
iBros: Multimetry cyfrowe i mierniki cęgowe
FLIR Systems

Profesjonalne multimetry cyfrowe:

FLIR DM62 - Multimetr cyfrowy TRMS z bezstykowym pomiarem napięcia●

FLIR DM64 - Multimetr cyfrowy HVAC TRMS z termometrem●

FLIR DM66 - Multimetr TRMS do prac elektrycznych i terenowych z trybem VFD●

FLIR DM166 - Multimetr TRMS z termowizją i funkcją IGM●

FLIR DM90 - Multimetr przemysłowy TRMS z termometrem●

FLIR DM91 - Multimetr przemysłowy TRMS z rejestracją danych i łącznością bezprzewodową●

FLIR DM284 - Multimetr przemysłowy z termowizją i funkcją IGM●

FLIR DM285 - Multimetr przemysłowy z termowizją, rejestracją danych, łącznością●

bezprzewodową i funkcją IGM
FLIR DM92 - Precyzyjny multimetr przemysłowy●

FLIR DM93 - Precyzyjny multimetr przemysłowy z rejestracją danych i łącznością bezprzewodową●

FLIR IM75 - Multimetr z pomiarem izolacji i łącznością bezprzewodową●

 

>> Więcej o multimetrach FLIR Systems

 

 

 

Zaawansowane mierniki cęgowe:

http://termowizja.ibros.pl/index.php/produkty-flir-w-ofercie-ibros/mierniki-flir-w-ibros-technic/utrzymanie-ruchu-i-przemysl/item/185-multimetry-cyfrowe-flir


FLIR CM42 - Mierniki cęgowe z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (RMS)●

FLIR CM44 - Mierniki cęgowe z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (RMS), z prądem●

rozruchowym
FLIR CM46 - Mierniki cęgowe z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (RMS), z prądem●

stałym
FLIR CM72 - Mierniki cęgowe z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (RMS)●

FLIR CM74 - Mierniki cęgowe z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (RMS) i trybem VFD●

FLIR CM174 - Termowizyjny profesjonalny miernik cęgowy z funkcją IGM™●

FLIR CM275 - Termowizyjny profesjonalny miernik cęgowy z rejestracją danych, łącznością●

bezprzewodową i funkcją IGM™
FLIR CM78 - Profesjonalny miernik cęgowy True RMS z termometrem na podczerwień i łącznością●

bezprzewodową
FLIR CM82 - Miernik cęgowy z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (RMS)●

FLIR CM83 - Miernik cęgowy z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (RMS) i łącznością●

bezprzewodową
FLIR CM85 - Profesjonalny miernik cęgowy z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (RMS) i●

łącznością bezprzewodową
FLIR CM55 - Elastyczny 10-calowy miernik cęgowy●

FLIR CM57 - Elastyczny 18-calowy miernik cęgowy●

 

>> Więcej o miernikach cęgowych FLIR Systems

 

 

 

Dowiedz się więcej o miernikach u autoryzowanego dystrybutora FLIR Systems w Polsce:

http://termowizja.ibros.pl/index.php/produkty-flir-w-ofercie-ibros/mierniki-flir-w-ibros-technic/dla-budownictwa/item/183-mierniki-cegowe-flir
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