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Standardně dodávané
příslušenství
Fluke CO-220: C50 koženková přenosná

brašnička a baterie
Fluke CO-210: C50 textilní přenosná

brašna, baterie a kabel pro
připojení k digitálnímu
multimetru

Informace pro objednávání
Fluke 971 Teploměr s vlhkoměrem
Fluke CO-220 Měřič oxidu uhelnatého
CO-205 Odsávací Sada
CO-210 Sonda oxidu uhelnatého

Další užitečné přístroje

Tímto přístrojem rychle změříte teplotu a
vlhkost vzduch. Teplota a vlhkost jsou dva
důležité faktory při zajišťování optimální
úrovně svěžího a kvalitních vzduchu v
interiérech. Fluke 971 je neocenitelný pro
údržbáře budov a techniky v rozvodnách,
montážní a servisní firmy, specialisty na
ventilace a klimatizace, kteří kontrolují a
vyhodnocují kvalitu vzduchu v interiérech.
Lehký, robustní a snadno uchopitelný
model Fluke 971 je dokonalým přístrojem
pro sledování problémových oblastí.

• Měří současně vlhkost i teplotu
• Měří rosný bod a teplotu mokrého

teploměru 
• Kapacita paměti na 99 záznamů
• Min/Max/Avg Data Hold (přidržení)
• Ergonomický korpus s integrovanou

přezkou na opasek a ochranné pouzdro
• Podsvícený, duální displej 
• Otočné ochranné víčko
• Indikátor stavu baterie

Specifikace

Provozní teplota:
Teplota: -20 °C až 60 °C
Vlhkost: 0 °C až 60 °C
Skladovací teplota: -20 °C až 55 °C
Životnost baterií: 4 AA alkalické, 200 hodin

Bezpečnost: Vyhovuje EN61326-1
Hmotnost: 0.188 kg 
Rozměry (VxŠxH): 194 mm x 60 mm x 34 mm
Záruka 1 rok

Fluke 971
Teploměr s vlhkoměrem

-20 °C až 60 °C

± 0,5 °C
± 1,0 °C
0,1 °C
500 ms
NTC
5% až 95% R.H.

± 2,5% R.H.
± 5,0% R.H.
Čidlo s elektronicko-kapacitní polymerovou vrstvou
99 míst 
Pro 90% z celkového rozsahu – 60 sec při pohybu vzduchu 1 m/s

Teplotní rozsah
Teplotní přesnost
0 °C až 45 °C
-20 °C až 0 °C a 45 °C až 60 °C
Rozlišení
Čas odezvy (na teplotu)
Typ teplotní sondy
Rozsah relativní vlhkosti
Přesnost relativní vlhkosti
10% až 90% R.H. @ 23 °C
< 10%, > 90% R.H. @ 23 °C
Čidlo vlhkoměru
Uchování dat
Čas odezvy (na vlhkost)

Fluke 971

Měřiče oxidu uhelnatého

CO-220 - Měřič oxidu uhelnatého
Měřiče oxidu uhelnatého CO-220 usnadňují provádění rychlých
a přesných měření úrovní CO. Velký, podsvícený LCD displej
zobrazí úrovně CO od 0 do 1000 ppm. Funkce MAX přidržení
(hold) uchová a zobrazí tu nejvyšší úroveň CO. 
Záruka 1 rok.

CO-210 - Sonda oxidu uhelnatého
Jako příslušenství digitálního multimetru s DC(SS) mV vstupy,
Fluke CO-210 zobrazuje úrovně CO od 0 do 1000 ppm. 
Jako samostatný přístroj, spouští rostoucí úroveň CO LED
indikátor a bzučák vzrůstajícího tónu.
Záruka 1 rok.

CO-205 Odsávací Sada
Umožňuje odebírání vzorků kouřových plynů až do 371°C
přístroji CO-210 nebo CO 220 pro změření oxidu uhelnatého.
Záruka 1 rok.

Fluke CO-220

Fluke CO-210

Fluke CO-205

Fluke 561
Kombinovaný kontaktní
a bezkontaktní
teploměr
Viz str. 50

Fluke 902
Klešťový multimetr
True RMS 
s měřením teploty
Viz str. 22

Model 971 - Teploměr s vlhkoměrem
Měřiče oxidu uhelnatého


