
TESTARE & MĂSURARE

€99.-
PE PRODUS

Termohigrometru
micro HM-100

Nivelă cu laser
micro CL-100

Clește de curent digital
micro CM-100

Detector de gaze combustibile
micro CD-100

Cameră de inspecție
micro CA-25Telemetru Laser

micro LM-100

Termometru cu Raze Infraroșii
micro IR-200

Multimetru Digital
micro DM-100



37423

micro DM-100 poate diagnostica aproape toate 
problemele care apar la instalațiile electrice. 
Este prevazut cu o carcasă dublu izolată (1m) IP-67, 
care asigură protecție la apă cât și rezistență la șocuri. 
Este potrivit pentru a fi utilizat în cele mai dificile condiții de 
şantier.

Dispozitivul micro DM-100 are True RMS și Autoscalare, 
asigurând astfel acuratețe maximă și rapiditate pentru orice 
aplicație. Este prevazut cu 11 funcții diferite, de la AC/DC curent 
alternativ și continuu (1000V) până la funcția de măsurare a 
Temperaturii.  Este certificat pentru uz industrial  
(CAT III-1000V & IV-600V);  
Are un ecran LCD Extra Large care asigură o 
citire ușoară și clară.

micro DM-100 este livrat într-o cutie de
transport din material textil, împreună
cu sondele dublu izolate, sonda de
temperatură tip K și o baterie de 9V.

micro DM-100
Multimetru Digital Tensiune AC/DC:

Intensitate AC/DC:
Rezistență:
Capacitate:
Frecvență:
Ciclu întrebuințare:
Diode:
Continuitate:
Temperatură:

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

SpecificațiiSpecificații

Sursa de curent:
Afişaj:
Protecție la
suprasarcină:
Siguranțe:
Izolație:
Grad de protecție:
Indicator de polaritate:
Oprire automată:
Autoscalare:
Scalare manuală:
True RMS:

Baterie de 9V
LCD cu iluminare

CAT III & IV 1000V/600V
2x, 0.5A & 10A- 1000V
Clasa II, dublu izolat
IP-67, rezistent la apă (1m)
Da, Automatic
Da, dupa 15 minute
Da
Da (buton unic)
Da

• IP-67 REZISTENT LA ȘOCURI ȘI APĂ
• 11 FUNCŢII ÎNTR-UN SINGUR APARAT
• TRUE RMS/AUTOSCALARE

Funcții și gama de măsurători

€ 99.-
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Dispozitivul micro CM-100 este un Clește de curent digital cu True RMS 
și Autoscalare cu capacitate și gamă de măsurare mare.

Poate cuprinde cabluri cu un diametru exterior de până la 30 mm și 
să măsoare curenți de până la 1000 AC/DC. Pe lângă măsurătorile 
de curent alternativ şi continuu, micro CM-100 poate fi utilizat ca 
Multimetru pentru alte 8 funcții; are un ecran LCD Extra Large care 
asigură o citire ușoară și clară.

Designul subțire cât și dubla izolare permit operarea cu o singură mână 
în tablouri electrice cu spațiu redus de manevră.

micro CM-100 este livrat într-o 
cutie de transport din material 
textil, împreună cu două sonde, 
sonda de temperatură tip K și o 
baterie de 9V.

micro CM-100
Clește de curent digital

Termohigrometrul micro HM-100 este un dispozitiv profesional 
ușor de folosit pentru măsurători precise ale umidității și 
temperaturii aerului.
Toate valorile măsurate (%RH și °C sau °F) apar instantaneu și 
simultan pe ecranul LCD cu iluminare duală.

Evaluează calitatea aerului din incintă, din sistemele de aer 
condiționat sau starea de ventilație a camerelor de depozitare 
printr-o simplă apăsare de buton.

micro HM-100 calculează în mod automat temperatura Punctului 
de Rouă și Condensare; senzorul său capacitiv rezistă la condens 
și temperaturi ridicate, fiind astfel utilizabil pentru orice aplicație 
HVAC.  

micro HM-100 este livrat într-o cutie de
transport din material textil, împreună
cu o baterie de 9V.

micro HM-100
Termohigrometru

Funcții și gama de măsurători

Tensiune AC/DC:
Intensitate AC/DC:
Rezistență:
Capacitate:
Frecvență:
Diode:
Continuitate:
Temperatură:

400mV – 600V
40A – 1000A
400Ω – 40MΩ
4nF – 40mF 
până la 4 kHz
1.5V
35Ω
-40°C – 1000°C

Specificații

Sursa de curent:
Afișaj:
Capacitate Cleşte:
Protecție la suprasarcină:
Indicator de polaritate:
Oprire automată:
Autoscalare:
True RMS:
Gama de curenți AC/DC:
Reținere Date & Vârf:
Display grafic:

Baterie de 9V (inclusă)
LCD cu iluminare
Cablu cu diametrul de max. 30 mm
CAT III 600V
Da, Automat
Da, după 20 de minute
Da
Da
40A/400A/1000A
Da
Da

Specificații

Sursa de curent:
Afișaj:
Măsurători:

Domeniu pentru
umiditate:
Exactitate pentru
măsurarea umidității:
Domeniu pentru
temperatură:
Exactitate pentru
măsurarea
temperaturii:
Timp de răspuns:
Tip sensor:
Reținere date:
Valori MAX/MIN:
Oprire automată:

Baterie de 9V (inclusă)
Ecran cu iluminare duală 4½
Umiditate, Temperatură
Punct de rouă, Apariție condens

0% până la 100% RH

± 2% RH

-30°C – 100°C

± 0.5 °C
30 de secunde
Capacitiv
Da
Da
Da, după 15 minute
(poate fi dezactivată)

€ 99.-

€ 99.-
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micro LM-100 este un dispozitiv de măsurare a distanţei cu unde 
laser ce oferă măsurători precise pentru distanţe de până la 50 de 
metri. Deși are dimensiuni reduse, este foarte funcțional!

