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 971 fukt- och temperaturmätare
Koloxidmätare

Fluke 561
Kombinerad 
kontakttermometer 
och kontaktfri 
termometer

Medföljande tillbehör
Fluke CO-220: C50 mjuk tillbehörsväska 
    samt batteri

Beställningsinformation:
Fluke 971  Fukt- och 
    temperaturmätare
    E-nr: 42 070 15
Fluke CO-220 Koloxidmätare
    E-nr: 42 092 40
Fluke CO-205 Gasprovtagare
    E-nr: 42 092 44

Ger dig snabbt korrekta mätvärden 
på luftens fukthalt och temperatur. 
Temperatur och fukthalt är två viktiga 
faktorer för att uppnå en behaglig och 
kvalitativ inomhusluft. Fluke 971 är 
ovärderlig för fastighetsskötare, VVS-
tekniker och specialister som handskas 
med luftkvalitet. Fluke 971 är med sin 
låga vikt, tålighet och bekväma fattning 
det perfekta redskapet för övervakning av 
problemområden.

Samtidig mätning av luftfuktighet och •	
temperatur
Mäter daggpunkter och våt temperatur•	
Lagringskapacitet på 99 poster•	
Mätvärdesminne för min-, max- och •	
medelvärde
Ergonomisk utformning med inbyggd •	
bältesklämma och skyddshölster
Belyst display med dubbla mätvärden •	
Gängat skyddslock•	
Batterilarm•	

Specifikationer

Temperaturintervall -20 °C – +60 °C
Noggrannhet för temperatur 
0 °C - 45 °C 
-20 °C – 0 °C och 45 °C – 60 °C

± 0,5 °C 
± 1,0 °C

Upplösning 0,1 °C
Responstid (temperatur) 500 ms
Temperatursensortyp NTC
Mätområde relativ fuktighet 5 - 95% RF
Noggrannhet för relativ fuktighet 
10 – 90% RF vid 23 °C 
< 10%, > 90% RF vid 23 °C 

± 2,5% RF
± 5,0% RF

Fuktighetssensor Elektronisk filmsensor med polymer för hög kapacitans
Minnesstorlek/Data 99 poster
Responstid (fuktighet) För 90% av det totala intervallet - 60 sekunder med 1 m/s luftrörelse

Användningsområde:
Användningstemperatur: -20 till 60 °C
(vid luftfuktighetsmätning: 0 till 60 °C
Lagringstemperatur: -20 °C – +55 °C
Batterilivslängd: 
alkaliskt 4 AA-batteri, 200 timmar

Säkerhet: Enligt EN61326-1
Vikt: 0,188 kg 
Storlek (LxBxD): 194 mm x 60 mm x 34 mm
Ett års garanti

Koloxidmätare

CO-220 Koloxidmätare
Med koloxidmätaren CO-220 går det snabbt och enkelt att 
mäta upp koloxidhalten. En stor belyst LCD-display visar 
koloxidhalten i området 0 - 1000 ppm. Med Max-knappen kan 
du spara och hämta maximal koloxidhalt. 1 års garanti.

Fluke 416D
laseravståndsmätare

Fluke CO-220

Fluke 971
Fukt- och temperaturmätare

Fluke 971

Andra användbara verktyg

CO-205 Aspiratorsats - Luftsug
Gör att du kan utföra koloxidmätningar på förbränningsgaser 
upp till 371 °C. CO-205 kan anslutas till CO-220. 
1 års garanti.

Fluke CO-205 




