
Higrometre PCE-780

Higrometre PCE-780 
Sıcaklık, nem ve çiğ noktası sıcaklık gösterimi / Optik alarm / 

Arka aydınlatmalı / Otomatik kapanma 

Higrometre PCE-780, infrared termometre ve entegre nem ölçerden oluşur. Çiğ noktasını belirlemek için her iki sensör ile değerler
kaydedilebilir. Çiğ noktasının aşılması ya da yetersiz olması durumunda nemin çökmesi ve küflenme riski vardır. Higrometre ile hesaplanan çiğ
noktası yüksek kontrastlı LCD ekranda görüntülenir. Kontrol tuşları, alarm değerleri ayarlamak için kullanılabilir. Yüzey sıcaklığının aşılması ya da
yetersiz olması durumunda cihazda bir uyarı sesi meydana gelir ve ekranda “LOW” ya da “HIGH” şeklinde bir alarm görüntülenir. 

Higrometrede bağıl değer ölçüm fonksiyonu bulunur. Böylelikle, yapı analizinde sıcaklık bir ölçüm noktası aracılığıyla cihazda referans olarak
kaydedilebilir. Daha sonraki ölçümlerde renkli çubuk grafik ile iyi / kötü değerlendirmesi gerçekleştirilebilir. Böylece, higrometre, infrared
sıcaklığın maksimum, minimum ve ortalama değerini belirleme imkanı sunar.

 İnfrared sıcaklık ölçümü
 Sıcaklık ve nem ölçümü
 Çiğ noktası hesaplaması
 Yüksek kontrastlı LCD ekran
 Ayarlanabilir düşük ve yüksek alarm
 Maksimum, minimum ve ortalama ölçümü
 Harici sıcaklık sensörü bağlanabilir
 Ayarlanabilir emisyon derecesi 
  ISO Kalibrasyon Sertifikası



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı İnfrared: -60 ... 500°C  

K Tipi Termokupl: -64... 1400°C  

Sıcaklık: -20 ... 65°C  

Yaş Termometre Sıcaklığı: -20 ... 65°C 

Çiğ Noktası: -50 ... 50°C  

Nem: 1 … 99% n.o

   

Hassasiyet 

(20... 26°C ortam sıcaklığında) 

İnfrared 

15... 35°C: ± 1.0°C 

-33... 500°C: ölçüm değerinin ± %2’si ya da ± 2°C 

K Tipi Termokupl 

Ölçüm değerinin ± %1’i ya da ± 1°C 

Sıcaklık: ± 2.5°C 

Yaş Termometre Sıcaklığı: ± 2.5°C 

Çiğ Noktası 

20 … 30% n.o: ± 2.5°C 

31 … 40% n.o: ± 2°C 

41 … 95% n.o: ± 1.5°C 

Nem 

20 … 80%: ± %3 

Diğer: ± %5 

   

Çözünürlük 0.1°C 

1°C

   

Emisyon 0.1 … 1

Tepki Süresi 1 saniye

Optik Çözünürlük 12:1

Güç Kaynağı 2 x 1.5 V AA pil

Pil Ömrü Yaklaşık 180 dk

(Lazer ve ekran aydınlatması olmadan) Yaklaşık 140 dk (devamlı kullanım)

Ağırlık Yaklaşık 240 g

Boyut 46 x 143 x 184.8 mm

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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