Adunarea, scăderea, calcularea ariei / volumului, măsurători 
indirecte și continue sunt uşor accesibile prin tastele predefinite. 
Rezultatele se citesc ușor pe un ecran LCD luminat.

micro LM-100 are de asemenea un înveliș protector, făcându-l 
potrivit oricăror condiţii de lucru.

micro LM-100 se livrează cu
husă pentru transport și două
baterii tip AAA.

micro LM-100
Telemetru Laser

micro CA-25 este o cameră compactă portabilă pentru inspecţie 
cu un cap obiectiv fix de 17 mm pentru lucrări de inspecţie de 
bază și cu rază de acţiune scurtă.

Dispune de un cap obiectiv din aluminiu de 17 mm.
4 LED-uri ajustabile.
Ieşire video.
Rotirea imaginii digitale cu 180°.

micro CA-25
Cameră de inspecţie

€ 99.-

€ 99.-
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•  Laserul de precizie Clasa II identifică cu ușurinţă suprafaţa a cărei  
temperatură urmează să fie măsurată.

•  Raportul de 30 la 1 al distanţei faţă de punctul ţintă, asigură o  
măsurătoare exactă şi de la distanţe mai mari.

•  Emisivitate reglabilă, pentru măsurători precise ale temperaturii 
 pe orice tip de suprafaţă.
•  Alarmare sonoră și optică pentru valorile Înalte şi Joase ale 

temperaturii, situate în afara plajei setate de operator.
•  Ecran luminos cu retro-iluminare, care poate fi citit și în zone 

întunecate. 
•  Posibilitate de montaj pe trepied, pentru măsurători precise și 

repetate.

micro IR-200
Termometru cu Raze Infraroșii

RIDGID® micro CL-100 are un preț excelent pentru o nivelă 
laser în cruce. Se operează de la un singur buton și permite 
alinierea sau orizontalizarea într-o clipă.

micro CL-100 proiectează instantaneu o rază laser orizontală și 
una verticală cu o precizie de milimetri și compensează în mod 
automat abaterile de până la 6°. Poate fi folosit în interior pe o
distanță de până la 30 de metri; baza rotativă la 360° necesită 
un singur reglaj.

Nivela laser micro CL-100 se livrează într-o cutie rezistentă 
din plastic; pachetul standard include ochelarii pentru 
îmbunătățirea vederii razei laser pe lumină cât și un trepied 
cu reglaj vertical.

micro CL-100
Nivelă Laser cu Autoaliniere

TREPIED GRATUIT 
INCLUS !

Termometrul non-contact cu raze infraroșii RIDGID® micro IR-200 
permite citirea simplă și precisă a temperaturii suprafeţelor, 
printr-o apăsare de buton. Doar apăsati trăgaciul şi îndreptaţi razele 
laser ultra precise către suprafaţa care urmează să fie măsurată.

€ 99.-

€ 99.-
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micro CD-100 face măsurători simple și rapide pentru 
indentificarea promtă a gazelor combustibile. 
Instrumentul detectează prezenţa metanului, propanului, 
monoxidului de carbon, amoniacului, hidrogenului și a mai 
multor altor gaze combustibile de la o distanță sigură.

micro CD-100 are un design ergonomic, robust și este dotat cu
setări de reglare a sensibilităţii astfel încât localizează scurgerile
de gaz la praguri joase de concentrație. Detecţia Tri-Mode oferă
operatorului flexibilitatea de a fi alertat vizual, cu alarmă sonoră 
sau vibraţie silenţioasă, ajustabilă în funcţie de mediul de lucru.

micro CD-100 
Detector de gaze combustibile

DISTRIBUITOR

Pentru gama completă de produse RIDGID®,
vă rugăm cereţi Catalogul RIDGID sau vizitaţi 
RIDGID.com.

Cod 
Produs

Model Descriere
Greutate 

(Kg)
Pachet 
stand.

37423 micro DM-100 Multimetru Digital 0,38 1

37428 micro CM-100 Clește de curent digital 0,30 1

37438 micro HM-100 Termohigrometru 0,20 1

36798 micro IR-200 Termometru cu Raze 
Infraroșii 0,30 1

36158 micro LM-100 Dispozitiv de măsurare a 
distanţei cu laser 0,20 1

36163 micro CD-100 Detector de gaze 
combustibile 0,45 1

38758 micro CL-100 Nivelă Laser cu 
Autoaliniere 0,54 1

40043 micro CA-25 Cameră de inspecție 0,68 1

Detalii pentru comandă ale
întregii game de produse

• DETECTAREA INSTANT A SCURGERILOR
DE GAZE

• DETECŢIE TRI-MODE
• AUTO-CALIBRARE & SENZOR INTERSCHIMBABIL

* Prețurile sunt valabile până la data de 31-12-2017. Prețurile pot fi schimbate fără o notificare prealabilă. 
Prețurile NU includ TVA.

€ 99.-
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