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Temperatuurmeting

Art.-Nr. 6671

49,00 €

Art.-Nr. 6663

Infrarood thermometer ScanTemp 486
Infrarood thermometer met thermokoppel ingang /
dubbele laser / groot display / meetbereik tot +550 ° C /
korte responstijd (<1 seconde) / Instelbare emissiviteit /
backlight / limit alarm / HOLD / MAX / MIN / DIF / AVG /
LOCK-functie
De infrarood thermometer met dubbele laser ScanTemp 486 heeft een
temperatuurbereik van -60 °C tot +550 °C. De laser heeft een optische
resolutie van 12:01 en maakt nauwkeurige, contactloze
temperatuurmetingen van zeer kleine gebieden. Zo kunt u de dubbele
infrarood thermometer bijvoorbeeld gebruiken voor het meten van de
buistemperatuur van de verwarming, ventilatie of airconditioning zonder
dat de omgevingstemperatuur van de aangrenzende oppervlakken de
meting beïnvloeden. De dual laser infrarood thermometer kent vele
toepassingen in de auto-industrie. Tijdens een motorwedstrijd kunnen
de oppervlaktetemperaturen van motoren snel en betrouwbaar worden
gemeten. De temperatuur van vers geschilderd plaatwerk en kunststof
onderdelen kunnen ook worden gemeten om geen sporen op de
onderdelen achter te laten. De infrarood thermometer met kruislaser
kan ook worden gebruikt in andere gebieden van de industrie. In de
handel van onderhoud en reparatie kan de infrarood thermometer
ideaal gebruikt worden voor het meten van roterende of elektrische
onderdelen. De eigenaardigheid van de dubbele laser infrarood
thermometer is de korte responstijd (<1 seconde) zonder dat de
oppervlakte wordt aangeraakt. Ook in de voedingsindustrie wordt de
thermometer graag gebruikt omdat de producten op deze manier niet
verontreinigd worden. De infrarood thermometer met dubbele laser
heeft een geheugen en een USB-interface om online registratie van de
meetwaarden mogelijk te maken. Op het apparaat zit ook een
thermokoppel type K connector en deze maakt het mogelijk om naast de
infrarood meting ook thermokoppelsondes aan te sluiten, zodat er
verschillende functies gerealiseerd kunnen worden. De kruis-laser
infrarood thermometer biedt de mogelijkheid om alarmen in te stellen
en emissiviteit aan te passen.

Oppervlaktevoeler
Temperatuurvoeler K-Typ.
Bereik van -50 tot +650°C.
Compatibel met Scan Temp 486

49,00 €
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Roetpompen

Standard roetpomp
Inbegrepen: Roetpomp, Filterpapier, Smeerolie, Ventielsleutel,
Roetbeeldschaal.
Art.-Nr. 4221 75,00 €

Roetpomp met darm van 1000mm.
Inbegrepen: Roetpomp, Filterpapier, Smeerolie, Roetbeeldschaal,
Gebruiksaanwijzing. Deze roetpomp kan men demonteren en monteren zonder
enig ander materiaal.
Art.-Nr. 4222 95,00 €

Brigon roetpomp
Inbegrepen: Roetpomp, Filterpapier, Smeerolie, Roetbeeldschaal.
Art.-Nr. 4210 89,00 €

Filterpapier voor roetpomp, rond
300 rondfilter van 34mm.
Art.-Nr. 4292 5,50 €

Filterpapier voor roetpomp, strepen
200 streepfilter
Art.-Nr. 4200 6,50 €

Sondenborstel 6mm met oog
Art.-Nr. 2670 6,50 €

Kokertje voor filterpapier rond
Met 300 rondfilters van 34mm
Art.-Nr. 4294 14,90 €
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Vochtmeting

Mini houtvochtmeter
Voor vochtmeting in hout en bouwmateriaal. Met temperatuurindicatie, zowel °C als °F. Met handlus. Eenvoudig gebruik.
Art.-Nr. D305502 12,00 €
In de maand November staat dit artikel slechts aan 10.20,-Euro
Materiaalvochtmeter HUMIDCheck “non contact”
Voor vochtmeting in hout en bouwmaterialen. Meet tot 4cm diep,
zonder het object aan te raken. (DUS GEEN BESCHADIGING)
Meetprincipe: Kapasitief. Meetbereik: van 0 tot 100 digits.
Gewicht: 230gr. 280x45x33mm (LxBxH). Inbegrepen 9 volt
blokbatterij.
Art.-Nr. 6720 79,00 €
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Afstandsmeting

