
KONTROLA A MERANIE

€99.-
ZA PRODUKT

Teplomer a vlhkomer
micro HM-100

Samonivelačný krížový laser
micro CL-100

Digitálny kliešťový multimeter
micro CM-100

Detektor horľavých plynov
micro CD-100

Inšpekčná kamera
micro CA-25Laserový merač vzdialenosti

micro LM-100

 Infračervený teplomer
micro IR-200

Digitálny multimeter
micro DM-100



37423

micro DM-100
Digitálny multimeter Napätie AC/DC:

Prúd AC/DC:
Odpor:
Elektrická kapacita:
Frekvencia:
Pomer časov:
Diódový test:
Kontrola 
priechodnosti
obvodu:
Teplota:

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

Technické údaje

Napájací zdroj:
Displej:
Ochrana proti preťaženiu:
Poistky:
Izolácia:
Charakteristika IP:
Indikácia polarity:
Automatické vypnutie:
Automatické nastavenie
rozsahu:
Manuálny rozsah:
Funkcia True RMS:

9V batéria (je súčasťou balenia)
Podsvietený LCD 4000 digit
CAT III &IV 1000V/600V
2x, 0.5A & 10A- 1000V
Trieda II, dvojplášťová
IP-67 vodotesný (1m)
Áno, automatická
Áno, po 15 minútach

Áno
Áno (jedno tlačidlo)
Áno

Funkcie a rozsah

• IP 67 VODOTESNÝ A ODOLNÝ VOČI PÁDU
• 11 FUNKCIÍ V JEDNOM PRÍSTROJI
•  SKUTOČNÉ MERANIE EFEKTÍVNEJ HODNOTY/
   AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE ROZSAHU

RIDGID® micro DM-100 digitálny multimeter stanovuje
nový štandard pre riešenie problémov v elektrických sústavách!
Prístroj micro DM-100 je vybavený vodotesným(1m) obalom s 
dvojitým plášťom, je odolný voči pádu a je vhodný na použitie 
aj v tých najdrsnejších podmienkach na pracovisku.

micro DM-100 má funkciu merania skutočnej efektívnej hodnoty 
(True RMS) a automatického prepínania rozsahu, čo poskytuje 
najpresnejšie a najrýchlejšie merania vo všetkých aplikáciách. 
Prístroj má 11 rôznych elektrických funkcií, od merania AC/DC napätia 
(1000 V) a prúdu (10A) až po merania teploty, micro DM-100 je určený i 
pre použitie v priemysle (CAT III-1000 V a IV-600V), a 
je vybavený prehľadným veľkým LCD displejom s 
podsvietením pre jednoduchý a jasný odpočet 
zobrazovaných údajov. 

micro DM-100 sa dodáva v mäkkom
prenosnom púzdre, s meracími káblami 
s dvojitým opláštením, teplotnou 
sondou typu K a 9V batériou.

€ 99.-
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micro CM-100 je digitálny kliešťový multimeter s funkciou merania 
skutočnej efektívnej hodnoty (True RMS) a automatickým nastavením 
rozsahu. Ide o prístroj s veľkou kapacitou a veľkým rozsahom merania.

Možno ho nasadiť na káble s vonkajším priemerom až do 30 mm a
dokáže merať prúd až do hodnoty 1000 A AC/DC. Okrem merania 
AC/DC prúdu, možno prístroj micro CM-100 tiež využiť aj ako 
multimeter na osem ďalších funkcií. Presne namerané údaje sa 
jasne zobrazujú na veľkom LCD displeji s podsvietením.

Malá veľkosť a dvojplášťové prevedenie umožňuje jednoduchú 
obsluhu jednou rukou a dá sa pohodlne používať v 
stiesnených priestoroch káblových vedení.

Spolu s micro CM-100 sa dodáva:
mäkké prenosné púzdro, meracie 
káble, teplotná sonda typu K a
9V batéria.

micro CM-100
Digitálny kliešťový multimeter

Merač teploty a vlhkosti micro HM-100 je profesionálne 
zariadenie s jednoduchou obsluhou na presné meranie vlhkosti a 
teploty vzduchu. Obe namerané hodnoty (% relatívnej vlhkosti a 
teploty °C alebo °F) sa okamžite a súčasne zobrazujú na duálnom 
LCD displeji s podsvietením. 

