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TEKNİK KATALOG

Hava sıcaklığı ve infrared sıcaklık için anemometre PCE-VA 11 / Aşırı değer ölçümü /
Hava hızı ve hacim akışının ölçümü / Arkadan aydınlatmalı LCD / Ölçüm ° C ve ° F / m
/ s, km / saat, ft / dak, düğümün ölçümü , Mil

Anemometre PCE-VA 11 yaygın olarak kullanılan bir ölçüm aletidir. Anemometre, hava
hızlarını, hava sıcaklığını ve kızıl ötesi sıcaklığı belirleme imkanı sağlar. Arkadan
aydınlatmalı LCD, rahat okumalara izin verir ve loş ışıklı alanlarda kullanımını kolaylaştırır.
Yeldeğirmeni monte etmek için arka tarafta bir vida vardır. Burada rüzgar ölçeri bir ipliğe
monte etmek mümkündür. Cihazın hızlı tepki süresi sayesinde sorunsuz gerçek zamanlı
ölçüm mümkündür. Geniş ekran, ölçülen değerlerin doğru bir şekilde incelenmesini sağlar
ve isteğe bağlı olarak arkadan aydınlatılabilir ve düşük ışık koşullarında dahi rüzgar ölçeri
yararlı hale getirir. Pervanenin bağlanmasından hemen sonra, ölçüm başlatılabilir ve
ölçülen değerler derhal ekranda görüntülenir. Özel ölçüm noktalarında belirli bir sıcaklık
ölçülmüş olsa bile, bu, basit tuş bir ile mümkündür. Işık lazeri bir yönlendirme noktası işlevi
görür. Ortam sıcaklığının ölçümü otomatik olarak devre dışı bırakılır. Rüzgar hızına ek
olarak, cihaz hava akışını ve hava sıcaklığını da ölçebilir ve bu nedenle farklı alanlarda
kullanılabilen çok yönlü bir ölçüm cihazıdır..
Özellikler
- Düşük hava hızı için uygundur
- Ölçüm birimleri m / s, km / h, ft / dak, düğüm, mil / saat
- Geniş LCD
- Maks ve Min değerleri
- Veri Bekletme işlevi - yüksek kesinlik

Teknik Özellikler
Ekran
Fonksiyonlar
seçimi
Kablo Uzunluğu
Güç Kaynağı
Ölçüm Aralıkları
Çözünürlük
Hassasiyet
±

Arkadan aydınlatmalı LCD
Otomatik kapama, durdurma, Aşırı değer ölçümü (Min / Max),Ortalama aralık
1.2M
9V Blok Pil
m/s: 0.4 ... 30 ,ft/min: 80 ... 5900,km/h: 1.4 ... 108,MPH: 0.9 ... 67,Knots: 0.8 ... 58
m/s: 0.1,ft/min: 1,km/h: 0.1,MPH: 0.1,Knots: 0.1
m/s: ± 3 % ± 20 m/s, ft/min: ± 3 % ± 40 ft/min, km/h: ± 3 % ± 0.8 km/h, MPH: ± 3 %
±0.4 MPH,Knots: ± 3 % ± 0.4 Knots
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Hava Sıcaklığı
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: ±5 °C, -20 ... +500 °C: ±2 % ,±2°C

Teslimat İçeriği:
1 x Anemometre PCE-VA 11
1.2 m kablo ile 1 x Çark
1 x USB kablosu
1 x 9 V blok batarya
1 x Yazılım
1 x Taşıma çantası
1 x Kullanım kılavuzu

© PCE Instruments

