ÇEVRE ÖLÇÜM CİHAZI

FLIR EM54™
FLIR EM54; uygun maliyetli, hassas ve güvenilir bir çevre
ölçüm cihazına ihtiyaç duyan HVAC/R uzmanları için
tasarlanmıştır. Konut, ticari ve endüstriyel tesislerdeki kanal
sistemlerini denetlemek ve sorunları çözmek için idealdir.
EM54'ü kullanarak, kanal sistemlerinin etkin biçimde işlemesi
için bir önkoşul olan, kanal giriş ve çıkışlarında belirlenmiş
hacimsel akışın sağlandığını doğrulayabilirsiniz. Nem, yaş
termometre ve çiy noktası gibi özelliklere sahip olan EM54,
uygun bağıl nem düzeylerindeki sapmaları da ölçebilir. Buna
ek olarak, cihaza dahil edilen temaslı sıcaklık probu ile elektrik
motorlarının ve termal ekipman bileşenlerinin uygun çalışma
sıcaklığında olduğunu kontrol edebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz
tüm çevresel ölçümler ve ekipman sıcaklık ölçümleri için tek
bir cihaz.
www.flir.com/em54

HASSAS VE GÜVENİLİR

Yüksek kaliteli verileri hassas bir ölçümle
sürekli olarak sağlayabilme konusunda bu
uygun maliyetli ölçüm cihazına güvenin
ve işinizi bölünmeden tamamlayın
• Geniş aralıklı ve yüksek çözünürlüklü harici
anemometreyi kullanarak kanal giriş ve
çıkışlarındaki hava hızını hassas şekilde ölçün
• Programlanabilir Otomatik Kapanma (APO)
zamanlayıcısı ve düşük pil göstergesi
ile pil ömrünü koruyun ve yönetin
• 3 yıllık sınırlı garantiye sahip bu sağlam ve
güvenilir ölçüm cihazını uzun yıllar sorunsuz
şekilde kullanabilmenin keyfini sürün

VERİMLİ ŞEKİLDE DENETLEYİN
VE SORUNLARI ÇÖZÜN

KULLANIMI KOLAY

• Cihaza dahil edilen temaslı sıcaklık probunu,
elektrik motorlarının ve termal ekipman
bileşenlerinin uygun çalışma sıcaklığında
olduğunu kontrol etmek için kullanın

• Anlaşılır şekilde işaretlenmiş işlev tuşlarını
kolayca kullanın

Birçok farklı sistem üzerindeki işinizi
daha verimli şekilde tamamlayın

• Hava sıcaklığı ve bağıl nem ölçümlerine ek olarak, yaş
termometre ve çiy noktası hesaplamalarını da alın
• Hava hızı ölçümü ve kanal geometrisini
kullanarak uygulamanızdaki kanal hava
akışını (CFM/CMM) hesaplayın
• "MIN-MAX-AVG" (Min-Maks-Ortalama) kayıt işlevini
kullanarak ölçülen parametrelerde dalgalanmalar
yaşandığında daha anlamlı sonuçlar elde edin

Bu basit ve ergonomik ölçüm cihazını
sezgisel olarak kullanın

• Arkadan aydınlatmalı çok işlevli ekran üzerinde
değerleri anlaşılır şekilde görüntüleyin
• "Veri Saklama" özelliğini kullanarak ölçümleri
dondurun
• Uygulamanız için gerekli olan ölçü birimlerini
kolayca uyumlu hale getirin

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çevresel Ölçümler

Aralık

Doğruluk

Boyutlar

Hava Hızı, Pervaneli Anemometre Probu

0,4 ila 30 m/s
79 ila 5906 ft/dk
1,4 ila 108,0 km/sa
0,9 ila 67,2 mil/sa
0,8 ila 58,3 knot

±%3 +0,2 m/s
±%3 +40 ft/dk
±%3 +0,8 m/s
±%3 +0,4 m/s
±%3 +0,4 m/s

Ana Ünite

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

Anemometre Gövde Uzunluğu

150 mm (5,9 inç)

Anemometre Kablo Uzunluğu

950 mm (37,4 inç)

Anemometre Pervane Çapı

70 mm (2,8 inç)

Hava Akışı

0 ila 999900 CMM (0 ila 999900 CFM)

Hava Sıcaklığı

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

±1 °C (1,8 °F)
±2 °C (3,6 °F)

Hava Bağıl Nemi

%5 ila %98

±%3,5

Çiy Noktası (Hesaplanmış)

-30 ila 60 °C (-22 ila
140 °F)

±3 °C (4,8 °F)

Yaş Termometre (Hesaplanmış)

-30 ila 50 °C (-22 ila
122 °F)

±3 °C (4,8 °F)

Temaslı Sıcaklık, K Tipi Termokupl

-99,9 ila 99,9 °C
(-148 ila 212 °F)

±%1,5 +1 °C (1,8 °F)

100 ila 1372 °C
(212 ila 2502 °F)

±%1,5 +2 °C (3,6 °F)

Genel Bilgiler
Ekran

Arka aydınlatmalı, çok işlevli LCD

Garanti

Sınırlı 3 yıl

Pil Tipi

1x 9V (dahildir)

Pil Ömrü

Normal kullanımda 120 saat

Pil Durumu Göstergesi

Düşük pil göstergesi

Otomatik Kapanma (APO)

5 ila 60 dakikalık 8 kademe ayarlanabilir

Çalışma Sıcaklığı

0 ila 50 °C (32 ila 122 °F)

Depolama Sıcaklığı

-10 ila 60 °C (14 ila 140 °F)

Sertifikalar

CE, RCM

Düşme Testi

1 m (3,3 ft), çıkarılabilir problar dahil değildir

Aksesuar Bağlantısı

Aksesuar için standart ¼-inç 20 bağlantısı

Gövde Malzemesi

Darbeye dayanıklı plastik

Ağırlık

Pil takılıyken, harici prob olmadan 283,9 g (10 oz)

Kutu İçeriği

EM54 Çevre Ölçüm Cihazı, pervaneli anemometre
probu, K Tipi Termokupl, yumuşak taşıma çantası, 9V
pil, tripod
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