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Termohigrometru 971
Testere pentru monoxid de carbon

Fluke 561
Termometru combinat 
de contact şi
non-contact

Accesorii incluse
Fluke CO-220: C50 Carcasă moale de  
    transport şi baterie

Informaţii pentru comandă
Fluke 971  Tester de temperatură şi  
    umiditate
Fluke CO-220 Tester pentru monoxid  
    de carbon
CO-205  Kit de aspiraţie

Efectuează rapid măsurători precise 
de temperatură şi umiditate în aer. 
Temperatura şi umiditatea sunt doi 
factori importanţi în menţinerea nivelului 
optim de confort şi a unei bune calităţi 
a aerului din interior. Fluke 971 este 
nepreţuit pentru tehnicienii de întreţinere 
a facilităţilor şi utilităţilor, contractorii de 
service-HVAC şi specialiştii care evaluează
calitatea aerului din spaţiile interioare 
(IAQ). Uşor, robust şi uşor de manevrat, 
Fluke 971 este instrumentul perfect 
pentru monitorizarea zonelor 
problematice.

•  Măsoară simultan umiditatea şi 
temperatura

•  Măsoară punctul de condensare şi 
temperatură umedă

• Capacitate de stocare de 99 înregistrări
• Funcţie Min/Max/Medie Hold
•  Design ergonomic cu toc de protecţie şi    

clemă pentru curea
• Afişaj dual cu iluminare
•  Capac de protecţie cu deschidere prin  

răsucire
• Indicator pentru baterie consumată

Specificaţii

Domeniu de temperatură -20 °C la 60 °C
Precizie temperatură 
0 °C la 45 °C 
-20 °C la 0 °C şi 45 °C la 60 °C

± 0,5 °C 
± 1,0 °C

Rezoluţie 0,1 °C
Timp de răspuns (temperatură) 500 ms
Tip senzor de temperatură NTC
Domeniu umiditate relativă 5% la 95% R.H.
Precizie umiditate relativă 
10% la 90% R.H. @ 23 °C 
<10%, > 90% R.H. @ 23 °C 

± 2,5% R.H. 
± 5,0% R.H.

Senzor de umiditate Senzor capacitiv electronic cu film de polimer
Stocare date 99 poziţii
Timp de răspuns (umiditate) Pentru 90% din domeniu – 60 secunde cu viteză aer 1 m/s

Temperatură de operare:
Temperatură: -20 °C la 60 °C
Umiditate: 0 °C la 60 °C
Temperatură de depozitare: -20 °C la 55 °C
Durată de viaţă baterii: 4 baterii alcaline AAA, 
200 ore

Siguranţă: Conform EN61326-1
Masă: 0,188 kg
Dimensiune (ÎxLxA): 194 mm x 60 mm x 34 mm
Garanţie 1 an

Testere pentru monoxid de carbon

Multimetru pentru monoxid de carbon CO-220
Multimetrul pentru monoxid de carbon CO-220 face uşoară 
măsurarea precisă şi rapidă a nivelurilor de CO. Un afişaj LCD 
mare, cu iluminare, prezintă nivelurile de CO de la 0 la 1000 PPM. 
Funcţia MAX Hold păstrează şi afişează nivelul maxim de CO.
Garanţie 1 an.

Fluke 416D
Telemetru cu laser

Fluke CO-220

Tester de umiditate şi temperatură Fluke 971

Fluke 971

Alte instrumente utile

Kit de aspiraţie CO-205
Permite eşantionarea gazelor până la 371°C cu CO-220 pentru 
măsurarea nivelului de monoxid de carbon.
Garanţie 1 an.

Fluke CO-205 