Vyhodnotenie kvality vzduchu v interiéroch, v systémoch 
klimatizácie, vetrania a v skladoch je teraz už len záležitosťou 
jedného stlačenia tlačítka.

micro HM-100 automaticky vypočítava aj rosný bod a teplotu 
mokrého teplomeru (psychometrickú teplotu), pričom jeho 
kapacitný snímač dokáže ľahko odolávať účinkom kondenzácie 
a vysokej teploty, vďaka čomu je mimoriadne vhodný pre každé 
prostredie vykurovania, ventilácie a klimatizácie.

micro HM-100 sa dodáva v mäkkom, 
prenosnom púzdre s 9V batériou.

micro HM-100
Merač teploty a vlhkosti

AC/DC napätie:
AC/DC prúd:
Odpor:
Elektrická kapacita:
Frekvencia:
Diódový test:
Kontrola priechodnosti
obvodu:
Teplota:

400mV – 600V
40A – 1000A
400Ω – 40MΩ
4nF – 40mF 
Do 4 kHz
1.5V

35Ω
-40°C – 1000°C

Napájací zdroj:
Displej:
Rozsah klieští:
Ochrana proti preťaženiu:
Indikácia polarity:
Automatické vypnutie:
Automatické nastavenie
rozsahu:
Funkcia True RMS:
Rozsah AC/DC prúdu:
Ukladanie dát a okrajových
hodnôt:
Zobrazenie v stĺpcovom
grafe:

9V batéria (je súčasťou balenia)
Podsvietený LCD 4000 digitov
Max. vonkajší priemer kábla 30mm
CAT III 600V
Áno, automatická
Áno, po 20 minútach

Áno
Áno
40A/400A/1000A

Áno

Áno

Napájací zdroj:
Displej:

Meranie:

Rozsah vlhkosti:
Presnosť merania
vlhkosti:
Rozsah teploty:
Presnosť teploty:
Čas odozvy:
Typ snímača:
Podržanie dát:
Hodnoty MAX/MIN:
Automatické
vypnutie:

9V batéria (je súčasťou balenia)
4,5 palcový duálny LCD displej
s podsvietením
Vlhkosť , teplota, rosný bod,
teplota mokrého teplomeru
0% - 100% RV

± 2% RV
-30°C – 100°C
± 0.5 °C
30 sekúnd
Kapacitný
Áno
Áno

Áno, po 15 minútach
(funkciu možno deaktivovať)

Funkcie a rozsah

Technické údaje

Technické údaje

€ 99.-

€ 99.-
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RIDGID micro LM-100 je špičkový kompaktný laserový merač
vzdialenosti, ktorý vykonáva rýchle a presné merania vzdialenosti 
až do 50 metrov. micro LM-100 má síce malú veľkosť, ale je 
vybavený množstvom funkcií!

Funkcie sčítavania, odčítavania, výpočtu plochy/objemu, 
nepriameho a stáleho merania sú všetky ľahko dostupné cez 
klávesové skratky, pričom výsledky sú dobre čitateľné na jasnom 
LCD displeji s podsvietením. Na prístroji micro LM-100 je ochranný 
plášť, vďaka čomu je mimoriadne vhodný na použitie v náročných 
pracovných podmienkach.

micro LM-100 sa dodáva v mäkkom
prenosnom púzdre a s dvoma
batériami typu AAA.

micro LM-100
Laserový merač vzdialenosti

RIDGID® micro CA-25 predstavuje základný prístroj v našej 
rade ručných kamier, ktorý ponúka rovnako vynikajúcu kvalitu, 
ale je vybavený fixnou 17 mm zobrazovaciu hlavicu a menšou 
obrazovkou.

17 mm kamerová hlava w / 4x LED
2,4” farebný displej LCD
100 cm káblový dosah (nejde predĺžiť)
180° natáčanie obrazu

micro CA-25
Inšpekčná kamera

€ 99.-

€ 99.-
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36798

•  Dva ultra ostré laserové lúče triedy II k ľahkej identifikácii meranej 
plochy.

•  Optický pomer 30:1 (vzdialenosť od meraného objektu/priemer 
meranej plochy) umožňuje presnejšie merania z väčšej vzdialenosti.

