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PCE-HVAC 2  
Paine- ja ilmavirtausmittari 

 PCE-HVAC 2 on erittäin nopea monitoiminen anemometri, jossa pitot- putki. Tätä kannettavaa anemometriä voidaan käyttää määrittämään ilman nopeus, ilmanpaine, ilman virtaus, paine-ero ja ympäristön lämpötila.   Pitot-putki mahdollistaa pääsyn putkijärjestelmien pieniinkin aukkoihin ja  muiden rajattujen tilojen mittaamiseen.  Tallennetut mittausarvot voidaan kutsua tai lukea myöhemmin laitteessa tai  tietokoneessa. Siirto tietokoneeseen toimii helposti USB- liitännän kautta.  Reaaliaikainen mittaus voidaan suorittaa myös tämän liitännän kautta.  Kun USB -yhteys on muodostettu, mitatut arvot näkyvät tietokoneen näytöllä ladattavan PC-yhteensopivan ohjelmiston avulla.  Ergonomisen mallin lisäksi anemometrillä on taustavalaistu näyttö, joka  mahdollistaa käytön heikossa valaistuksessa. PCE-HVAC 2: ssa on takaosassa kolmijalkaliitäntä, joten laite voidaan asentaa jalustalle.  Mittausletkut aseteta an laitteen yläosaan, joka mahdollistaa yhteyden  pitot-putkeen.  
ü Mittaa ilman nopeuden, ilmanpaineen ja ilmavirtauksen 
ü Näyttää ympäristölämpötilan  
ü Nollaus toiminto  
ü Minimi, maksimi, keskiarvo, tallennus ja tiedonpito toiminnat 
ü Taustavalaistu LCD näyttö  
ü Soveltuu korkeille ilmavirtaus nopeuksille  
ü Mittalaitteen sisäinen muisti 99 mittausta 
ü Reaaliaikainen mittaus  
ü Pitot-putki mittaus 
ü Paine-ero ja normaali mittaus 
ü letku-sarja (85cm)  
ü Valittavat mittausyksiköt 

 
Ilman paine 
 Tarkkuus: ± 0.3% lukemasta lämpötilassa 25° C / 77° F 
 Toistettavuus: ± 0.2% (± 0.5% lukemasta) 
 Lineaarisuus / hystereesi ± 0.29% lukemasta 
 Painealue: 5000 Pa 
 Maksimi paine: 10 psi 
 Vasteaika: Tyypillisesti 0.5 sekuntia 
 Mittausalue: 0.7252 psi  
  50.00 mbar  
  20.07 inH2O  
  509.8 mmH2O  
  5000 Pa 
 Resoluutio: 0.0001 psi  
  0.01 mbar  
  0.01 inH2O  
  0.1 mmH2O  
  1 Pa 
 Valittavat yksiköt: Mbar, psi, inH2O, mmH2O, tai Pa 
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Ilman nopeus 
 Mittausalue: 1 ... 80 m / s  
  200 ... 15733 ft / min  
  3.6 ... 288 km / h  
  2.24 ... 178.66 MPH  
  2 ... 154.6 knots 
 Resoluutio: 0.01 m / s  
  1 ft / min  
  0.1 km / h  
  0.01 MPH  
  0.1 knots 
 Tarkkuus: m / s: ± 2.5% mitatusta arvosta 
  ft / min, Km / h, MPH ja solmu: riippuen ilman nopeudesta ja ilmakanavan koosta 
Ilma virtaus 
 Mittausalue: 0 ... 99999 m³ / min  
  0 ... 99999 ft³ / min 
 Resoluutio: 0.001 ... 100 m³ / min  
  0.0001 ... 100 ft³ / min 
Lämpötila 
 Mittausalue: 0 ... + 50 °C ; + 32 ... +122 °F 
 Resoluutio: 0.1 °C; 0.1 °F 
 Tarkkuus: ± 1 °C; ± 2 °F 
 
Muut tiedot 
 Pitot putken halkaisija:  8 mm / 0.3” 
 Letkujen pituus:  85 cm / 33.46” 
 Pitot putken kokonaispituus: 335 mm / 13.18 ” 
 Alhaisen paristojännitteen ilmaisin:  kyllä 
 Virtalähde:  9 V paristo 
 Käyttöympäristö:  0 ... +50° C / 32 ... 122° F / <90% RH ei kondensoitunut 
 Varastointiympäristö:  -10 ... +60° C / 14 ... 140° F / <90% RH ei kondensoitunut  
 Sisäinen muisti:  99 mittausarvoa per parametri 
 Kommunikointiliitäntä:  USB 
 Näyttö:  LCD 
 Kotelon materiaali:  ABS muovi 
 Näyttöyksikön mitat  280 x 95 x 45 mm  
 Paino:  600 g  
 
Toimitukseen sisältyy: mittalaite, pitot-putki, letku-sarja (85cm), paristo, USB 
kaapeli, ohjelma, suomenkielinen käyttöohje ja kantolaukku. 


