
FLIR MR60 Moisture Meter Pro är ett lättanvänt mätinstrument för 
användning med eller utan stift. Den har avancerade funktioner som 
uppfyller alla dina mätbehov i arbetet. En integrerad stiftlös sensor 
och en extern stiftsond ger flexibilitet nog för både förstörande och 
icke-förstörande mätningar. Välj en av de elva materialgrupperna 
för fuktmätning med stift eller ange en referenspunkt för stiftlös 
fuktskanning. Spara dina mätningar enkelt som skärmbilder och i en 
CSV-fil med datum, tid och inställningar. MR60 är också kompatibel 
med FLIR:s kompletta utbud av externa fuktsonder. Det ger dig 
möjlighet att komplettera mätinstrumentet efter behov. MR60 är 
robust och konstruerad för att tåla ett fall på 3 meter, vilket gör att du 
kan ta den med dig överallt – även på de tuffaste jobben. 

Flexibilitet för både förstörande 
och oförstörande mätningar.
Fuktmätare med och utan stift

• Sök snabbt efter fukt med den integrerade oförstörande stiftlösa 
fuktsensorn 

• Extern stiftsond (medföljer) för fuktmätningar med hjälp av 
resistansmätning

• Fuktavläsningar med eller utan stift visas med stora siffror och ett 
stapeldiagram i färg

Avancerade funktioner som uppfyller 
alla dina behov i arbetet.
Tydliga, korrekta avläsningar

• Spara upp till 10 000 skärmbilder och avläsningar som du kan 
överföra och visa via PC/USB

• Elva (11) val av materialgrupper för stiftbaserade avläsningar

• Programmerbart larm vid hög fuktnivå med ljud och färg

Rapporter som är lätta att 
använda och skapa.
Ingen specialutbildning krävs för användning

• Ljusstark färgdisplay som är lätt att läsa av

• Intuitivt grafiskt användargränssnitt och etiketter på lokala språk

• Filhantering och rapportgenerering med det kostnadsfria  
PC-programmet FLIR Tools

Extern stiftsond för fuktavläsning med hjälp av 
resistansmätning

Sök efter fukt genom stiftlös mätning

FLIR MR60
Moisture Meter Pro

www.flir.com/MR60



Tekniska data

FLIR MR60 Moisture Meter Pro

Intervall för fuktmätning med extern 
stiftsond

Trägrupp 1–9:                                                                                        7–30 %                          ±1,5 % 
1–5: ek, de flesta typer av lönn, tall, hickory, teak, platan                 30–100 %                     (enbart referens) 
6–9: byggmaterial: plywood, gips, träfiberskiva

Byggmaterialgrupper:                                                                          0–20 %                         (enbart referens) 
10: tegel, cement, betong 
11: cementbruk, anhydrit, kalkbruk, gips

Intervall för stiftlös fuktmätning 0–100 relativ mätning

Djup för stiftlös fuktmätning 1,9 cm (0,75") max

Samplingskvot 10Hz (cirka, båda lägena)

Mätupplösning 0,1

Svarstid, stiftlöst 100 ms

Svarstid, stift 750 ms

Allmän information
Displaytyp (B x H) QVGA (320 × 240 pixlar) 2,3” TFT-färgdisplay med 64K färger

Garanti 2 år

Datafilformat Kommaseparerade värden (.csv) med datum-/tidstämpel. Avläsningsvärde, avläsningstyp ingår.

Sparat bildfilsformat Bitmap (.bmp) med överlagrade mätvärden

Bildlagring 9 999 bilder

Internt minne 4GB

Certifieringsstandarder EN61326 (EMC), EN61010 (batteri + laddare)

Myndighetsgodkännanden FCC klass B, CE, UL

Strömförsörjning Inbyggt uppladdningsbart batteri

Drifttid vid kontinuerlig drift Max. 18 timmar

Normal användning 4 arbetsveckor

Autofunktion för ström av Programmerbar: AV, 1, 5 eller 20 minuter

Strömadapter 100–240 V in/ 5 V 1A ut

Batteri 3,7 V, 3 000 mAh laddningsbart litiumbatteri, kan laddas via micro USB

IP-klass, falltest IP54/3 m

Driftstemperatur 0~50 °C

Lagringstemperatur -10~60 °C

Luftfuktighet vid drift
≤ 90 %, 0~30  

≤ 75 %, 30~40 °C  
≤ 45 %, 40~50 °C

Luftfuktighet vid lagring 90 % RH

Omfattar MR60, MR02 stiftsond, snabbstartsguide, internationell laddare, garantikort, broschyrkort

Beställningsinformation UPC EAN
MR60 793950370605 0793950370605

MR02 ersättning enkel stiftsond 793950370025 0793950370025

Tillvalsutrustning
MR04 förlängningsstång 793950370049 0793950370049

MR05 slagstiftsond 793950370056 0793950370056

MR06 väggsond 793950370063 0793950370063

MR07 hammarsond 793950370070 0793950370070

MR08 kombination hammar- och väggsond 793950370087 0793950370087

MR09 givare för mätning vid golvlister 793950370094 0793950370094

MR10 skyddsväska 793950370117 0793950370117

DETEKTORGARANTI*PRODUKTGARANTI*

* Gäller vid produktregistrering på www.�ir.se
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*Läs vanliga frågor på flir.com/MR60

www.flir.com/MR60

www.flir.com
NASDAQ: FLIR

Utrustning som beskrivs här kan kräva amerikanska regeringens tillstånd 
för exportändamål. Användning som strider mot amerikansk lag är 
förbjuden. Bilderna är endast avsedda som illustrationer. Specifikationerna 
kan förändras utan förvarning. ©2016 FLIR Systems, Inc. Med ensamrätt.  
(Uppdaterat 01/07/16)

Registrera inom 60 dagar 
 efter köp på  
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