
Nowy wilgotnościomierz termowizyjny klasy premium szybko znajduje ukrytą 
wilgoć 

Znalezienie źródła przecieku wody lub nacieków nie zawsze jest proste czy oczywiste. 
Uszkodzenie widać wyraźnie na suficie w salonie, ale wilgoć może tak naprawdę pochodzić z 
okna sypialni piętro wyżej lub z cieknącego prysznica. Czasami oznak wilgoci w ogóle nie 
widać. Na szczęście firma FLIR właśnie wprowadziła do sprzedaży wilgotnościomierz 
termowizyjny MR176 Plus z technologią pomiaru wspomaganego podczerwienią (Infrared 
Guided Measurement – IGM), która dokładnie wskazuje specjalistom w zakresie remontów i 
napraw, gdzie szukać problemu. MR176 oferuje wszystkie funkcje pomiarowe, jakie mogą być 
potrzebne, aby nie tylko szybko rozwiązać problemy z wilgocią, ale też potwierdzić ich 
rozwiązanie, zanim się wyciągnie piłę do płyt G-K.  

FLIR MR176 to wilgotnościomierz klasy premium. Jest wyposażony w moduł termowizyjny, 
który wizualnie prowadzi specjalistów w branży uszkodzeń wywołanych przez wilgoć do 
miejsca, w którym trzeba wykonać dalsze badania i sprawdzenia. Znajdą problemy szybciej, a 
także mogą zlokalizować wcześniej nieznane problemy, które przeoczyliby, gdyby używali 
standardowego wilgotnościomierza. Szybkie skanowanie termiczne pokazuje, gdzie proces 
parowania nie przebiega dość szybko. To pozwala na regulację dmuchaw i urządzeń 
osuszających, tak aby całe pomieszczenie było suche w zaledwie parę dni.  

MR176 to urządzenie elastyczne: umożliwia obrazowanie i pomiary termowizyjne w trybie 
kontaktowym i bezkontaktowym. Dostępne są cztery palety kolorów termowizji. Użytkownik 
może dostosować własne odczyty wilgotności i parametrów środowiska na obrazie 
termowizyjnym, a także wykorzystać możliwości wbudowanego termohigrometru z wymiennym 
czujnikiem temperatury/wilgotności względnej. Specjaliści mogą mieć taki zapasowy czujnik pod 
ręką i – jeśli zajdzie potrzeba – wymienić go w terenie i wrócić do pracy bez przestojów.   

Na potrzeby pomiarów parametrów środowiska podczas przechodzenia do kolejnych 
pomieszczeń MR176 jest też wyposażony w progresywny wskaźnik stabilności środowiskowej, 
który informuje, kiedy odczyty wilgotności względnej osiągnęły stan stabilny. To eliminuje 
typowy błąd czasu reakcji.  

Urządzenie jest przenośne i wytrzymałe, a łatwy w obsłudze system menu pozwala specjalistom 
na wykonanie więcej pracy w krótszym czasie.   

Dla MR176 jest dostępna pełna gama akcesoriów sond, dzięki którym można wykonywać 
pomiary w trudnych miejscach – na chropowatych lub nierównych powierzchniach, w 
uszczelnieniu szczelin w ścianach, w posadzkach lub parkiecie.   

Dowiedz się więcej o FLIR MR176 i jego akcesoriach na www.flir.com/MR176. 


