
EMF Ölçer PCE-EMF 823

EMF Ölçer PCE-EMF 823 
Dahili sensörlü / Üç ölçüm aralığı / Otomatik kapanma / Data hold fonksiyonu / 30 … 300 Hz bant genişliği 

EMF ölçer PCE-EMF 823, televizyon, lamba, bilgisayar, güç hatları, ekran ve endüstriyel cihazlar gibi elektrikli cihazlardan kaynaklanan
elektromanyetik radyasyonu ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır. EMF ölçer ile yaşam ortamındaki tehlike kaynakları tespit edilebilir ve
böylece, radyasyon kaynakları ortadan kaldırılıp koruma sağlanabilir. EMF ölçer ile radyasyon kaynakları kaldırılarak yaşam kalitesi arttırılır ve
elektromanyetik ışınlardan kaynaklanabilecek sağlık riskleri azaltılabilir. EMF ölçer PCE-EMF 823’ün kullanımı epey kolay olduğundan bu konuda
eğitimi olmayan kişiler tarafından da kullanılabilir.

Mesafe ile manyetik alan değişimi örneği
Manyetik akının yoğunluk değerleri  (B, mikrotesla, µT) yerden bir metre yükseklikte bir elektrik aktarım hattının yakınında (ölçeklenmemiştir)
ölçülmüştür. B değerlerinin hattan uzaklaştıkça önemli ölçüde azaldığı görülür. Böylece, hattın dikey ekseninde B değerleri 6 µT’ye ulaşabilir. 15
metrelik bir mesafede B değerleri yarıya iner, 30 metreden daha uzak mesafelerde ise B değeri mikrotesla ondalık seviyelerinde olur.

 Üç ölçüm aralığı
 Bant genişliği: 30 … 300 Hz
 Data Hold fonksiyonu
 Otomatik kapanma



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 20 µT x 0.01 µT / 200 µT x 0.1 µT /

[T = Tesla] 2000 µT x 1 µT (1 µT = 10 mGs)

   

[Gs = Gauss] 200 mGs x 0.1 mGs / 2000 mGs x 1 mGs / 20000 mGs x 10 mGs

   

Çözünürlük 0.01 µT (20 µT’ya kadar) 

0.1 µT (200 µT’ya kadar) 

1 µT (2000 µT’ya kadar)

   

Hassasiyet ±4% + 3 dijit (20 µT’ya kadar) 

±5% + 3 dijit (200 µT’ya kadar) 

±10% + 5 dijit (2000 µT’ya kadar)

   

Bant Genişliği 30 Hz … 300 Hz

Ölçüm Hızı 1 saniye

Ekran Arka aydınlatmalı LCD ekran

Aşırı Aralık Göstergesi Ekranda "- - - -" görüntülenir

Ortam Sıcaklığı 0 ... 50 °C, maks. 80% n.o

Güç Kaynağı 1 x 9 V blok pil ya da opsiyonel güç adaptörü

Boyut 152 x 69 x 36 mm (HxBxT)

Ağırlık 215 g (pil dahil)

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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