TEST & MEASUREMENT

micro DM-100
Digitális multiméter

€99.-

micro CL-100

Önszintező Kereszt Vonallézer

TERMÉKENKÉNT

micro HM-100

Hőmérséklet páratartalom mérő

micro CM-100
Digitális lakatfogó

micro CD-100

Gyúlékony Gáz szivárgás detektor

micro LM-100

Lézeres távolságmérő

micro CA-25
Vizsgálókamera

micro IR-200

Infrasugaras Hőmérő

• IP 67 VÍZÁLLÓ ÉS ESÉSÁLLÓ
• 11 FUNKCIÓ AZ EGYBEN
• TRUE RMS / AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR
VÁLTÁSA

37423

€ 99.micro DM-100

Digitális multiméter
A RIDGID® micro DM-100 Digitális multiméter új
mércét jelent a legtöbb elektromos probléma elhárításában.
Kettős rétegű házának köszönhetően a legkeményebb
munkakörülményeknek is ellenáll. Esésbiztos és 1 méter
mélységig vízálló (IP 67).
A micro DM-100 11 különböző elektromos és fizikai paraméter pontos
és gyors mérését teszi lehetővé: úgy mint AC/DC feszültség és áram,
hőmérséklet, frekvencia, ellenállás, kapacitás érték meghatározás.
A micro DM-100 multiméter teljesíti a CAT II és CAT IV szabványok
előírásait. Nagyméretű, megvilágított kijelzőjén könnyen leolvashatók
a mért értékek.
A RIDGID® micro DM-100 mérőműszert
lágy borítású hordtáskával, kettős
szigetelésű, egybeöntött
mérőkábelekkel, "K" típusú
hőérzékelővel és 9V-os elemmel
szállítjuk.

Funkciók és tartomány
AC/DC Feszültség:
AC/DC áramerősség:
Ellenállás:
Kapacitásmérés:
Frekvencia:
Kitöltési tényező /
munkaciklus:
Dióda ellenőrzés:
Folytonosság vizsgálat:
Hőmérséklet:

400.0mV – 1000V
400.0μA – 10A
400.0Ω – 40.00MΩ
4.000nF – 200.0 μF
9.999Hz – 9.999MHz
0,1% - 99,9%
1.5V
150Ω
-20°C – 760°C

Műszaki adatok
Áramforrás:
Kijelző:
Túlterhelés védelem:
Biztosítékok:
Szigetelés:
Védettség:
Polaritás Kijelzés:
Automatikus kikapcsolás:
Automatikus méréshatár
váltás:
Kézi méréshatár váltás :
Valódi RMS érték:

9V elem (tartozék)
4 digites, megvilágított kijelző
(max 4000 kijelezhető
értékkel)
CAT III &IV 1000V/600V
2x, 0.5A & 10A- 1000V
II osztály, duplán öntött
IP-67 vízálló (1m)
Igen, Automatikus
Igen, 15 perc után
Igen
Igen
Igen

micro CM-100

micro HM-100

A micro CM-100 nagy kapacitású és mérési tartományú
Valós lakatfogó, valódi RMS kijelzéssel és automatikus méréshatár
váltással.

A micro HM-100 Temperature Humidty Meter egy professzionális,
könnyen használható és pontosű levegő páratartalmat és
hőmérsékletetet mérő eszköz. A mért értékek (% RH és °C vagy °F)
azonnal és egyszerre jelennek meg a kettős háttérvilágítású LCD-n.

Digitális lakatfogó

Hőmérséklet páratartalom mérő

Befogóképessége 30 mm, áram mérési határértéke pedig 1000A AC/DC.
Az áram mérés mellett, a micro CM-100 még 8 funkciójú multiméterként
is használható. A nagy, háttérvilágítással is rendelkező kijelző segíti a
mért eredmények könnyű leolvasását.
Karcsú, kialakítása könnyű, egykezes használatot tesz lehetővé.
A micro CM-100-t lágy borítású
hordtáskaval, mérővezetékkel,
K típusú hőmérséklet
érzékelővel és egy 9V
elemmel szállítjuk.

Funkciók és tartomány
AC/DC Feszültség:
AC/DC áramerősség:
Ellenállás:
Kapacitásmérés:
Frekvencia:
Dióda ellenőrzés:
Folytonosság vizsgálat:
Hőmérséklet:

37428

€ 99.-

400mV – 600V
40A – 1000A
400Ω – 40MΩ
4nF – 40mF
4 kHz-ig
1.5V
35Ω
-40°C – 1000°C

Műszaki adatok
9V elem (tartozék)
4 digites, megvilágított kijelző
(max 4000 kijelezhető értékkel)
Fogó méret:
Max. 30 mm átmérőjű kábel
Túlterhelés védelem:
CAT III 600V
Polaritás Kijelzés:
Igen, automatikus
Automatikus kikapcsolás: Igen, 20 perc után
Automatikus méréshatár
váltás:
Igen
Valódi RMS:
Igen
AC / DC áram tartomány: 40A/400A/1000A
Adat és csúcsérték
megtartás:
Igen
Oszlopdiagram kijelző:
Igen
Áramforrás:
Kijelző:

Beltéri levegő, légkondicionáló rendszerek, szellőztető és tárolási
feltételek minőségi értékelése egy gombnyomásra.
A micro HM-100 szintén automatikusan számítja ki a harmatpontot
és nedvesedési hőmérsékletet, míg a kapacitív érzékelője könnyen
ellenáll a páralecsapódás és magas hőmérséklet hatásainak, így
tökéletesen alkalmas bármilyen HVAC környezetben.
A micro CM-100-t lágy hordtáskaval
és egy 9V elemmel szállítjuk.

