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Fark Basınç Ölçer PCE-HVAC 4 
Çeşitli fonksiyonlar / Sıcaklık farkı ölçümü / Fark basıncı ölçümü / Ortam sıcaklığı tespiti / 

K tipi termokupl ya da ölçüm pensleri aracılığıyla sıcaklık farkı ölçümü 

Fark basınç ölçer PCE-HVAC 4, fark basıncı, fark sıcaklığı ve ortam sıcaklığı tespiti için kullanılan çok amaçlı bir ölçüm cihazıdır. Fark basınç ölçer
ile ölçümler, ölçüm pensleri, termokupllar ve dahili NTC sensörleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Tüm ölçümler, eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir.
Ölçüm pensleri, termokupllar ve basınç hortumları cihaza takılarak ya da vidalanarak yerleştirilir. Fark basınç ölçer, güç adaptörü ile şarj edilen
yüksek performanslı 7.4 V polimer lityum iyon pil ile çalışır. 

PCE-HVAC 4, genellikle soğutma sistemlerinin kurulum ve bakımında kullanılır. 34.47 bara kadar olan ölçüm aralığı, cihazın öne çıkan
özelliklerindendir, zira çoğu fark basınç ölçer bu aralığa ulaşamaz. Pil modu ile birlikte kullanışlı tasarım mobil ölçüm sağlar. 

Fark basınç ölçer ile ölçümler, ilgili ölçüm kabloları aracılığıyla yapılır. Cihazın her iki yanında yer alan sarı termokupllar ile hem sıcaklık hem de
sıcaklık farkı ölçümü gerçekleştirilir. Dahili NTC sensör ile ortam sıcaklığı belirlenir. Basınç hortumları, cihazın üst kısmına yerleştirilmiştir ve
basıncın yanı sıra fark basıncı da belirlenebilir.

 Farklı ölçüm modları
 Dahili ortam sıcaklığı sensörü
 Pil uyarı göstergesi
 Aşırı yük göstergesi
 Otomatik kapanma etkinleştirilebilir
 Güçlü 7.4 V polimer lityum iyon pil



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı -14 ... +500 psi 

-96 ... +4000 kPa 

-0.96 ... +34.47 bar 

-28.5 ... 1018 inHg 

-72 ... +2585 cmHg

   

Çözünürlük 0.1 psi / inHg 

1 kPa / cmHg 

0.01 bar

   

Hassasiyet (25°C, <75% n.o’da) -29 … 0 inHg: ± 0.2 inHg 

-74 … 0 cmHg: ± 0.4 cmHg 

0 … 200 psi: ± 1 psi 

0 … 1378 kPa: ± 7 kPa 

200 … 500 psi : ± 0.3% + 1 psi 

1378 … 3447 kPa: ± 0.3% + 7 kPa

   

Maksimum Aşırı Yük 800 psi

Ölçüm Birimi psi, kPa, inHg, amHg, bar

Bağlantı Türü 7/16“ UNF

   

Sıcaklık T1 / T2  

Sensör Türü K tipi termokupl

Ölçüm Aralığı -60 ... 537°C

Çözünürlük 0.1°C

Hassasiyet -60 ... 93°C: ± 0.5°C 

93 ... 537°C: ± 1°C

   

Ortam Sıcaklığı  

Sensör Türü NTC

Ölçüm Aralığı 0 ... 50°C

Çözünürlük 0.1°C

Hassasiyet ±0.5°C

   

Diğer Teknik Özellikler  

Çevre Koşulları 0 ... 50°C, <75% n.o

Depolama Koşulları -20 ... 60°C, 0 ... 80 n.o

Arka Aydınlatma Mavi

Pil 7.4V polimer lityum iyon pil

Pil Uyarı Göstergesi Pil voltajı çalışma seviyesinin altına düştüğünde boş pil simgesi

görüntülenir

Otomatik Kapanma 30 dakika hareketsizlikten sonra, etkinleştirildiğinde

Ölçüm Aralığının Dışında

Göstergesi
"OL" ya da "-OL" görüntülenir

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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