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Inspectie | MicroRay IR-100

MicroRay IR-100
RIDGID® MicroRay maakt snelle en gemakkelijke temperatuurmetingen mogelijk van een comfortabele afstand.
De infraroodtechnologie zorgt voor een contactloze, ‘richten en aflezen’-functionaliteit. Dat spaart tijd bij het 
uitvoeren van onderhoudswerk, zodat u problemen tijdig kunt voorkomen of verhelpen.

Veilig diagnosticeren van de toestand
van een systeem door het meten van de
temperatuur van veiligheidskleppen, 
pompen of andere slijtageonderdelen.

Controleren van toevoer- en retourstroom
om de efficiëntie van verwarmings- /
koelsystemen in enkele seconden, 
niet minuten, te bepalen.

Meten van de efficiëntie van de
warmteafvoer in luchtkanalen om
warmteverliezen in het stromingssysteem
bloot te leggen.

23578 IR-100 MicroRay 0,2 1

Kenmerken
• Capaciteit: -30°C tot 500°C.
• Laserlicht geeft meetrichting aan.
• Meetveld: 77 mm per meter.
• Regelbare instelling van emitterend vermogen (0,2 - 1).
• Accuraatheid: +/- 1,5°C (+/- 1,5%).
• Max., min., differentiaalaflezing.
• Visueel alarm voor te lage / te hoge temperatuur.
• Display met achtergrondverlichting.

Standaarduitrusting
• MicroRay IR-100.
• 9 V-batterij.

Voordelen
• Geweldig energie-audit- en foutopsporingsinstrument voor 

uiteenlopende toepassingen:
- Installatie- en gebouwonderhoud.
- HVAC en koeling.
- Elektriciteit.
- Loodgieterij.
- Automobielsector.

• Eenvoudige, “1-klik”-temperatuurmeting met ultrascherpe
laserwaarneming van klasse II.

• De MicroRay IR-100 biedt verschillende RIDGID®-voordelen:
- “distance to spot”-verhouding van 15:1.
- “Intelligente” temperatuuraflezingen: nauwkeurig meten van

temperatuur van verschillende oppervlakken – voorwerp hoeft niet 
te worden beplakt of geverfd om een correcte meting te verkrijgen.

- “Intelligente” instellingen: boven- en benedenalarmen; uitlezingen 
van maximum-, minimum- en differentiaaltemperatuur.

Cat. 
nr.

Model- 
nr. Beschrijving Gewicht 

kg
Std.

verpak.

NIEUW
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Gasdetector Micro CG-100TM | Inspectie

De Micro CG-100 signaleert de
aanwezigheid van ontvlambare
gassen met visuele of akoestische
signalen of met trillingen.
Er zijn vijf (5) meetdrempelniveaus
tussen twee (hoge en lage)
gevoeligheidsinstellingen. 
Wanneer het instrument een
ontvlambaar gas detecteert,
signaleert het toestel dat met één 
of meer knipperende lampjes, 
met een akoestisch alarm of 
door middel van trillingen.

26148 CG-100 Gaslekzoeker Micro 0,5 1

Kenmerken
• Visuele signalering (leds), 

akoestische signalering (85 db) en trilalarm.
• 40 ppm (methaan) gevoeligheid.
• Responstijd < 2 seconden.
• 0 - 6400 ppm (methaan).
• Gevoeligheidsniveau (methaan) (HOOG) 5 niveaus: 

40 / 80 / 160 / 320 / 640 ppm.
• Gevoeligheidsniveau (niet-methaan) (LAAG) 5 niveaus: 

400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 ppm (x10).
• 400 mm halfflexibele sonde.
• Classificatie klasse 1, Div 1 (ABCD).

Standaarduitrusting
• Detector van lekken van ontvlambaar gas.
• 4 AA batterijen.

Voordelen
• Robuust, stijlvol design maakt het toestel gemakkelijk te gebruiken en

bestand tegen ruwe behandeling.
• Tri-Mode Detection™: operator kan worden gealarmeerd met een visueel

signaal, een akoestisch alarm of een geruisloze trilling.
- Geruisloze trilmodus voorkomt alarmering van anderen en is ideaal op

luidruchtige bouwplaatsen bij daglicht.
- Akoestisch alarm kan zowel hoog als laag worden ingesteld.

