
FLIR/iBros - Obrazowy wilgotnościomierz
FLIR MR176 z IGM Infrared Guided
Measurement

Kierowany Pomiar w Podczerwieni (Infrared Guided Measurement) -  używa termowizyjnej
technologii przez wizualne kierowanie do potencjalnych problemów, pokazując, gdzie są cieplejsze i
zimne obszary na powierzchni – precyzyjnie uświadamia, gdzie należy umieścić licznik, aby otrzymać
dokładny i szybki pomiar. 

Główne zalety MR176:

IGM– technologia FLIR pozwalajaca odnaleźć zawilgocone miejsca za pomocą termograficzych●

obrazów podczerwonych z obrazem widzianym, dzięki temu uzyskano niesamowitą jakość oraz
szczegółowość obrazu
Obiektyw szerokokątny – specjalnie przystosowany obiektyw dzieki któremu IGM pozwala szybko●

zlokalizować zawilgocenie
Kompaktowa budowa - lekka, funkcjonalana budowa. Solidna gumowana obudowa zwiększa●

odporność na uszkodzenia
Profesonalne narzędzie dla zarządców nieruchomości, działów instalacyjnych●

Alaliza w oprogramowaniu - mozliwość przygotowania profesjonalnego raportu w darmowym●

oprogramowaniu FLIR Tools. Zrób zdjęcie by potem przeanalizować je na komputerze w domu!

Łatwo zbadaj kwestie wilgoci i szybko rozwiąż problem

Skorzystaj z większej elastyczność z MR176. Dostosuj odczyty do swoich preferencji wybierając,
które pomiary są zintegrowane z obrazami termicznymi (wilgotność, temperatura, wilgotność
względna, punkt rosy, ciśnienie pary, stopień zmieszania) i wyświetlaj obrazy w dowolnej palecie
kolorów: zimnej, żelaznej, tęczy, lub szarości.

Pobierz precyzyjne pomiary i pewnie analizuj odczyty

Sprawdź, poziom wilgotności z nieinwazyjnym, zintegrowanym, bezstykowym czujnikiem pomiarów
wilgotnościowych lub za pośrednictwem zewnętrznego szpilkowego czujnika (z możliwością opcji
rozszerzenia sondy) do pomiarów inwazyjnych. Temperaturowe pola wymienne i czujnik wilgotności
względnej można po prostu usunąć z licznika i w razie potrzeby zastąpić, dzięki czemu zmniejszysz
niepotrzebne przestoje. Wzrastający Wskaźnik Stabilności Środowiska usuwa błąd w czasie reakcji,
gdy podczas poruszania się w terenie w różnych miejscach pomiarowych, informuje, że wilgotność
względna ma odczyt ustabilizowany.



Ograniczenie przestoi pozwoli Ci pracować wydajniej

Więcej pracy w krótszym czasie z intuicyjnym, łatwym w obsłudze menu. Dokumenty, podział
odczytów i obrazy, szybko generowane raporty z Free FLIR Tools PC software (FLIR Darmowe
Oprogramowanie Narzędzia PC). Z trwałą, nadlewaną konstrukcją, oraz 2-10 letnią gwarancją
branży, MR176 będzie dobrze służył przez wiele lat.

Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, skontaktuj się z nami lub zobacz więcej produktów na naszej
stronie internetowej
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