MIERNIK ŚRODOWISKOWY

FLIR EM54™
Urządzenie FLIR EM54 zostało zaprojektowane z myślą o
profesjonalistach zajmujących się systemami HVAC/R, którzy
poszukują ekonomicznego, dokładnego i niezawodnego
miernika do pomiarw parametrw środowiskowych. Jest
to doskonały przyrząd do kontroli oraz rozwiązywania
problemów związanych z instalacjami powietrznymi w
budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.
EM54 umożliwia sprawdzanie prawidłowości przepływu
objętościowego na wlotach i wylotach przewodów, czyli
parametru wymaganego do wydajnej pracy układu. Dzięki
funkcjom

pomiaru

wilgotności,

temperatury

mokrego

termometru oraz punktu rosy EM54 może mierzyć odchylenia
od prawidłowych poziomów wilgotności względnej. Ponadto
dołączona do zestawu kontaktowa sonda temperatury
pozwala sprawdzać silniki elektryczne i podzespoły
termiczne pod kątem prawidłowych temperatur pracy. Jest
to samodzielny przyrząd, który pozwala mierzyć wszystkie
potrzebne wartości temperatur otoczenia i oprzyrządowania.
www.flir.com/em54

DOKŁADNOŚĆ I
NIEZAWODNOŚĆ

Postaw na przystępny cenowo miernik, który
zapewnia dokładne, pewne i wysokiej jakości
dane umożliwiające pracę bez problemów.

WYDAJNA INSPEKCJA I
ELIMINACJA PROBLEMÓW
Pracuj wydajniej na szerokiej gamie systemów.

• Dokonuj z łatwością pomiarów prędkości
powietrza na nawiewie oraz wyciągu za pomocą
zewnętrznej sondy anemometryczej o wysokiej
rozdzielczości i szerokim zakresie działania.

• Korzystaj z dołączonej do zestawu kontaktowej
sondy temperaturowej, sprawdzając silniki
elektryczne i podzespoły termiczne pod
kątem prawidłowych temperatur pracy.

• Oszczędzaj baterię dzięki programowalnej
funkcji automatycznego wyłączania (APO) oraz
wskaźnikowi niskiego poziomu energii.

• Wykonuj nie tylko pomiary temperatury i wilgotności
względnej powietrza, lecz także obliczenia temperatury
termometru mokrego i temperatury punktu rosy.

• Ciesz się wieloletnią bezproblemową eksploatacją
dzięki wytrzymałej i niezawodnej konstrukcji
miernika oraz 3-letniej ograniczonej gwarancji.

• Obliczaj przepływ objetościowy powietrza (CFM/
CMM) w kanałach powietrznych, korzystając z
pomiarów prędkości powietrza i wymiarw kanałów.
• Korzystaj z funkcji wychwytywania wartości MIN./
MAKS./ŚR., aby otrzymywać bardziej realne wyniki
w przypadku wahań mierzonych parametrów.

ŁATWA OBSŁUGA

Korzystaj z intuicyjnych funkcji ergonomicznego
i prostego w obsłudze miernika.

• Korzystaj z łatwych w obsłudze, dobrze oznaczonych
klawiszy funkcyjnych.
• Odczytuj dokładnie wskazania, korzystając z
podświetlenia wielofunkcyjnego ekranu.
• Korzystaj z funkcji zatrzymywania chwilowego wartości
mierzonej.
• Wybieraj z łatwością jednostki pomiarowe odpowiednie
do wymagań dla danego zastosowania.

DANE TECHNICZNE
Pomiary środowiskowe

Zakres

Dokładność

Wymiary

Prędkość powietrza, sonda
anemometryczna wiatraczkowa

Od 0,4 do 30 m/s
Od 79 do 5906 stóp/min
Od 1,4 do 108,0 km/h
Od 0,9 do 67,2 mph
Od 0,8 do 58,3 węzła

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

Jednostka główna

275 × 65 × 45 mm (10,8 × 2,6 × 1,8 cala)

Długość korpusu anemometru

150 mm (5,9 cala)

Długość przewodu anemometru

950 mm (37,4 cala)

Średnica wiatraczka anemometru

70 mm (2,8 cala)

Przepływ powietrza (wydatek)

Od 0 do 999 900 CMM (od 0 do 999 900 CFM)

Temperatura powietrza

Od 10 do 30°C (od 50 do
86°F)
Od -30 do 9,9°C (od -22 do
50°F) i od 31 do 60°C
(od 88 do 140°F)

±1°C (1,8°F)
±2°C (3,6°F)

Wilgotność względna powietrza

Od 5% do 98%

±3,5%

Punkt rosy (obliczeniowa)

Od -30 do 60°C (od -22
do 140°F)

±3°C (4,8°F)

Temperatura termometru mokrego
(obliczeniowa)

Od -30 do 50°C (od -22
do 122°F)

±3°C (4,8°F)

Temperatura kontaktowa, termopara
typu K

Od -99,9 do 99,9°C
(od -148 do 212°F)

±1,5% +1°C (1,8°F)

Od 100 do 1372°C
(od 212 do 2502°F)

±1,5% +2°C (3,6°F)

Informacje ogólne
Wyświetlacz

Podświetlany, wielofunkcyjny ekran LCD

Gwarancja

3 lata, ograniczona

Rodzaj baterii

1 × 9 V (w zestawie)

Czas pracy baterii

120 godzin (standardowo)

Wskaźnik stanu baterii

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Automatyczne wyłączanie (APO)

Możliwość ustawienia w zakresie od 5 do 60 min w
przedziałach co 8

Temperatura robocza

Od 0 do 50°C (od 32 do 122°F)

Temperatura przechowywania

Od -10 do 60°C (od 14 do 140°F)

Certyfikaty

CE, RCM

Test odporności na upadek

1 m (3,3 stopy), bez odczepialnych sond

Mocowanie akcesoriów

Standardowe mocowanie ¼″– 20 dla akcesoriów

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia

Masa

283,9 g (10 uncji) z baterią, bez sond zewnętrznych

Zawartość opakowania

Miernik środowiskowy EM54, sonda
anemometryczna wiatraczkowa, termopara typu K,
miękkie etui, bateria 9 V, trójnóg

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze dane techniczne są dostępne na stronie www.flir.com
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