Afstandsmeter “LM50”
Voor “indoor-metingen”. Met “Pythagoras-functie. Vlakte en
volumeberekening. Automatische afschakelingsfunctie.
Achtergrondbelichting. Gewicht 135g. Geschiedenis functie.
115x48x28mm (HxBxD) inclusief batterijen en gordeltas.
Art.-Nr. 5793 89,00 €
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Dauwpunttemperatuur
Temperatuur/Vocht/Dauwpunttemperatuur “H560”
Handig toestel Voor meting van het ruimteklimaat. Juistheid 0.5°C.
HxBxD 170x50x17mm. Meetbereik van -40 tot+70°C. Gewicht 95gr.
Vocht: Meetbereik, 0..99%rF Juistheid 3%.
Art.-Nr. 6666 49,00 €
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Warmtebeeldcamera
Fluke-TiS10 9HZ
Vaste focus, gewoon richten en op de knop
drukken
Betaalbare kwaliteitsbeelden - resolutie
80x60 (4.800 pixels)
D:S van 128:1
LCD van 3,5 inch, 320x240
Digitale camera van 5 megapixels
Slimme-batterijsysteem - lithiumionbatterijset met uit vijf segmenten
bestaand LED-display voor de
batterijspanning
E-mail en deel beelden in real-time met Fluke
Connect®
Slaat duizenden beelden op – 4 GB intern
geheugen en optionele micro-SD-kaart van 4
GB
Art.-Nr. L4697036 1.195,00 €
Neem contact op over dit product

9

Caranpas

Catalogus Meettechnieken

Voor aansluiting op smartphone
Seek thermal compactPRO FF
De Seek Thermal Compact PRO is de meest geavanceerde
warmtebeeldcamera van dit moment, die je rechtstreeks kunt
aansluiten op je iPhone smartphone. Deze camera is voorzien van de
nieuwste technieken en heeft een aantal unieke eigenschappen
waarmee je scherpe opnames kunt maken.
Dankzij de high-sensitivity 320 x 240 pixels beeldsensor heb je extra
veel pixels tot je beschikking om goede opnames te maken en kun je
details veel beter opmerken. In combinatie met de 32 graden brede
opnamehoek kun je grote oppervlakten direct analyseren op
warmtelekken, isolatieproblemen of bijvoorbeeld onderzoeken op
personen die zich verstoppen. Ook de lens is vernieuwd want deze is
bij de Seek Thermal Compact PRO namelijk te focusseren. Vanaf nu
kun jij zelf bepalen welk object je scherp wilt stellen en dat verhoogt
het kijk gemak.
Sluit hem direct aan op de Micro USB poort, download de Seek
Thermal App (gratis) en je bent klaar voor gebruik zowel 's-nachts als
overdag. En heb je de camera even niet nodig? Stop hem dan terug in
de waterdichte case die krijgt meegeleverd. En omdat hij slechts 4,5
cm breed is stop je hem zo terug in je jaszak.
Voor iedereen geschikt
Deze Seek Thermal Compact PRO is bijvoorbeeld zeer geschikt voor
jagers, maar natuurlijk ook aannemers en inspecteurs. Ook kan de
Seek Thermal Compact PRO goed ingezet worden bij politie en
beveiligingstaken. Je kunt namelijk direct temperatuurverschillen
detecteren de bossages. Zonder moeite kun je personen opsporen die
zich verstoppen in de omgeving of in donkere ruimtes. Of wat denk je
van het opsporen van hennepkwekerijen? De thermische sensor heeft
een meetbereik van -40 tot +330 graden en kan tot bijna 550 meter
ver temperatuur verschillen meten.
Direct opnemen
Omdat je de Seek Thermal Compact PRO op je telefoon wordt
aangesloten kun je het interne geheugen van je telefoon gebruiken
om de beelden op te nemen. Dit kan een foto en een video zijn welke
terug te kijken is in je afspeellijst. Uiteraard kun je de foto's en video's
direct doorsturen naar Twitter, Facebook en WhatsApp als dat nodig
blijkt.
Aansluiting voor Apple iOS Art.-Nr. 6762 499,00 €
Aansluiting voor Android Art.-Nr. 5763 499,00 €
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