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• Anemometr + manometr do 200 mbar + diferenciální manometr se záznamem na SD kartu
• Senzor je zabudován do pouzdra
• Samostatné konektory pro připojení hadiček
• Automatické vypínání pro úsporu baterií
• Nulovací tlačítko na předním panelu (snadné vynulování ofsetu)
• Velký displej (51 x 37 mm) s možností nastavení kontrastu a se zeleným podsvícením
• Záznam dat na SD kartu (1 až 16 GB) v reálném čase; formát dat kompatibilní s Excelem
• Funkce Data hold, záznam minimálních a maximálních hodnot
• Jednotky měření rychlosti vzduchu: m/s, km/h, FPM, mph, uzly
• Jednotky měření tlaku vzduchu: mbar, kg/cm2, mm Hg, metr H2O, atm, psi, palec Hg, palec H2O, 

hpa, kpa (výběr se provádí pomocí tlačítka UNIT na předním panelu)
• Napájení: 6 x 1,5 V AA baterie (nebo 9V AC/DC adaptér - opt.)
• Rozměry a hmotnost: 190 x 68 x 45 mm, hmotnost 265 g
• Rozhraní RS-232 / USB

ANEMOMETR S PITOTOVOU TRUBICÍ, ZÁZNAMNÍK                     PAM-9212SD
LUTRON                                                                                                                                      

Rozsah Rozlišení Přesnost

Rychlost proudění vzduchu 4,1 ÷ 100,0 m/s 0,1 m/s

± (3% MH + a) 
       nebo
± (1% MR + a)

14,7 ÷ 360 km/h 0,1 km/h

9,1 ÷ 223,7 mph (mil za hodinu) 0,1 mph

7,9 ÷ 194,3 knot (uzlů) 0,1 knot

81 ÷ 19685 ft/min (stop za minutu) 1 ft/min

@ a = 0,1 m/s; 0,3 km/h; 0,2 míle/h; 0,2 uzlu; 20 ft/min

Manometr ± 200 mbar    (- bAr) 1 mbar

± 2 % F. S. (rozsahu)
(při teplotě 23°C ± 5°C)

± 2,9 psi   (PSI) 0,01 psi

± 0,2 kg/cm2    (_ g C2) 0,001 kg/cm2

± 150 mm Hg    (- - Hg) 1 mm Hg

± 5,91 palců Hg    (In Hg) 0,02 palce Hg

± 2,040 metru H2O    (- t H2O) 0,01 metru H2O

± 200 hPa    (h PA) 1 hPa

± 20 kPa    (_ PA) 0,1 kPa

± 80,2 palců H2O    (In H2O) 0,05 palce H2O

± 0,2 atmosféry    (AtP) 0,001 atmosféry

Standardní příslušenství návod, Pitotova trubice, rychlospojky (2 ks), měkké silikonové hadičky s délkou 0,5m (2 ks)

Volitelné příslušenství SD karta 4 GB; AC / DC 9V adaptér; USB kabel - USB-01; kabel RS-232 - UPCB-02; software pro 
získávání dat - SW-U801-WIN


