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• IP-67 WATERDICHT & SCHOKBESTENDIG
• 11 FUNCTIES IN ÉÉN
• TRUE RMS / AUTOMATISCHE BEREIK

37423

€ 99.micro DM-100

Digitale Multimeter
De RIDGID® micro DM-100 Digitale Multimeter zet
de nieuwe norm voor het opsporen van elektrische problemen!
Met een dubbel geïsoleerde waterbestendige (1m) IP-67 behuizing,
is de micro DM-100 ook schokbestendig en perfect geschikt voor
gebruik in de meest veeleisende omgevingen.
De micro DM-100 is een nauwkeurige en snelle True RMS en
AutoRanging multimeter en beschikt over 11 verschillende
functies gaande van AC/DC spanning (1000V) en stroom tot
temperatuursmetingen. De micro DM-100 is ook geclassifieerd voor
industrieel gebruik (CAT III-1000V & IV-600V) en heeft een extra groot
LCD scherm met achtergrondverlichting voor het eenvoudig en duidelijk
aflezen van de resultaten.
De micro DM-100 wordt geleverd in een
draagtas met dubbel geïsoleerde
meetsnoeren, Type K thermokoppel- &
adapter en een 9V batterij.

Functies & Bereik
Spanning AC/DC:
Stroom AC/DC:
Weerstand:
Capaciteit:
Frequentie:
Inschakelduur:
Diodetest:
Continuïteitstest:
Temperatuur:

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

Specificaties
9V batterij (inbegrepen)
XL LCD met achtergrondverlichting en 4000 counts
Veiligheidsklasse:
CAT III & IV 1000V/600V
Zekeringen:
2x, 0.5A & 10A- 1000V
Isolatie:
Klasse II, Dubbele Isolatie
Veiligheidsspecificatie:
IP-67 Waterbestendig (1m)
Polariteit:
Automatische weergave
Schakelt automatisch uit:
Na 15 minuten
Automatische bepaling bereik: Ja
Manuele bepaling van bereik : Ja (met 1 toets)
True RMS:
Ja
Voeding:
Scherm:

micro CM-100

micro HM-100

De micro CM-100 is een True RMS & AutoRanging digitale
stroomtang met een groot spanning- en stroom-bereik (AC/DC).

De micro HM-100 temperatuur vochtigheidsmeter is een
professioneel toestel om nauwkeurig de luchtvochtigheid en
temperatuur te meten. Beide gemeten waarden (%RH en °C of °F)
worden onmiddellijk en simultaan weergegeven op het dubbel LCD
scherm met achtergrondverlichting.

Digitale Stroomtang

Temperatuur- en Vochtigheidsmeter

Het kan kabels tot 30 mm O.D. omklemmen en stroom meten tot
1000A AC/DC.De micro CM-100 kan ook gebruikt worden als multimeter
voor 8 andere functies en de resultaten worden duidelijk en accuraat
weergegeven op een groot LCD scherm met achtergrondverlichting.
Dankzij het compacte en ergonomische design kan de micro CM-100
heel eenvoudig gebruikt worden in krappe ruimtes.
Bij de micro CM-100 is inbegrepen:
draagtas, meetsnoeren,
Type K thermokoppel- & adapter
en 9 V batterij.

Functies & Bereik
Spanning AC/DC:
Stroom AC/DC:
Weerstand:
Capaciteit:
Frequentie:
Diodetest:
Continuïteitstest:
Temperatuur:

37428
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400mV – 600V
40A – 1000A
400Ω – 40MΩ
4nF – 40mF
tot 4 kHz
1.5V
35Ω
-40°C – 1000°C

Met één druk op de knop kan nu o.a. de binnenluchtkwaliteit (IAQ)
vastgesteld worden en ook de werking van ventilatie-, airco- en
koelingssystemen beoordeeld worden.
De micro HM-100 berekent automatisch de dauwpunt- &
natteboltemperatuur en de Capaciteit-sensor is bestand tegen
de effecten van condensatie en hoge temperaturen. Hiermee is
de micro HM-100 dan ook uitermate geschikt voor gebruik in
veeleisende HVAC omgevingen.
De micro HM-100 wordt geleverd
in een draagtas, inclusief
9V batterij.

