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RIDGID® DM-100  
DIGITÁLNY MULTIMETER
DIGITÁLNY MULTIMETER ODOLNÝ PROTI VODE A PROTI PÁDU
Digitálny multimeter RIDGID® micro DM-100 nastavuje nový štandard pre riešenie väčšiny 
elektrických problémov! Prístroj micro DM-100 je vybavený vode odolným (1 m) IP67 
puzdrom s dvojitým plášťom a je tiež odolný proti pádu a dokonale sa hodí na použitie 
v tých najnáročnejších pracovných podmienkach. Prístroj micro DM-100 predstavuje 
jednotku merajúcu skutočnú efektívnu hodnotu s automatickým prepínaním rozsahu 
(True RMS, Autoranging), ktorá poskytuje najpresnejšie a najrýchlejší meranie u všetkých 
aplikácií. Je vybavený 11 rôznymi elektrickými funkciami od merania napätia (AC / DC) 
(1000 V) a prúdu až po meranie teploty. Nástroj DM-100 sa tiež hodí pre priemyselné 
použitie (CAT III-1 000 V a IV-600 V) a je vybavený extraveľkým podsvieteným LCD 
displejom pre jednoduché a čitateľné odčítanie hodnôt.
  IP 67 vodotesný a odolný proti pádu
  11 FUNKCIÍ V JEDNOM: Prúd AC / DC, Napätie AC / DC, Odpor, Kapacita, Frekvencia, Test 

diód, Test kontinuity, Pracovný cyklus a teplota
  Pravé meranie efektívnej hodnoty / automatické prepínanie rozsahu (True RMS, 

Autoranging)
  Mäkké prenosné puzdro, dvojité kontrolné káble, teplotná sonda typu K a 9V batérie sú 

zdarma súčasťou balenia
  CAT III a IV 1000V / 600V: Ideálne pre priemyselné použitie
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37423 micro DM-100 Digitálny multimeter

RIDGID® CM-100  
DIGITÁLNY KLIEŠŤOVÝ 
MULTIMETER
10 FUNKCIÍ V 1 KLIEŠŤOVOM MERACOM PRÍSTROJI S 
AUTOMATICKÝM PREPÍNANÍM ROZSAHU-TRUE RMS
Micro CM-100 je digitálny merací kliešťový multimeter s RMS a autoranging s veľkou 
kapacitou a rozsahom merania. Dokáže objať káble až do vonkajšieho priemeru 30 mm a 
merať striedavý či jednosmerný
prúd až do hodnoty 1 000 A. Okrem merania striedavého a jednosmerného prúdu možno 
prístroj micro CM-100 tiež použiť ako multimeter pre 8 ďalších funkcií, ktoré zaistia presné 
a jasné odpočty merania na veľkom podsvietenom displeji.
  VEĽKÁ KAPACITA A MERACÍ ROZSAH - až 100 A / 600 V.
  10 FUNKCIÍ V JEDNOM - prúd AC/DC, napätie AC/DC, odpor, kapacita, frekvencia, test 

diód, test kontinuity, teplota.
  True RMS/autoranging
  Mäkké prenosné púzdro, izolované skúšobné káble, teplotná sonda typu K a 9 V batéria 

sú zdarma súčasťou balenia.
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37428 micro CM-100 Digitálny kliešťový multimeter

DI A GNO S T IK A
K ON T RO L A  A  M E R A NIE