• Extra lange levensduur van AA-batterij (> 20 uur) voor een maximale
productieve tijd.

• Instelbare gevoeligheid (instellingen hoog en laag) voor een
nauwkeurige lekplaatsbepaling.

• Sonde van 400 mm voor moeilijk bereikbare plaatsen.
• LED-lampje op uiteinde van sonde helpt bij het lokaliseren van lekken in

slecht verlichte ruimten.
• Ingebouwde clip om de sondeslang gemakkelijk en veilig op te bergen.

Cat. 
nr.

Model- 
nr. Beschrijving Gewicht 

kg
Std.

verpak.

NIEUW

Micro CG-100™ Ontvlambare-gaslekzoeker
De Micro CG-100-gasdetector is een intelligente gaslekzoeker voor installatie van gasleidingen en voor het inspecteren
en onderhouden van bestaande installaties. 

Methaan
Waterstof
Koolmonoxide
Propaan

Ethyleen
Ethaan
Hexaan

Benzeen
Isobutaan
Ethanol

Acetaldehyde
Formaldehyde
Tolueen

P-Xyleen
Ammoniak
Waterstofsulfide

Gedetecteerde gassen Gangbare mengsels die meer dan een 
van deze gassen bevatten of afgeven

Aardgas

Verfverdunners

Industriële solvents

Droogkuisvloeistoffen

Benzine
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25993 FG-100 Rookgastoestel 1,5 1

Cat. 
nr.

Model- 
nr. Beschrijving Gewicht 

kg
Std.

verpak.

Inspectie | Rookgastoestel (basismodel) FG-100 

Rookgastoestel FG-100 
De FG-100 is de perfecte oplossing voor de HVAC-installateur van vandaag: een bijzonder handig, veelzijdig en
duurzaam toestel. Een compleet instrument voor verwarmingstechnici, gasinstallateurs en loodgieters. 

26713 — Rol, FGA-papier 0,1 1
26718 — Printerlint 0,1 1
26723 — Filter voor rookpomp 0,1 1
26728 — Filter voor condensatiekamer 0,1 1
26733 — Kit, FGA-verbruiksartikelen 0,3 1

(10 papierrollen, 2 linten, 5 lijnfilters)

Cat. 
nr.

Model- 
nr. Beschrijving Gewicht 

kg
Std.

verpak.

Kenmerken
Handig: gemakkelijk te bedienen en te onderhouden.
• Gemakkelijk te gebruiken – het menu van dit toestel leidt u door de

installatie door middel van scherminstructies en maakt het mogelijk 
al de gemeten parameters op één scherm weer te geven.

• Compact: het toestel heeft een ingebouwde printer zodat men slechts 
één apparaat hoeft mee te nemen naar het werkterrein.

• Geheugen: er kunnen tot 200 metingen evenals klantgegevens worden
opgeslagen in het toestel en worden gedownload op de PC.

• Compleet: toestel wordt geleverd met sonde voor rookgas- en
temperatuurmeting en met draagkoffer.

Veelzijdig: één enkel toestel voor een veelheid van verschillende metingen.
8 instrumenten in 1: dit toestel kan worden gebruikt als: 
• Verbrandingsgasanalysator.
• Tocht- & verschildrukmeter. 
• 2-kanaalsthermometer.
• Omgevings-CO-monitor*.
• Gasleidinglektester*.
• Gasdetector*.
• Ionisatievlamtester*.
• NO / NOx-uitstootanalysator*.

(* Optionele apparatuur)

Maximale duurzaamheid: ontworpen voor een maximale productieve tijd.
• Duurzame Li-ION-batterijen (gaan meer dan 3 jaar mee). 
• Minimale stilstandtijd: ingebouwde impactprinter met overal verkrijgbaar

standaardpapier (niet thermisch).
• Duurzame cellen die heel wat langer meegaan dan standaardcellen.
• CO-cel met hoge capaciteit: tot 8000 ppm.
• Automatische CO-verdunning: beschermt het toestel tegen blootstelling

aan hoge CO-concentraties & vergroot het bereik met 10%.
• Oplaadbare Li-Ion-batterijen hebben een lange levensduur en staan 

garant voor een grote autonomie (> 10 u) en een korte oplaadtijd. 
• N0x-compatibel: er kan te allen tijde een NOx cel worden geïnstalleerd.
• Robuust ontwerp: gebouwd voor gebruik op het terrein en beschermd met

rubberen holster met magnetisch slot. 

