
micro IR-200 Infrasugaras Hőmérő

A RIDGID® micro IR-200  infrasugaras hőmérő könnyed,gyors és pontos, érintésmentes felületi 
hömérséklet mérést végez egyszerű gombnyomásra, illetve a két másod osztály, ultra-éles 
kettős lézer felületre való fordításával.

• Ultra éles kétszeres II osztály lézerekkel könnyen beazonosítható a mért felület.
• 30 az 1-hez  távolság/felület arány megkönnyíti a pontos mérést nagyobb távolságból.
• Állítható sugárzás bármely felölet hőmérsékletének pontos mérése éerdekéeben.
• Maximum és minimum érték hangos és vizuáalis jelzése.
• Fényes, háttérmegvilégított kijelző.
• Állványra szerelhető a megismételhető pontos mérés érdekében.

ÚJ!

FULL LIFETIME 
WARRANTY

Against Material Defects 
& Workmanship

Bővebb leírás katalógusunkban vagy a www.ridgid.eu honlapunkon 



•Hőmérséklettartomány -58º - 2192ºF (-50º   1200ºC)
•Mérési pontosság -58°F to 68°F (-50°C to 20°C) ±4.5°F (2.5°C)

  68°F ~2192°F (20°C ~1200°C)
  ±1.0% or ±1.8°F (1.0°C)

•Táv/felület arány 30 to 1
•Válaszídő <150ms
•Kisugárzás Állítható, 0.10 - 1.00
•Hőmérsékletkijelzés Jelenlegi-, MAX hőmérséklet
•Mértékegység Fahrenheit, Celsius
•Áramforrás Elem (1 x "9V")- tartalmazza
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LEÍRÁS

CIKKSZÁM LEÍRÁS TÖMEG 
KG

micro IR-200 Infrasugaras Hőmérő36798 0.2

RIDGID-NÉL UGYANCSAK MEGTALÁLHATÓ

SR-20 
Nyomvonal kereső

micro CD-100 
Gyulékony gáz érzékelő

SeeSnake® microReelTM 
vizsgáló rendszer

ST-510 
Jeladó

micro LM-100 
Lézeres távolságmérő

micro CA-100 
Vizsgálókamera

FORGALMAZÓ

RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai 
tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása 
nélkül. A teljes RidgeTool termékkínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a 
RIDGID® katalógust, vagy a www.RIDGID.com weblapot.

© 2016, 2016, RIDGID®, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson Electric 
Co.vagy a RIDGID®, Inc védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. 
Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

Ridge Tool Europe N.V.
Industriezone Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium
T: +32 (0)11 598 640

Magyarország: Balázs Csaba
Mob.: +4 (0)752 039 075
ridgid.see@emerson.com
Ügyfélszolgálat:
Tel: +4 (0)374 423 484
www.RIDGID.com

RENDELÉSI INFORMACIÓ
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