
micro IR-200 Infračervený Teplomer

RIDGID® micro IR - 200 Bezkontaktný infračervený teplomer ponúka jednoduché, rýchle a presné 
meranie povrchovej teploty jednoduchým stlačením tlačidla. Stačí stlačiť spúšť a nasmerovať 
dva ultra ostré laserové lúče triedy II na meraný povrch.

• Dva ultra ostré laserové lúče triedy II k ľahkej identifikácii meranej plochy.
• Optický pomer 30:1 (vzdialenosť od meraného objektu/priemer meranej plochy) umožňuje presnejšie merania z väčšej 

vzdialenosti.
• Nastaviteľná emisivita k presnému meraniu teploty prakticky každého povrchu.
• Akustický a vizuálny alarm vás rýchlo upozorní na teploty mimo rozsah, ktorý ste si nastavili(horná/dolná hranica).
• Jasný, podsvietený displej, ktorý je možné zapínať v nedostatočne osvetlených miestach.
• Vybavenie závitom pre statív  k opakovateľnému a presnému meraniu teploty.

NOVÝ!

DOŽIVOTNÁ 
ZÁRUKA

Vo vzťahu na vady materiálu a 
výrobné vady

Viac informácii v produkčnom katalógu RIDGID, alebo na stránke www.RIDGID.com



•Teplotný rozsah -50°C do 1200°C (-58° do 2192°F)
•Presnosť merania -50°C do 20°C ±2.5°C (-58°F do 68°F ±4.5°F)

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

•Optický pomer 30 : 1
•Doba odozvy <150ms
•Emisivita Nastaviteľná, 0.10 - 1.00
•Zobrazenie teploty Aktuálna teplota, maximálna teplota
•Merné jednotky Fahrenheit, Celsius
•Zdroj energie Batéria (1 x 9V) súčasťou
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TECHNICKÝ POPIS

KATALÓG. 
ČÍSLO POPIS HMOTN. 

KG
micro IR-200 bezkontakný infračervený 
teplomer

36798 0.2

TIEŽ K DISPOZÍCII OD RIDGID

SR-20 
Líniový lokalizátor

micro CD-100 
Detektor horľavých plynov

SeeSnake® microReelTM 
Inšpekčný systém

ST-510 
Vysielač

micro LM-100 
Laserový diaľkomer

micro CA-100 
Inšpekčná kamera

DISTRIBÚTOR

Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácii našich 
produktov bez upozornenia alebo zmeny v literatúre. Úplný sortiment výrobkov 
RIDGID® nájdete v katalógu spoločnosti RIDGID® alebo na stránke 
www.RIDGID.com.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné 
známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných 
krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných 
držiteľov.

Ridge Tool Europe N.V.
Industriezone Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
F: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.sk

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE
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