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Bezkontaktní teploměr 
s měřičem rosného bodu

Početná řada infračervených teploměrů Voltcraft s laserovým za-
měřováním a kvalitní optikou se rozrostla o velmi praktický teploměr 
s vlhkoměrem IR-SCAN-350RH, který z naměřených hodnot oka-
mžitě stanoví rosný bod. Dvojitým laserovým zaměřovačem s opti-

kou 12 : 1 lze přesně 
vybrat měřené místo 
na vzdálenost až dva 
metry. Přístroj změ-
ří průměrnou povr-
chovou teplotu v ob-
lasti mezi oběma za-
měřovacími body. Po 
stisknutí tlačítka se 
na podsvíceném dis-
pleji zobrazí okol-
ní teplota a vlhkost, 
teplota zaměřené plo-
chy a teplota rosného 
bodu. Odečítání hod-
not usnadňuje bargraf 
a akustická i světelná 
indikace. Při kontro-
le staveb stačí sledo-
vat barevný indikátor 
LED nad displejem. 

Pokud svítí zeleně, není místo ohroženo plísní. Žlutá barva a krátké 
pípnutí indikuje možný výskyt plísně a červená barva s nepřetržitým 
tónem akutní ohrožení plísní. Během velmi krátké doby tak lze např. 
odhalit všechna problematická místa stavby.

Rozsah měření teploty je –50 až 350 °C, teplota rosného bodu může 
nabývat hodnot –30 až 100 °C. Rozlišení teploměru je 0,1 °C, přes-
nost v rozsahu 20 až 350 °C je 1 %. Červený zaměřovací laser třídy 2 
má pevnou emisivitu 0,95. Tento praktický pomocník má hmotnost 
jen 163 g včetně 9V baterie a rozměry 58 × 168 × 82 mm. Dodává se 
s ochranným pouzdrem. Lze ho zakoupit na:

http://www.conrad.cz

Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Obr. 2. Prostor není ohrožen plísní!

Obr. 1. Teploměr s vlhkoměrem  
IR-SCAN-350RH

Kontakt pro objednávky:
Tel.: 226 224 222 (prac. dny 8–17 h)
objednavky@conrad.cz

 www.conrad.cz

Ceny jsou včetně DPH a platí do vyprodání zásob. Poštovné 119 Kč. 
Poštovné zdarma u objednávek nad 5000 Kč. Dodávka do 2 až 5 dnů.

Solární bodové svítidlo Trio
Tři reflektory osazené celkem 9 supersvítivými
LED lze zabodnout do země nebo namontovat
na zeď. Svítidlo se po setmění automaticky
zapíná a po rozednění opět vypíná.
Obj. č.: 571193-60

Podvodní solární
reflektory
Tři reflektory se 6 LED se ideálně hodí
např. pro nasvícení zahradního jezírka.
1W solární modul se dá přišroubovat 
ke stěně, připevnit na stožár nebo
zabodnout do země.
Obj. č.: 575818-60

SLEVA
7 %

TOPSELLER

Solární sada Fontana
Hodí se pro menší jezírka. Čerpací výška
dosahuje 0,8 m a výkon 500 l/h.
Součástí sady je ponorné čerpadlo
s filtrem, solární panel, výtlačná trubka
a dvě výměnné trysky pro různé fontány. 
Obj. č. 111003-60

SLEVA
27 %

Air Active Set 2000
Kompaktní a výkonný vzduchovací set pro
zahradní jezírka s jednoduchou údržbou.
Napájení 230 V/50 Hz, příkon 17 W.
Obj. č. 551217-60

Odpuzovač krtků
Solární varianta. Pokryje oblast do
1250 m2. Obj. č 710002-60
Varianta s patentovaným vibračním
motorem. Obj. č.: 670706-60

SLEVA
10 %

Solární sada Napoli LED
Kombinuje čerpadlo, které je schopné
vytvořit vodotrysk o výšce až 2 metry
s efektním LED osvětlením. Součástí sady 
je 12V akumulátor s kapacitou 7 Ah.  
Obj. č. 551146-60

 

SLEVA
15 %
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Ceny jsou včetně DPH a platí do vyprodání zásob. Poštovné 119 Kč. 
Poštovné zdarma u objednávek nad 5000 Kč. Dodávka do 2 až 5 dnů.

Měřič rosného bodu 
IR-SCAN-350RH
Zdařilé spojení IR teploměru 
s vlhkoměrem. Z naměřených hodnot se 
okamžitě vypočítá rosný bod. 
Obj. č. 100922-55 

USB osciloskopy 
řady DSO-2000
Dvoukanálové USB osciloskopy 
kompatibilní s LabView. Funkce 
automatického nastavení a FFT. 
Napájení z USB umožňuje  
i měření v terénu.
Obj. č. 122445-55, 122446-55, 
121890-55

…a mnoho dalšího na www.conrad.cz 
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