37438
Műszaki adatok
Áramforrás:
Kijelző:
Mérések:
Nedvesség tartomány:
Nedvességmérés
pontosság:
Hőmérséklet tartomány :
Hőmérséklet pontosság:
Válaszidő:
Érzékelő típusa:
Adat megtartás:
MAX/MIN érték:
Automatikus kikapcsolás:

€ 99.9V elem (tartozék)
4½ digites
háttérvilágítású LCD
Páratartalom, hőmérséklet,
harmatpont, nedvesedés
0% to 100% RH
± 2% RH
-30°C – 100°C
± 0.5 °C
30 másodperc
Kapacitásmérés
Igen
Igen
Igen, 15 perc után

micro LM-100

Lézeres távolságmérő
A RIDGID® micro LM-100 a tökéletes kompakt lézeres távolságmérő,
amely akár 50 méterig gyors és pontos távolságmérésben segít.
Bár a mérete, a funkciónalitása nagy!
Összeadás, kivonás, terület / térfogat számítása, a közvetett és
a folyamatos mérés egyaránt könnyen elérhető
gyorsbillentyűzetsegitségével, miközben az eredmények
egyértelműen olvashatóak a fényes háttérvilágítású LCD-n.
A micro LM-100 egy védő bevonattal rendelkezik, ami kiválóan
alkalmas a munkaterületen kemény körülmények között.
micro LM-100 egy puha
hordtáskával és 2x AAA
elemekkel van ellátva.

36158

€ 99.-

micro CA-25

Vizsgálókamera
Az új RIDGID® micro CA-25 rendelkezik a legtöbb alapvető
tulajdonságokkal a kézi kamerák családjában. A 17 mm-es
kamerafejnek, és a minőségi képernyőnek köszönhetően tiszta
képet ad.
Fix, 17 mm-es aluházas kamerafej
2,4"-os színes LCD kijelző
Videó kimenet
Digitális képforgatás 180°-ban

40043

€ 99.-

micro CL-100

Önszintező Keresztsoros lézer
A RIDGID® micro CL-100 egy csodálatos értéket nyújtó kereszt
lézer. Az "egyetlen gomb nyomásu" müködtetésnek köszönhetően,
a micro CL-100 nagyon könnyen kezelhető, és segít a szintező
müveletek gyors elvégzésében.
A micro CL-100 jól látható függőleges és vízszintes vonalat
vetit milliméter pontosságal és automatikusan kompenzálja
a torzulásokat, még 6°-os lejtőn is. Beltéren akár 30 méterig
használható, integrált 360 °-ban forgatható alapjának
köszönhetően csak egyszer kell beálitani.
A micro CL-100 lézert egy robusztus műanyag hordtáskában
szállítjuk és magába foglalja a lézer fokozó szemüveget és
emelhető állványt ingyen!

38758
INGYENES ÁLLVÁNY T
TARTALMAZ !

€ 99.-

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.

36798

€ 99.-

36163

€ 99.micro CD-100

Gyúlékony gáz szivárgás detektor

A robusztus ergonomikus design és állítható érzékenység
beállítás lehetővé teszi a gyors, pontos, még a legalacsonyabb
gázkoncentrációjú szivárgást megtalálását is. A Tri-Mode Detection™
lehetővé teszi a felhasználóknak a a vizuális, hallható vagy rezgő
figyelmeztetés minden környezetre való kiválasztását.

VISZONTELADÓ

Teljes termékcsalád
Rendelési információ
Kat.
szám
37423

Tipus

Leírás

micro DM-100

Digitális multiméter

37428

micro CM-100

37438

micro HM-100

36798

micro IR-200

36158

micro LM-100

36163

micro CD-100

38758

micro CL-100

40043

micro CA-25

Súly
(kg)
0,38

Std.
Pack
1

Digitális lakatfogó
Hőmérséklet Páratartalom
mérő
Infrasugaras Hőmérő

0,30

1

0,20

1

0,30

1

Lézeres távolságmérő
Gyúlékony gáz szivárgás
detektor
Önszintező Keresztsoros
lézer
Vizsgálókamera

0,20

1

0,45

1

0,54

1

0,68

1

A teljes Ridge Tool termékkínálat megtekintésére,
kérjük böngéssze a RIDGID katalogust vagy a
RIDGID.com wblapot.
*Érvényes: 31-12-2017. Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak az Áfát nem tartalmazzák.

Ridge Tool Europe N.V.
IZ 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
RIDGID.com

A RIDGID® fenntartja a jogot a termékek és a technikai adatok változtatására előzetes közlés nélkül.

A RIDGID® micro CD-100 egyszerű és gyors leolvasásnak
köszönhetően gyorsan lehet azonosítani a gyúlékony gázok jelenlétét.
Az érzékelő a rugalmas 41 cm-es szonda végén helyezkedik el így a
metán, propán, szén-monoxid, ammónia, hidrogén, földgáz és más
éghető gázok jelenléte biztonságos távolságból kimutathatóak.

FY16_156BM_HU

=

• AZONNALI GÁZSZIVÁRGÁS KIMUTATÁS
• TRI-MODE DETECTION™
• ÖNKALIBRÁLÓ & CSERÉLHETŐ ÉRZÉKELŐ

