
Anemometre PCE-VA 11

Anemometre PCE-VA 11 
Hava sıcaklığı ve kızılötesi sıcaklık / Aşırı değer ölçümü / Hava hızı ve debi ölçümü /

Arka aydınlatmalı LCD ekran / °C ve °F olarak ölçüm / m/s, km/s, ft/dk, knot ve mph ölçümü 

Anemometre PCE-VA 11, yaygın olarak kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Hava hızı, sıcaklığı ve kızılötesi sıcaklığını belirlemek için kullanılır. Arka
aydınlatmalı LCD ekran, ölçüm değerlerinin rahat bir şekilde okunmasını sağlar ve loş ışıklı alanlarda kullanımı kolaylaştırır. Pervaneyi monte
etmek için arkasında bir vida dişi bulunur. Cihazı vida dişine monte etmek mümkündür. Hızlı tepki süresi ile gerçek zamanlı ölçümler sorunsuz
gerçekleştirilebilir. 

Geniş ekran, ölçüm değerlerine genel bir bakış sağlar ve istendiğinde arkadan aydınlatılabilir; bu da cihazı düşük ışık koşullarında bile
kullanılabilir hale getirir. Pervane bağlandıktan hemen sonra ölçüme başlanabilir ve ardından ölçüm değerleri ekranda görüntülenir. Özel ölçüm
noktalarında belirli bir sıcaklığın ölçümü bir tuş aracılığıyla basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. Lazer ışığı, bir yönlendirme noktası olarak çalışır.
Ardından, ortam sıcaklığı ölçümü otomatik olarak devre dışı bırakılır. Rüzgar hızının yanı sıra hava akışı ve sıcaklık ölçümünün yapılabilmesi
cihazın çok yönlü olmasını ve farklı alanlarda kullanılmasını sağlar.

 Düşü hava hızları için uygun
 Ölçüm birimleri: m/s, km/s, ft/dk, knot, mph
 Geniş LCD ekran
 Maksimum ve minimum değerleri
 Data hold (veri tutma) fonksiyonu
 Yüksek hassasiyet



Teknik özellikler
Hava Hızı  

Ölçüm Aralığı m/s: 0.4 … 30 

ft/dk: 80 … 5900 

km/s: 1.4 … 108 

MPH: 0.9 … 67 

Knot: 0.8 … 58

Çözünürlük m/s: 0.1 

ft/dk: 1 

km/s: 0.1 

MPH: 0.1 

Knot: 0.1

Hassasiyet m/s: ± 3% ± 20 m/s 

ft/dk: ± 3% ± 40 ft/dk 

km/s: ± 3% ± 0.8 km/s 

MPH: ± 3% ± 0.4 MPH 

Knot: ± 3% ± 0.4 Knot

   

Sıcaklık  

Ölçüm Aralığı -10 … 60°C

Çözünürlük 0.1°C

Hassasiyet ± 2°C

   

Kızılötesi Sıcaklık  

Ölçüm Aralığı -50 … 500°C

Çözünürlük 0.1°C

Hassasiyet -50 … -20°C’de: ± 5°C 

-20 … 500°C’de: ölçüm değerinin ± %2’si / ± 2°C

 

Diğer Teknik Özellikler

Ekran Arka aydınlatmalı LCD

Fonksiyon Otomatik kapanma 

Hold 

Aşırı değer ölçümü (Min./Maks.) 

Ortalama 

Ölçüm aralığı seçimi

Kablo Uzunluğu 1.2 m

Güç Kaynağı 9V blok pil

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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