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Anemometre PCE-EM 883 
Çok fonksiyonlu / Çeşitli aksesuar / Ses, ışık, rüzgar hızı, sıcaklık ve nem ölçümü / 

Veri tutma, minimum ve maksimum fonksiyonu / Arka aydınlatma 

Anemometre PCE-EM 883, ortam koşullarının ölçümü için gereken tüm önemli özellikleri tek bir cihazda birleştirir. Cihaz, mümkün olduğunca
çok parametreyi belirlemek için tasarlanmıştır. Anemometrede bulunan çok sayıdaki harici sensör sayesinde hızlı ve hassas ölçümler
gerçekleştirmek mümkündür. Çok fonksiyonlu cihaz, ses seviyesinin haricinde sıcaklık, ışık, rüzgar hızı ve ortam nemini de algılayabilir. 

Kompakt cihazın kolayca erişilebilen sadece sekiz tuşu bulunduğu için tek elle kullanım imkanı sunar. Anemometre sabit kuruluma sahip bir
cihaz olmadığından çeşitli yerlerde ölçüm gerçekleştirilebilir. Arka aydınlatma özelliği, okunabilirliği sınırlamadan cihazın karanlık yerlerde de
kullanılmasını sağlar.

 İlgili tüm çevresel parametrelerin ölçümü
 Yüksek hassasiyet
 Tek elle kullanım
 Arka aydınlatma
 Min, Maks, Hold fonksiyonu
 Otomatik kapanma



Teknik özellikler
Ölçüm Fonksiyonu Ölçüm Aralığı Çözünürlük Hassasiyet

Rüzgar Hızı 0.5 ... 30 m/s 0.1 m/s ± (%3 + 3 dijit)

Sıcaklık -40 ... 70°C 0.1°C ± 2°C

Nem 10 ... 95% n.o 0.1% n.o ± 5% n.o

Ses Seviyesi 35 ... 130 dbA 0.1 dbA ± 2 dbA

(31.5 Hz ... 8 kHz)     (94 dbA / 1 kHz’de)

Işık Şiddeti 0 ... 200 kLx 1 Lx Ölçüm değerinin ± %4’ü (<10klx) 

Ölçüm aralığının ± %0.5’i (>10kLx)

   

Frekans Ağırlıklandırması A

Standart Ağırlıklandırma IEC61672-1 Class 2’ye göre

Spektral Hassaslık CIE insan gözüne ilişkilendirilmiştir

Spektral Hassasiyet CIE Vλ fonksiyonu f1' ≤6 %

Işık Şiddeti Göz

Kosinüs Davranışı Işık Şiddeti f2' ≤ 2 %

Ekran Yenileme Hızı 1 Hz

Min, Maks, Hold Tek tuşla etkinleştirme 

Ekranda otomatik olarak kaydetme

Güç Kaynağı 1 x 9 V blok pil

Çevre Koşulları -20 ... 60°C / 10 ... 90% n.o

Depolama Koşulları -40 ... 60°C / 10 ... 75% n.o

Boyut 252 x 66 x 33 mm

Ağırlık Yaklaşık 568 g

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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