebilden.

Exakt avläsning.
Pålitlig fuktavläsning och analys

• Temperatur-/fuktsensorn kan lätt bytas ut på plats genom att  
den tas bort från mätaren och byts, så att arbetet kan fortsätta  
med färre driftstopp. 

• En progressiv stabilitetsindikator motverkar svarstidsfel när du  
förflyttar dig mellan olika mätpunkter på en anläggning och ger 
information när avläsningen av relativ luftfuktighet har nått en  
konstant nivå.

• Integrerad stiftlös fuktmätning ger snabb detektering, och en extern 
stiftsond som utökar funktionaliteten ytterligare medföljer.

Smidig och användarvänlig. 
Få jobbet gjort snabbare

• Robust mobil design med intuitiva menyer.

• Dokumentera avläsningar och bilder och dela via USB-kabel (medföljer).

• FLIR Tools kostnadsfri programvara för snabba rapporter.

IGM-teknik visar var du ska mäta

FLIR MR176
Fuktmätare med värmebildvisning med IGM™

www.flir.com/MR176

Sök efter fukt med stiftlösa mätningar



Specifikationer
FLIR MR176: Fuktmätare med värmebildvisning
Bilddetektor FLIR Lepton microbolometer

Bildkalibrering Automatisk med alternativ för manuell låsskala

Upplösning värmebild (B x H) 4 800 pixlar (80 × 60)

Spektral känslighet 8 till 14 μm

Synfält (B × H) 51° × 38°

Känslighet < 150 mK
Detekteringsgräns  
(detektering våtområde vid 10 m) 49 cm2 

Frekvens för bilduppdateringshastighet 9Hz

Paletter för värmebild Iron, Rainbow, Ice, Greyscale

Minsta fokusavstånd för värmebild 10 cm

Fuktmätning Intervall Grundnoggrannhet

Fukt, stift 
7 till 30 % ±1,5 % MC

30 till 100 % Endast referens

Grupper för sondmätning 9 Materialgrupper

Intervall för stiftlös fuktmätning 0 till 100 Relativ 

Djup stiftlös mätning 19 mm max.

Upplösning, mätning 0,1

Svarstid stiftlöst läge 100 ms

Svarstid stiftläge 750 ms

Miljömätning Intervall Grundnoggrannhet
Relativ luftfuktighet 0 till 100 % 2,5 % rel. luftfukt.

Lufttemperatur 0 till 50 °C ±0,6 °C 

Daggpunkt – 30 till 50 °C ±1,0 °C

Ångtryck 0,0 till 12,0 kPa ±0,05 kPa

Blandningsförhållande 0 till 560 GPP  
(0,0 till 80,0 g/kg)

±2 GPP  
(0,25 g/kg)

Allmän information
Skärmtyp QVGA (320 x 240 pixlar) 2,3” grafisk TFT-färgskärm

Falltest 3m

Sparat bildfilformat BMP med inlagda mätvärden

Kapacitet för bildlagring 9 999 bilder

Laserorientering Enkel laserpekare i mitten av värmebilden

Kontinuerlig användning 18 timmar max.

Normal användning* 4 arbetsveckor

Batteri 3,7V, 3 000 mAh litiumbatteri, uppladdningsbart via micro-USB

Certifieringsstandarder EN 61326 (EMC), EN 60825-1 klass 2 (Laser)

Godkännanden CE, FCC klass B, RCM

Förpackningen innehåller
MR01 Utbytbar temperatur-/fuktsensor,  

MR02 stiftsond standard, snabbstartguide,  
internationell USB-laddare, USB-kabel

Beställningsinformation UPC EAN
MR176 793950371763 0793950371763

MR05 stiftsond 793950370056 0793950370056

MR06 väggsond 793950370063 0793950370063

MR07 hammarsond 793950370070 0793950370070

MR08 komb. hammar- och väggsond 793950370087 0793950370087

MR10 väska 793950370117 0793950370117
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* Se vanliga frågor på flir.com/MR176

www.flir.com/MR176
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Utrustning som beskrivs här kan kräva exportgodkännande av amerikanska 
myndigheter. Användning som strider mot amerikansk lag är förbjuden. Bilderna  
är endast avsedda som illustrationer. Specifikationerna kan komma att ändras  
utan föregående meddelande. © 2015 FLIR Systems, Inc. Med ensamrätt.   
(Uppdaterad 08/12/15)
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