
CO2 Karbondioksit Ölçer PCE-CMM 10

CO2 Karbondioksit Ölçer PCE-CMM 10 
Pil ile çalışır / Alarm sınırları / 400 … 5000 ppm / Sıcaklık ölçümü / Görsel ve sesli alarm / 

Otomatik kapanma / USB ile şarj işlemi / Değiştirilebilir ölçüm birimleri / 
LCD ekran / -10 … 50°C sıcaklık ölçüm aralığı 

CO2 karbondioksit ölçer PCE-CMM 10, hava kalitesi ölçümü için çok yönlü bir ölçüm cihazıdır. CO2 karbondioksit ölçer, CO2 konsantrasyonunu,
hava sıcaklığını ve nemi eş zamanlı olarak ölçer. Bunun yanı sıra, cihazın sabit olarak programlanmış alarm sınırları bulunur. Mevcut CO2 ölçüm
değerinin alarm sınırını aşması durumunda alarm etkin hale gelir ve görsel ve sesli sinyal ile kullanıcıyı uyarır. 

CO2 karbondioksit ölçer, dahili USB arayüzü kullanılarak devamlı olarak şarj edilebilir. Küçük boyutu sayesinde cihaz çalışma alanına en iyi
şekilde yerleştirilebilir. 3 inçlik ekranı ve güçlü arka aydınlatması ile ölçüm değerleri rahatlıkla okunabilir.

 CO2 ölçümü
 Pil ile çalışır
 Sınır aşıldığında alarm
 Arka aydınlatmalı
 Hava sıcaklığı
 Masaüstü kullanım
 Nem
 Bip sesi



Teknik özellikler
CO2 Ölçüm Aralığı 400 ... 5000 ppm

Çözünürlük 1 ppm

Hassasiyet ± (5% + 50 ppm) 400 … 2000 ppm ve 1013 mbar 

atmosfer basıncı arasında

   

Sıcaklık Ölçüm Aralığı -10 ... 50°C

Çözünürlük 0.1°C

Hassasiyet ± 1°C          

(kendi atık ısısından etkilenebilir)

   

Nem Ölçüm Aralığı 0 ... 99% n.o

Çözünürlük 1% n.o

Hassasiyet ± (5% 25°C’de) 10 ... 90% n.o arasında

   

Sensör NDIR prensibi

ABC Otomatik temel değer düzeltme 

(Automatic Baseline Correction)

Sesli Alarm Alarm sesi

Görsel Alarm Kırmızı arka aydınlatma

   

Ekran 3 inç LCD ekran

Pil Göstergesi Dört seviyeli gösterge

Yenileme Hızı 3 saniye

Otomatik Kapanma 2 saat sonra otomatik olarak kapanır

Arka Aydınlatma Beyaz

Çalışma Koşulları 0 ... 50°C, 0 ... 85% n.o

Depolama Koşulları -20 ... 60°C, 0 ... 95% n.o

Güç Kaynağı Dahili 3.7 V DC şarj edilebilir pil

Boyut 75 x 55 x 130 mm

Ağırlık 195 g

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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