Specificaties
Voeding:
Scherm:
Metingen:

Specificaties
9V batterij (inbegrepen)
LCD met achtergrondverlichting en 4000 counts
Opening klembek:
Max. 30 mm O.D. Kabel
Overbelastingsbeveiliging:
CAT III 600V
Polariteit:
Automatische weergave
Schakelt automatisch uit:
Na 20 minuten
Automatische bepaling bereik : Ja
True RMS:
Ja
AC/DC Stroombereik:
40A/400A/1000A
Data-Hold & Piek Min/Max:
Ja
Staafgrafiek:
Ja
Voeding:
Scherm:

Vochtigheidsbereik:
Nauwkeurigheid
vochtigheidsgraad:
Temperatuurbereik:
Nauwkeurigheid
temperatuur:
Reactietijd:
Sensor Type:
Data-Hold:
MAX/MIN waarden:
Automatische
Uitschakeling:
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9V batterij (inbegrepen)
4½ Dubbel LCD met
achtergrondverlichting
Vochtigheid, temperatuur,
dauwpunt, nattebol
0% tot 100% RH
± 2% RH
-30°C – 100°C
± 0.5 °C
30 seconden
Capaciteit
Ja
Ja
na 15 minuten (deze functie
kan uitgeschakeld worden)

micro LM-100

Laser Afstandsmeter
De RIDGID® micro LM-100 is de ultieme compacte laser
afstandsmeter voor het snel en nauwkeurig meten van afstanden
tot 50 meter. Klein in omvang, maar groot in het aantal functies!
Optellen, aftrekken, oppervlakte en volume berekening, indirect
en 'continu' metingen zijn allemaal gemakkelijk toegankelijk via
sneltoetsen, terwijl de meetresultaten duidelijk leesbaar zijn op
het grote LCD scherm met achtergrondverlichting.
De micro LM-100 beschikt over een robuuste behuizing waarmee
het geschikt is voor gebruik in veeleisende omgevingen.
micro LM-100 wordt geleverd
met een draagtas en
2x AAA batterijen.

36158

€ 99.-

micro CA-25

Video Inspectie Camera
De RIDGID® micro CA-25 is het basismodel in ons gamma
hand-held inspectiecamera’s en biedt dezelfde hoogstaande
beeldkwaliteit, maar heeft een vaste 17 mm camerakop en
een kleiner scherm.
Vaste 17 mm aluminium camerakop
2.4” kleuren LCD scherm
Video Out
360°digitale beeldrotatie in blokken van 180°

40043

€ 99.-

micro CL-100

Zelfnivellerende Kruislijn Laser
De RIDGID® micro CL-100 biedt een enorme meerwaarde voor
een kruislijn laser. Dankzij de 'éénknopsbediening'
is het zeer eenvoudig in gebruik en kunnen waterpas- en
uitlijn-werkzaamheden zeer snel uitgevoerd worden!
Het is uitermate geschikt voor binnengebruik tot 30 meter en
hoeft maar één keer opgezet te worden dankzij de geïntegreerde
draaibare basis. Hellingen tot 6 grad en worden automatisch
gecompenseerd.
De micro CL-100 laser wordt geleverd in een stevige kunststof
koffer inclusief gratis laserbril en in de hoogte verstelbaar
statief.

38758
GRATIS STATIEF
INBEGREPEN !

€ 99.-

micro IR-200

Contactloze Infraroodthermometer
De RIDGID® micro IR-200 Contactloze Infraroodthermometer
geeft eenvoudig, snel en accuraat de oppervlaktetemperatuur
weer met één druk op de knop. Knijp de trekker in en richt de
ultrascherpe dubbele klasse II-laserstraal op het te meten oppervlak.
• Ultrascherpe dubbele klasse II-laserstralen markeren duidelijk
het oppervlak dat wordt opgemeten.
• "Distance to spot"-verhouding van 30 op 1 maakt het mogelijk
om nauwkeurig te meten vanop grotere afstand.
• Aanpasbare Emissiviteit om accuraat de temperatuur te meten
van praktisch elk oppervlak.
• Hoorbare en visuele alarmmeldingen (hoog & laag) waarschuwen u
direct als de temperatuur buiten het door u ingestelde bereik komt.
• Helder scherm met achtergrondverlichting dat ingeschakeld kan
worden in slecht verlichte ruimtes.
• Geschikt voor montage op driepoot voor herhaaldelijke, accurate
temperatuurmetingen.

36798

€ 99.-

• SNELLE OPSPORING VAN GASLEKKEN
• TRI-MODE DETECTION™
• ZELF-KALIBRERENDE & VERVANGBARE
SENSOR

36163

Ontvlambare Gaslek Detector
Met de RIDGID® micro CD-100 kunnen zelfs de laagste
concentraties van ontvlambare gassen op een zeer snelle en
eenvoudige manier opgespoord worden.
De detector beschikt over een 41 cm lange flexibele sensorkabel
waarmee ontvlambare gassen zoals methaan, propaan,
koolmonoxide, ammoniak en waterstof op een veilige afstand
gedetecteerd kunnen worden.
De micro CD-100 heeft een robuust en ergonomisch design en
is tevens voorzien van 2 instelbare gevoeligheidsniveaus om nog
sneller en nauwkeuriger lekken op te sporen. Dankzij de Tri-Mode
Detection™-functie wordt de gebruiker visueel (LED), akoestisch
(geluidssignaal) en/of met trillingen gewaarschuwd bij detectie
van een gaslekkage.
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micro CD-100

RIDGID® blijft voortdurend ontwikkelen en verbeteren en behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze
producten aan te passen zonder kennisgeving of wijziging van de documentatie.
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