
FLIR MR40 er en kompakt, robust, 2-pin, énskala 
fuktighetsmåler med integrert lommelykt for 
trematerialer og andre vanlige bygningsmaterialer. 
Instrumentet er egnet til tømrere, bygningsinspektører, 
fuktighetsmålingsteknikere, skadedyrbekjempere, taktekkere 
og gulvleggere. MR40 gir pålitelige og nøyaktige målinger 
til en rimelig pris, og er et raskt og brukervennlig verktøy 
for identifisering og måling av fuktighetsinnhold.

Når MR40 brukes i kombinasjon med et varmekamera, er 
det enkelt å bekrefte om kalde områder på varmebilder 
er fuktighet – og måle hvor alvorlig problemet er.

Brukervennlig
Enkelt og effektivt verktøy som gir pålitelige målinger

• Skarp LCD-skjerm

• Enkel på/av-knapp med «Auto strøm av»-funksjon

• Utskiftbare pinner (sett nr. 2 inkludert)

• Lydsignal for målt område (5-12 %, 13-60 %, 60 %+)

Praktisk, bærbar, robust design
Klar til bruk uansett tid og sted

• Så liten at du kan ha den i lommen og utføre 
målinger i trange omgivelser

• Rangert som IP54 sprutsikker, driftstemperatur: -10 til 50 °C

• Tåler fall på 3 meter

Pålitelige og nøyaktige målinger
Har viktige funksjoner for rask identifisering og måling av fuktighet

• «Hold»-funksjon for målinger (minne)

• Kalibrerings-/pinnkontroll integrert i hetten

FLIRMR40
Fuktighetsmåler og lommelykt

Innebygd arbeidslys fjerner behovet for separat 
lommelykt

Robust, kompakt design for målinger i trange 
omgivelser 
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Spesifikasjoner

Målinger
Måleområde 5 til 60 % MC (fuktighetsinnhold)
Målenøyaktighet 5 til 30 % MC (fuktighetsinnhold): +/- 2 % 

30 til 60 % MC (fuktighetsinnhold): Bare til referanse 
 
Merk: For andre materialer enn gruppe 9-/bygningsmaterialer: 
kryssfinér, tørrmur og OSB-plater, kan du laste ned MR40-
omregningstabellen for materialer (publikasjon MR40-AN01): 
http://tinyurl.com/jteb653

Lydsignal 5 til 12 %: lav lydfrekvens. 13 til 60 %: høyere lydfrekvens 
Mer enn 60 %: høyeste lydfrekvens (skjerm OL)

Kalibrerings-/pinnkontroll, 
integrert i hetten

16 %

Generell informasjon
Lommelykt ~40 lumen
Skjerm LCD
Elektrodepinner Integrerte, erstattelige pinner (4 stk inkludert)
Målingsprinsipp Elektrisk motstand
Garanti Begrenset livstidsgaranti
Kalibreringssyklus I/A
Batteritype 2 × AAA alkaliske batterier (inkludert)
Batterilevetid 70 timer uten lommelykt
Batteristatusindikator 4 Ikon for batteristatus
Auto strøm av (APO) 3 minutter
Dropp test 3 m 
IP-rangering IP54 sprutsikker
Driftstemperatur  -10 til 60 °C
Vekt 80 g inkludert batterier
Dimensjoner (H × B × L) 193 x 26 x 31 mm (4,9 x 3,1 x 0,94 tommer) 
Materiale PC-ABS m/TPE formstøpt

Hva som følger med UPC
MR40 fuktighetsmåler og 
lommelykt (reservepinner følger 
med)

793950370414

Tilleggsutstyr
MO25-PINS reserve pinner (10 
pinner per pakke)

793950470268

Rask og enkel å bruke. Pålitelige og nøyaktige 
resultater. 

Bruk MR40 for å sjekke om kalde områder på 
varmebilder er fuktighet.


