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PCE-P01/PCE-P05 
Paine-eromittarit 

 
 

PCE-P01/PCE-P05 on kannettava kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, jota 
käytetään paineilman-, kompressorin- ja pumppulaitteiden, venttiilien, lämmitys-, 
tuuletus- ja ilmastointijärjestelmien (HVAC) paine-erojen mittaamiseen.  
PCE-P01/PCE-P05 näyttää minimi-, maksimi ja keskiarvolukemat suoraan mittarin 
näytöllä, vertailuun nykyiseen mittausarvoon. 
Lisäksi paine-eromittarissa on reaaliaikainen tiedonkeruuominaisuus, säädettävällä 
aikavälillä 1 sekunnista 24 tuntiin.  
 

- 11 mittayksikköä: bar, mmHg, ozin², kgcm², psi, inH2O, kPa, ftH2O, inHg, 
cmH2O, mbar 

- Tiedonpito  

- Nollaa säätö milloin tahansa 

- Pariston alhainen merkkivalo 

- Automaattinen virrankatkaisu (voidaan poistaa käytöstä) 

- Suuri kaksipuolinen LCD-näyttö taustavalolla (päällä / pois-tila) 
 

Ohjelmisto, joka sisältyy toimitukseen, mahdollistaa mittaustietojen tallentamisen ja 
säilytyksen. Sen lisäksi, laite tarjoaa reaaliaikaisen tallennus mahdollisuuden.  

Jos halutaan löytää tai dokumentoida paineenvaihtelut, voidaan ohjelmaa käyttäen 
siirtää mittausarvot tietokoneelle (joka sekunti) ja katsella niitä taulukkomuodossa 
tai graafisena. 
Tiedot voidaan myös viedä Excel-tiedostoon. Englanninkielinen ohjelmisto on 
helppokäyttöinen, eikä vaadi laajaa englanninkielen osaamista. 

 
Tekniset tiedot 
Mittausalue (±) PCE-P01 PCE-P05 
inH2O 55,40 138,30 
psi 2,000 5,000 
mbar 137,8 344,7 
kPa 13,79 34,47 
inHg 4,072 1,018 
mmHg 103,4 258,5 
ozin² 32,00 80,00 
ftH2O 4,612 11,53 
cmH2O 140,6 351,5 
kgcm² 0,140 0,351 
bar 0,137 0,344 
 
 
Erottelukyky PCE-P01 PCE-P05 
inH2O 0,01 0,1 
psi 0,001 0,001 
mbar 0,1 0,1 
kPa 0,01 0,01 
inHg 0,001 0,001 
mmHg 0,1 0,1 
ozin² 0,01 0,01 
ftH2O 0,001 0,01 
cmH2O 0,1 0,1 
kgcm² 0,001 0,001 
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bar 0,001 0,001 
Suurin kuormitus 689 mbar 1378 mbar 
Tarkkuus (lämpötilassa 25 °C) ±0,3 % 
Lineaarisuus ±0,2 % 
Vasteaika noin 0,5 s. 
Käyttölämpötila +0 ...+50 °C 
Säilytyslämpötila -10 ... +60 °C 
Medium Ilma ja ei-räjähtävät kaasut 
Tallennus aikaväli 1 s. - 24 h säädettävissä 
Näyttö Dual-LCD 
Mitat 210 x 75 x 50 mm (K x L x S) 
Paino (ilman paristoja) 650 g 
Käyttöjännite Paristo: 1 x 9 V  

Verkkolaite: DC9V, 500 mA 
 
Toimitukseen sisältyy: Manometer PCE-P01 (±137 mbar) tai PCE-P05 (±344 mbar), 4 x 30 cm silikoni putkea, 
ohjelma USB kaapelilla, 9 V paristo, 9 V DC verkkolaite, muovinen kantolaukku ja käyttöohje 

 
 

 


