
AZ 89053 Wielofunkcyjny termoanemometr

Wielofunkcyjne urz dzenie ce do precyzyjnego pomiaru
pr dko ci i wydajno ci przep ywu powietrza oraz pomiarów wzgl dnej
wilgotno ci, aktualnej temperatury z dodatkow  funkcj  obliczania
punktu rosy oraz temperatury parowania (temperatury termometru
mokrego). Charakteryzuje si  wysok  czu ci  i dok adno ci
pomiarów. Miniaturowy wirnik skrzyde kowy umieszczony na
teleskopowym wysi gniku umo liwia przeprowadzenie pomiaru w
trudnodost pnych miejscach. Miernik mo e pracowa  w trybie
pomiaru warto ci bie cych, minimalnych, maksymalnych lub
rednich (funkcja MIN/MAX/AVG). Funkcja RECORD pozwala na

zapisanie w pami ci urz dzenia do 99 wyników w trybie r cznym oraz
do  12000  w  trybie  automatycznym  wraz  z  godzin  i  dat  ich
wykonania. Po zainstalowaniu oprogramowania dane zapisane w
pami ci mo na przes  do komputera PC. Funkcja pod wietlenia
panelu LCD u atwia odczyt wskaza  przy niskim nat eniu o wietlenia
np. w nocy lub w s abo o wietlonych pomieszczeniach. U ytkownik
ma mo liwo  zmiany jednostek odczytu dla temperatury oC lub oF
oraz dla pr dko ci przep ywu m/s lub ft/m. Miernik mo e by  zasilany
z baterii lub zasilacza sieciowego. Posiada funkcj  automatycznego
odci cia zasilania oraz sygnalizacj  roz adowania baterii. Po
wy czeniu funkcji oszcz dzania energii mo e pracowa  w trybie
ci ym np. podczas d ugotrwa ych pomiarów.

ZALETY
Wy wietlacz LCD z opcj  pod wietlania wskaza
Wysoka czu  i dok adno  pomiarów
Wymienna 18 mm sonda wiatraczkowa umieszczona na
teleskopowym wysi gniku
Równoczesny pomiar temperatury, pr dko ci i wilgotno ci
wzgl dnej
Funkcja automatycznego obliczania wydajno ci przep ywu oraz
temperatury termometru mokrego
atwy pomiar w trudnodost pnych miejscach

Mo liwo  zmiany jednostek pomiarowych
Funkcja HOLD - zatrzymania wskaza  wy wietlacza
Funkcja MAX/MIN/AVG - pomiar warto ci minimalnych,
maksymalnych i rednich
Funkcja RECORD – pami  pomiarów (do 99 w trybie r cznym i
12000 w trybie automatycznym)
Automatyczne odci cie zasilania po 20 min z opcj  deaktywacji
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
Wspó praca z komputerem
Gniazdo zewn trznego zasilania 9V DC
Ergonomiczna, nowoczesna obudowa
Oprogramowanie do zapisu danych na PC
Certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta



AZ 89053 Wielofunkcyjny termoanemometr

POMIAR PR DKO CI WIATRU
Zakres pomiarowy 0.5 ~ 20.0 m/s
Dok adno  pomiaru ± (3% zakresu pomiarowego +0.2m/s)
Rozdzielczo 0.1 m/s
Jednostki pomiarowe m/s lub ft/m
POMIAR WYDAJNO CI PRZEP YWU
Zakres pomiarowy 0 ~ 99999  m3 / min.
Rozdzielczo 0.1 w zakresie 0 – 9999.9; 1.0 w zakresie 10000 - 99999
Jednostki pomiarowe CMM / CFM
POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiarowy -20°C ~ 60°C (-4 ~ +140°F)
Dok adno  pomiaru ± 0.6°C (± 1.0°F)
Rozdzielczo 0.1 °C / °F
POMIAR WILGOTNO CI
Zakres pomiarowy 0.1 ~ 99.9% RH
Dok adno  pomiaru*  3% dla 10~ 90%RH w temp. 25°C

 5% dla pozosta ych przedzia ów
Rozdzielczo 0.1%RH
POMIAR DEW POINT
Zakres temperatury -20.0°C ~ 59.9°C (23 ~ 139.82+°F)
Rozdzielczo 0.1 °C
POMIAR WET BULB
Zakres pomiarowy -20.0°C ~ 59.9°C (-4 ~ +139.82°F)
Rozdzielczo 0.1 °C/°F
PAMI  POMIAROWA
Tryb r czny 99  grup pomiarów
Tryb automatyczny rejestrator 12 000 warto ci pomiarowych
WARUNKI PRACY I SK ADOWANIA
Warunki pracy 0 ~ +50 °C, < 80 % RH bez kondensacji
Warunki sk adowania -10 ~ +50°C bez baterii, < 90% RH bez kondensacji
ZASILANIE
Baterie 4 x 1.5V DC baterie alkaliczne typ LR03 / AAA
Zasilacz sieciowy 100-240VAC, 50/60HZ / 9.0VDC 0.5A
Samoczynny wy cznik zasilania po 20 minutach bezczynno ci, z opcj  deaktywacji
PARAMETRY MECHANICZNE
Wy wietlacz LCD 54x37 mm, pod wietlany
Gniazdo DC9V do pod czenia zasilacza sieciowego
Gniazdo typu Jack do przesy ania danych do komputera PC
Wymiary miernika (d . x szer. x wys.) 180x58x24.5 mm
rednica sondy wiatraczkowej 18 mm

Wysi gnik teleskopowy rami  z regulacj  d ugo ci w zakresie 420 - 1055mm
Waga miernika bez sondy i baterii 200 g

Wyposa enie komplet baterii, walizka z tworzywa sztucznego, instrukcja obs ugi w
j. polskim, certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta

* dok adno  mo e si  obni  w trakcie u ytkowania. Zaleca si  regularn  kalibracj  urz dzenia.
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