MĚŘIČ PROSTŘEDÍ

FLIR EM54™
FLIR EM54 je určen pro techniky vzduchotechnických
systémů, kteří potřebují cenově dostupný, přesný a spolehlivý
měřič podmínek okolního prostředí. Je ideální pro kontroly
a odstraňování závad u potrubních soustav v obytných,
komerčních a průmyslových budovách. Měřič EM54 vám
pomůže ověřit, zda vstupy a výstupy potrubí dosahují
stanovené objemové průtokové rychlosti vzduchu, která je
předpokladem účinně fungujícího systému. Vedle měření
vlhkosti, mokré teploty a rosného bodu měřič EM54 umí
měřit také odchylky od správných úrovní relativní vlhkosti.
Navíc umožňuje bezkontaktní měření teploty, což oceníte
při kontrolách správné provozní teploty u elektromotorů
a komponentů tepelných zařízení. Celkově vzato se jedná
o univerzální přístroj pro měření parametrů prostředí a
teplotních hodnot zařízení.
www.flir.com/em54

PŘESNÝ A SPOLEHLIVÝ

Spolehněte se na tento cenově dostupný
a velmi kvalitní přístroj, který trvale měří
přesné údaje a s jehož pomocí dokončíte
potřebnou práci včas a bez přerušení.
• Anemometr podporující měření ve velkém
rozsahu a vysokém rozlišení umožňuje
přesně měřit vstupní a výstupní průtoky
vzduchu v potrubních soustavách.
• Nastavitelný časovač automatického
vypnutí a indikátor vybité baterie
prodlužují životnost baterie.
• Tento odolný a spolehlivý měřič, na který
poskytujeme tříletou omezenou záruku, vám
zajistí roky bezproblémového používání.

EFEKTIVNÍ KONTROLY A
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

SNADNÁ OBSLUHA

• Sonda pro kontaktní měření teploty umožňuje
kontrolovat správné provozní teploty u
elektromotorů a součástí tepelných zařízení.

• Snadné ovládání pomocí přehledně označených
funkčních tlačítek

Pracujte efektivněji v mnoha
různých oblastech použití.

• Vedle měření teploty vzduchu a relativní vlhkosti
umí také vypočítat mokrou teplotu a rosný bod.
• Vypočítejte průtok vzduchu v potrubí (CFM/
CMM) ve vaší aplikaci pomocí funkce měření
rychlosti proudění vzduchu a geometrie potrubí.
• Funkce záznamu minimálních, maximálních
a průměrných hodnot vám pomůže
dosáhnout smysluplných výsledků,
když je měřený parametr nestálý.

Tento jednoduchý, ergonomický měřič
vyniká intuitivním ovládáním.

• Jasné zobrazení naměřených hodnot na
podsvíceném multifunkčním displeji
• Funkce ponechání zobrazení naměřené hodnoty
• Snadné přepínání jednotek měření podle vašich
potřeb

TECHNICKÉ ÚDAJE
Měřené veličiny

Rozsah

Přesnost

Rozměry

Rychlost proudění vzduchu (miskový
anemometr)

0,4 až 30 m/s
79 až 5 906 ft/min
1,4 až 108,0 km/h
0,9 až 67,2 mph
0,8 až 58,3 uzlů

±3 % +0,2 m/s
±3 % +40 ft/min
±3 % +0,8 km/h
±3 % +0,4 mph
±3 % +0,4 uzlu

Hlavní jednotka

275 x 65 x 45 mm (10,8 x 2,6 x 1,8")

Délka těla anemometru

150 mm (5,9")

Délka kabelu anemometru

950 mm (37,4")

Průměr misky anemometru

70 mm (2,8")

Proudění vzduchu

0 až 999 900 CMM (0 až 999 900 CFM)

Teplota vzduchu

10 až 30 °C (50 až 86 °F)
-30 až 9,9 °C (-22 až 50 °F)
a 31 až 60 °C
(88 až 140 °F)

±1 °C (1,8 °F)
±2 °C (3,6 °F)

Relativní vlhkost vzduchu

5 až 98 %

±3,5 %

Rosný bod (vypočítaný)

-30 až 60 °C (-22 až
140 °F)

±3 °C (4,8 °F)

Mokrá teplota (vypočítaná)

-30 až 50 °C (-22 až
122 °F)

±3 °C (4,8 °F)

Kontaktní měření teploty, termočlánek
typu K

-99,9 až 99,9 °C
(-148 až 212 °F)

±1,5 % +1 °C (1,8 °F)

100 až 1 372 °C
(212 až 2 502 °F)

±1,5 % +2 °C (3,6 °F)

Všeobecné informace
Displej

Podsvícený, multifunkční LCD

Záruka

Omezená, 3 roky

Typ baterie

1x 9 V baterie

Životnost baterie

Typicky 120 hodin

Indikátor stavu baterie

Indikace vybité baterie

Automatické vypnutí

Nastavitelné od 5 do 60 min (v 8 krocích)

Provozní teplota

0 až 50 °C (32 až 122 °F)

Skladovací teplota

-10 až 60 °C (14 až 140 °F)

Certifikace

CE, RCM

Pádová zkouška

1 m (3,3 ft), bez odnímatelných sond

Připojení příslušenství

Standardní připojení ¼ palce - 20 pro příslušenství

Materiál pouzdra

Nárazuvzdorný plast

Hmotnost

283,9 g (10 oz) s vloženou baterií, bez externích sond

Obsah balení

Měřič prostředí EM54, miskový anemometr,
termočlánek typu K, měkké ochranné pouzdro, baterie
9 V, stativ

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální technické údaje najdete na webové stránce www.flir.com.
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