TEKNİK KATALOG

Teknik Katalog
[Hava Nem Ölçüm Cihazı]
[TA-140]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye
Mail:
info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks:
+90 (0) 212 705 53 93

TR
© PCE Instruments

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

TEKNİK KATALOG
Hava nemi ölçer TA-140 uzun süreli ölçme ve sıcaklık ve hava nemini kaydetme /
50.000 ölçüm değerleri için büyük dahili bellek/ Tüm önemli veriler için büyük ekran / 8
telsiz vericisi entegre
Hava Nemi Ölçer TA-140 sıcaklık ve nemi ikisini de ölçebilir,50,000 veri değeri kadar
depolama ve 8 radyo entegresi ile bağlantısı olabilir. Veriler kişisel bilgisayarda bulunan
yazılım ile USB arabirimi üzerinden değerlendirilebilir veya büyük ekranda izlenebilir. Hava
Nemi Ölçer kapalı iklim, gıda depolama veya üretim tesislerinde olarak sıcaklık ve nem
izleme için idealdir ve veri limit sınırlarını aştığında alarm ayarlanabilir.
Özellikler
-Anlık değerler için büyük ekran
-Maks/Min/Ortalama ekranı
-Telsiz saati
-Hi-Lo alarm ayarlanabilir
-50,000 ölçme değerine kadar hafıza
-8 sensör kadar entegre edilebilir
-Depolanan verileri ekranda veya USB arayüzü vericisiyle PC de görüntüleme
-Sıcaklık ve hava nemini Kaydetme
-Telsiz vericisi, bant genişliği 100 metreye kadar
-Ölçüm aralığı ayarlanabilir
Teknik Özellikler
Ölçme aralıkları

-20 °C … +60 / -4 °F ... 140 °F

-Sıcaklık

%1 . . . .99 nem

-Hava nemi
Çözünürlük

0.1

-Sıcaklık

%1 nem

-Hava nemi
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Doğruluk

±1°C

-Sıcaklık

± 3 nem ( % 35’den 75 nem),

-Hava nemi

aksi halde % ± 5 nem

Oda sıcaklığı test aralığı

her 15 saniye

Odanın hava nemi test aralığı

her 15 saniye

Açık sensörü telsiz aralığı

her 10 saniye

Açık sensör telsiz aralığı

her 10 saniye

Açık aktarım alanı telsiz sensör

100 m ‘ye kadar / 328 ft (açık alan)

Maks. ayarlanan veri sayısı

50,000

Maks. telsiz verici sayısı

8

Çıkışlar

2 x anahtar çıkışları

Kasa

plastik gri

Boyutlar

137 mm x 98 mm x 26 mm
5.4 inç x 3.9 inç x 1.0 inç

Ağırlık

430 g / 0.95 lbs

Güç kaynağı

3 x 1.5 V AA piller

Teslimat İçeriği
1 x Hava nemi Ölçer TA-140
3 x Piller
1 x Yazılım
1 x Kullanım kılavuzu
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