NIEUW

Toebehoren

EN 50379-2 
(02 & CO-H2) compatibel
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Rookgastoestel (basismodel) FG-100 | Inspectie

26028 Gaspijplektest 0,3 1

26673 Rookpomp 0,4 1

26678 Gaatjessonde 0,2 1

26683 Autolader, 12 V DC 0,3 1

26693 Sonde, lucht TC K 0,1 1

26698 Sonde, contact TC K 0,1 1

26703 Sonde, TC K klem vr aanvoerleiding 0,1 1

26708 Sonde, Pt 100 klem vr terugvoerleiding 0,1 1

26023 Ionisatiestroomsonde 0,1 1

26013 Lagedruksonde 0,1 1

26018 Omgevings-CO-sonde 0,1 1

26003 Gasdetector 0,1 1

Standaarduitrusting
• Rookgastoestel met O2- en CO-cel en printer in magnetisch rubberholster.
• Afstandstemperatuursensor voor het meten van luchtinlaat op gesloten

ketelsysteem.
• Sonde van 300 mm.
• Tocht- / verschildrukmeter.
• 230 V-lader.
• ABS-draagkoffer.
• Computersoftware en USB-aansluitkabel.
• Kalibreringscertificaat.
• Reserve rol printerpapier.
• Reserve filter voor condensatiekamer.

Cat. 
nr. Beschrijving Gewicht 

kg
Std. 

verpak.

FG-100-standaarduitrustingskit

Optionele apparatuur

Zoom in of uit om al de parameters die u nodig hebt op het scherm te zien.
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SeeSnake® microTM-inspectiecamera
Met de nieuwe SeeSnake® micro™-inspectiecamera kunt u moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker visueel
inspecteren. Dankzij zijn lichte en compacte design kan hij bijna overal mee naartoe worden genomen, en u
oplossingen verschaffen wanneer u en waar u ze nodig hebt. Hij stelt u in staat meer te zien en te doen en verschaft u
toegang tot “onbereikbare” muurholten, leidingwerk, aansluitdozen en honderden andere donkere, verborgen ruimten.

Het toestel is uitgerust met een halfflexibele 90 cm lange duwkabel met een camerakop die beelden naar een 
LCD-scherm stuurt. De duwkabel kan tot 9 meter worden verlengd en is waterbestendig tot 3 meter. De camerakop 
kan worden uitgerust met een haak of magneet om voorwerpen op te halen, of met een spiegel voor inspectie vanuit 
een andere hoek. Het toestel wordt geleverd in een handige draagkoffer.

Standaarduitrusting
• Geleverd met duwkabel 90 cm.
• 4 AA-batterijen.
• Draagkoffer.
• Drie hulpstukken - spiegel, haak en magneet.

Kenmerken
• Display – 2,5”-LCD-monitor (160 x 234 resolutie).
• Hulpstukken – spiegel, haak en magneet.
• Cameradiameter – 17 mm.
• Verlichting – 2 verstelbare LEDs.
• Gewicht – 0,5 kg.
• Voedingsbron – 4 AA-batterijen.
• Waterbestendig – Camera en duwkabel tot 3 meter diepte.
• Kabelbereik – 90 cm; verlengbaar tot 9 meter met optionele

verlengstukken (cat. nr. 26658).

25643 — SeeSnake® microTM-inspectiecamera 0,5 1

Cat. 
nr.

Model- 
nr.

Beschrijving Gewicht 
kg

Std.
verpak.

Grijp het, haak het vast en diagnosticeer het. 3 standaardhulpstukken
kunnen worden gebruikt om problemen van allerlei aard op te lossen.

Beschermende opbergkoffer

NIEUW

Inspectie | SeeSnake® microTM-inspectiecamera 

Toebehoren

26658 90 cm kabelverlengstuk 0,1 1
26663 Reservecamerakop en -duwkabel (90 cm) 0,1 1
26668 Reserve-accessoirpakket 0,02 1

(spiegel, haak en magneet)

Cat. 
nr.

Gewicht 
kgBeschrijving

Std.
verpak.