•  Nastaviteľná emisivita k presnému meraniu teploty prakticky 
každého povrchu.

•  Akustický a vizuálny alarm vás rýchlo upozorní na teploty mimo 
rozsah, ktorý ste si nastavili(horná/dolná hranica).

•  Jasný, podsvietený displej, ktorý je možné zapínať v nedostatočne 
osvetlených miestach.

• Vybavenie závitom pre statív  k opakovateľnému a presnému 
meraniu teploty.

micro IR-200
Infračervený teplomer

micro CL-100
Samonivelačný krížový laser

RIDGID® micro IR-200 Bezkontaktný infračervený teplomer ponúka 
jednoduché, rýchle a presné meranie povrchovej teploty 
jednoduchým stlačením tlačidla. Stačí stlačiť spúšť a nasmerovať 
dva ultra ostré laserové lúče triedy II na meraný povrch.

RIDGID® micro CL-100 je krížový laser s vynikajúcim pomerom 
cena/výkon. Vďaka „obsluhe jedným tlačidlom“ možno prístroj 
micro CL-100 veľmi ľahko používať a vykonať niveláciu alebo 
vyrovnanie vo veľmi krátkom čase!

micro CL-100 okamžite vysiela veľmi dobre viditeľný vertikálny 
a horizontálny laserový lúč s milimetrovou presnosťou a 
automaticky kompenzuje nepresnosti aj na svahoch so sklonom 
6°. Zariadenie má rozšírený vnútorný dosah 30 m a stačí ho 
nastaviť iba raz, vďaka zabudovanému otočnému podstavcu s 
rozsahom 360°.

Laser micro CL-100 sa dodáva v robustnom plastovom kufríku a 
balenie obsahuje okuliare na zvýraznenie laserového lúča 
a statív zadarmo!

SÚČASŤOU BALENIA JE 
AJ STATÍV ZADARMO!

€ 99.-

€ 99.-
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micro CD-100 
Detektor horľavých plynov
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*Ceny platné do 31-12-2017. Ceny sa môžu meniť. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

RIDGID® micro CD-100 umožňuje jednoduché a rýchle merania 
na rýchlu identifikáciu prítomnosti horľavých plynov. Detektor je 
vybavený pružnou sondou s dĺžkou 41 cm a je navrhnutý na detekciu 
metánu, propánu, oxidu uhoľnatého, čpavku, vodíku, zemného plynu 
a mnohých iných horľavých plynov z bezpečnej vzdialenosti.

micro CD-100 má robustný ergonomický dizajn s nastaviteľnou 
citlivosťou, čo umožňuje rýchlu a presnú lokalizáciu úniku, a to 
aj pri najnižšej koncentrácii plynu. Funkcia Tri-Mode Detection™ 
poskytuje obsluhe flexibilitu, keďže si možno vybrať typ alarmu: 
vizuálny, zvukový alebo vibračný, ktorý sa dá nastaviť pre každé 
prostredie.

DISTRIBÚTOR

Pozrite si kompletný zoznam výrobkov RIDGID® 
v katalógu Ridge Tool alebo na webovej stránke 
RIDGID.com.

Katalógové 
č. Model č. Popis Hmotnosť 

(kg)
Štand.
balenie

37423 micro DM-100 Digitálny multimeter 0,38 1

37428 micro CM-100 Digitálny kliešťový multimeter 0,30 1

37438 micro HM-100 Merač teploty a vlhkosti 0,20 1

36798 micro IR-200 Bezdotykový infračervený 
teplomer 0,30 1

36158 micro LM-100 Laserový merač vzdialenosti 0,20 1

36163 micro CD-100 Detektor horľavých plynov 0,45 1

38758 micro CL-100 Samonivelačný krížový laser 0,54 1

40043 micro CA-25 Inšpekčná kamera 0,68 1

Kompletný produktový rad
Informácie pre objednávanie

• OKAMŽITÁ DETEKCIA ÚNIKOV PLYNU
• Funkcia TRI-MODE DETECTION™ 
  (Detekcia v troch režimoch)
• AUTOKALIBRÁCIA A VYMENITEĽNÝ SENZOR

T: +32 (0)11 598 640
F: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
RIDGID.com 

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820 
B-3800 Sint-Truiden 
Belgium

€ 99.-
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