
     

Profesjonalny miernik s cy do pomiaru pr dko ci przep ywu,
wilgotno ci wzgl dnej oraz temperatury powietrza z rejestracj
pomiarów w pami ci wewn trznej. Zalet  miernika jest mo liwo
obliczenia wydajno ci przep ywu powietrza (po uprzednim
wprowadzeniu pola przekroju) oraz temperatury termometru
mokrego.  Na  panelu  LCD  mog  by  wy wietlane  jednocze nie
wszystkie z pi ciu wy ej wymienionych parametrów. Miernik
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. Funkcja RECORD umo liwia zapisanie w pami ci
urz dzenia do 99 grup wyników w trybie r cznym oraz do 2400 w
trybie automatycznym. Wbudowany port mini USB umo liwia
przesy anie danych zapisanych w pami ci urz dzenia 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 i pr dko ci przep ywu. Miernik 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.

ZASTOSOWANIE
Do kontroli i przegl du ci gów kominowych, wentylacyjnych,
nawiewowych oraz do  precyzyjnych pomiarów w przemy le.
Niezb dne wyposa enie administratorów obiektów, kominiarzy,
producentów i serwisantów urz dze  grzewczych, klimatyzacyjnych,
mo e by  równie  wykorzystywany do precyzyjnych pomiarów w
przemy le, do celów laboratoryjnych, do kontroli jako ci powietrza.

ZALETY
Wielofunkcyjny wy wietlacz LCD z opcj  pod wietlania wskaza
 Wysoka czu  i dok adno  pomiarów
 Równoczesny pomiar temperatury, pr dko ci i wilgotno ci
wzgl dnej
 Funkcja automatycznego obliczania wydajno ci przep ywu oraz
temperatury termometru mokrego
 Jednoczesne wy wietlanie 5 parametrów na panelu LCD
Wymienna 18 mm sonda wiatraczkowa umieszczona na
teleskopowym wysi gniku
Mo liwo  zmiany jednostek pomiarowych
 Automatyczne odci cie zasilania (ustawiany czas)
 Funkcja RECORD – pami  pomiarów (do 99 w trybie r cznym i
2400 w trybie automatycznym)
 Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
 Wspó praca z komputerem
 Gniazdo zewn trznego zasilania 9VDC
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POMIAR PR DKO CI WIATRU
Zakres pomiarowy 0.5 ~ 20 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 (-20°C ~ 50°C); ± 1.2°C dla pozosta ych
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 WET BULB
Zakres pomiarowy -22 °C ~ 70.0 °C
Rozdzielczo 0.1 °C
WARUNKI PRACY I SK ADOWANIA
Warunki pracy 0 ~ +50 °C, < 80 % RH bez kondensacji
Warunki sk adowania -20 ~ +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 regulowany w zakresie 1 – 20 minut z opcj  deaktywacji
PARAMETRY MECHANICZNE
Wy wietlacz LCD 26x45 mm, pod wietlany
Mini USB do przesy ania danych do komputera PC
Wymiary miernika (d . x szer. x wys.) 170x70x40 mm
rednica sondy wiatraczkowej 18 mm

Wysi gnik teleskopowy rami  z regulacj  d ugo ci w zakresie 420 - 1055mm
Waga miernika 210 g

Wyposa enie komplet baterii, kabel mini USB, walizka, sonda wiatraczkowa,
oprogramowanie na CD, papier do drukarki, instrukcja obs ugi

FUNKCJE DODATKOWE
RECORD zapis warto ci pomiarowych w pami ci urz dzenia

WET BULB wskazanie temperatury parowania przy aktualnej wilgotno ci
powietrza (temperatura termometru wilgotnego)

KLAWIATURA umo liwia wprowadzenie informacji tekstowej np. nazwisko operatora
lub zmian  nazwy pomiaru

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