
Çevresel Ölçüm Cihazı PCE-AM 85

Çevresel Ölçüm Cihazı PCE-AM 85 
Yükseklik ölçümü / Barometre fonksiyonu / Entegre rüzgar hızı ölçer / LCD ekran / 

Kompakt boyut / Yürüyüşçüler, bisikletçiler, kampçılar için ideal 

Çevresel ölçüm cihazı PCE-AM 85, her dış mekan aktivisti için ideal bir cihazdır. Yükseklik ölçümü ve barometre fonksiyonu bulunan çevresel
ölçüm cihazı, turlarda eksik olmaması gereken bir cihazdır. Cihaz, -2000 … 9000 metre yüksekliğe ulaşıldığında kullanıcıyı uyarır. Barometre ile
bağıl ve mutlak hava basıncı hPa olarak ölçülür. Hava basıncı ve yükseklik ölçümünün yanı sıra cihazın entegre pervanesi ile rüzgar hızı hassas
bir şekilde belirlenebilir. 

Ölçüm sonuçları, LCD ekranda görüntülenir. Çevresel ölçüm cihazı'nın pili, kullanıcı tarafından zahmetsiz bir şekilde değiştirilebilir. PCE-AM 85,
trekking, kamp, tekne, bisiklet ve macera turları için idealdir. Çevresel ölçüm cihazı, boyun askısı, taşıma çantası ve kullanım kılavuzu ile gelir.

 9000 metreye kadar yükseklik
 Hava basıncı ölçümü
 Entegre rüzgar hızı ölçer
 Kullanımı kolay
 Kompakt boyut
 El kayışı



Teknik özellikler
Ölçüm Fonksiyonu: Deniz Seviyesinden Yükseklik

Ölçüm Aralığı -2000 ... 9000 m

Çözünürlük 1 m

Hassasiyet ± 15 m

   

Ölçüm Fonksiyonu: Hava Basıncı (mutlak)

Ölçüm Aralığı 10 .... 999 hPa 

1000 ... 1100 hPa

   

Çözünürlük 0.1 hPa 

1 hPa

   

Hassasiyet ± 1.5 hPa 

± 2 hPa

   

Ölçüm Fonksiyonu: Rüzgar Hızı

Ölçüm Aralığı 0.4 ... 20 m/sn 

1.4 ... 72 km/s 

0.8 ... 38.8 Knot

   

Çözünürlük 0.1 m/sn 

0.1 km/s 

0.1 Knot

   

Hassasiyet < 20 m/s: ölçüm değerinin ± %2’si 

> 20 m/s: ölçüm değerinin ± %4’ü

   

Ekran 8 mm LCD ekran

Çevre Koşulları 0 ... 50°C, maks. %80 n.o

Güç Kaynağı CR2032 3 V DC pil

Giriş Yaklaşık 5 mA

Ağırlık 160 g

Boyut 120 x 45 x 20 mm

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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