
micro IR-200 Infračervený Teploměr

RIDGID® micro IR - 200 Bezkontaktní infračervený teploměr nabízí jednoduché, rychlé a přesné 
měření povrchové teploty jednoduchým stlačením tlačítka. Stačí stlačit spoušť a nasměrovat 
dva ultra ostré laserové paprsky třídy II na měřený povrch.

• Dva ultra ostré laserové paprsky třídy II pro lehkou identifikaci měřené plochy.
• Optický poměr 30:1 (vzdálenost od měřeného objektu/průměr měřené plochy) umožňuje přesnější měření z větší 

vzdálenosti.
• Nastavitelná emisivita k přesnému měření teploty prakticky každého povrchu.
• Akustický a vizuální alarm vás rychle upozorní na teploty mimo rozsah, který jste si nastavili(horní/dolní hranice).
• Jasný, podsvícený displej, který je možné zapnout na nedostatečně osvětlených místech.
• Vybavení závitem pro stativ  k opakujícímu se a přesnému měření teploty.

NOVÝ!

DOŽIVOTNÍ 
ZÁRUKA

Ve vztahu na vady materiálu a 
výrobní vady.

Více informací v produkčním katalogu RIDGID, nebo na stránce www.RIDGID.com



•Teplotní rozsah -50°C do 1200°C (-58° do 2192°F)
•Přesnost měření -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% nebo ±1.0°C (1.8°F) 

•Optický poměr 30 : 1
•Doba odezvy <150ms
•Emisivita Nastavitelná, 0.10 - 1.00
•Zobrazení teploty Aktuální teplota, maximální teplota
•Měrné jednotky Fahrenheit, Celsius
•Zdroj energie Baterie (1 x 9V) součástí
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TECHNICKÝ POPIS 

KATALOG. 
ČÍSLO POPIS HMOTN. 

KG
micro IR-200 bezkontaktní infračervený 
teploměr

36798 0.2

TAKÉ K DISPOZICI OD RIDGID

SR-20 
Liniový lokalizátor

micro CD-100 
Detektor hořlavých plynů

SeeSnake® microReelTM 
Inspekční systém

ST-510 
Vysílač

micro LM-100 
Laserový dálkoměr

micro CA-100 
Inspekční kamera

DISTRIBUTOR

Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací svých 
vyrobků bez předchozího oznámení či změny dokumentace. Kompletní nabídku 
produktové řady naleznete v katalogu RIDGID® nebo na stránkách 
www.RIDGID.com.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými 
obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a 
dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným 
vlastníkům.

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.cz
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