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RIDGID® DM-100  
DIGITÁLNÍ MULTIMETR
DIGITÁLNÍ MULTIMETR ODOLNÝ PROTI VODĚ A PROTI PÁDU
Digitální multimetr RIDGID® micro DM-100 nastavuje nový standard pro řešení většiny 
elektrických problémů! Přístroj micro DM-100 je vybaven vodě odolným (1 m) IP67 
pouzdrem s dvojitým pláštěm a je také odolný proti pádu a dokonale se hodí k použití v 
těch nejnáročnějších pracovních podmínkách. Přístroj micro DM-100 představuje jednotku 
měřící skutečnou efektivní hodnotu s automatickým přepínáním rozsahu (True RMS, 
AutoRanging), která poskytuje nejpřesnější a nejrychlejší měření u všech aplikací. Je 
vybaven 11 různými elektrickými funkcemi od měření napětí (AC/DC)(1000 V) a proudu 
až po měření teploty. Nástroj DM-100 se také hodí pro průmyslové použití (CAT III-1 000 
V a IV-600 V) a je vybaven extra velkým podsvíceným LCD displejem pro snadné a čitelné 
odečítání hodnot.

  IP 67 vodotěsný a odolný proti pádu

  11 FUNKCÍ V JEDNOM: Proud AC / DC, Napětí AC / DC, Odpor, Kapacita, Frekvence, Test 
diod, Test kontinuity, Pracovní cyklus a teplota

  Pravé měření efektivní hodnoty / automatické přepínání rozsahu (True RMS, AutoRanging)

  Měkké přenosné pouzdro, dvojité kontrolní kabely, teplotní sonda typu K a 9V baterie jsou 
součástí balení zdarma

  CAT III a IV 1000V / 600V: Ideální pro průmyslové použití
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37423 micro DM-100 Digitální multimetr

RIDGID® CM-100  
DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ 
MULTIMETR
10 FUNKCÍ V 1 KLEŠŤOVÉM MĚŘÍCÍM PŘÍSTROJI
 S AUTOMATICKÝM PŘEPÍNÁNÍM ROZSAHU-TRUE RMS 
Micro CM-100 je digitální měřicí klešťový multimetr s RMS a AutoRanging s velkou 
kapacitou a rozsahem měření. Dokáže obejmout kabely až do vnějšího průměru 30 mm a 
měřit střídavý či stejnosměrný proud až do hodnoty 1 000 A. Kromě měření střídavého a 
stejnosměrného proudu lze přístroj micro CM-100 také použít jako multimetr pro 8 dalších 
funkcí, které zajistí přesné a jasné odečty měření na velkém podsvíceném displeji.

  VELKÁ KAPACITA A MĚŘICÍ ROZSAH – až 100 A / 600 V.

 10 FUNKCÍ V JEDNOM – proud AC/DC, napětí AC/DC, odpor, kapacita, frekvence, test 
diod, test kontinuity, teplota

  True RMS / AutoRanging

  Měkké přenosné pouzdro, izolované zkušební kabely, teplotní sonda typu K a 9V baterie 
jsou zdarma součástí balení
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37428 micro CM-100 Digitální klešťový multimetr
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