
Peakmeter MEG-PM6252B Anemómetro Digital - Medidor de velocidade e humidade do vento

Descrição

PM6252B Anemómetro digital volume temperatura e humidade USB

Características: 
Alta qualidade. Exibição simultânea de velocidade, temperatura, 
humidade e fluxo de ar ambiente 
Display digital de linha dupla (Uplink: temperatura, humidade do ar) 
Unidade de interruptor, área (m2, ft2), tempo 
Pressione para alternar ( degreeC, degreeF) 
Velocidade do vento (m/s, km/h, mil/h, ft/m, ft/s, nós), 
Volume de ar (CMS, CMM, CFM) 
Dados em tempo real 
USB carregar funções 
Área de simples configuração, os dados serão armazenados no chip 
Resolução: 0.01m/s Média de 20 pontos para o volume e a 
velocidade do ar 
Preensão dos dados e MAX/MIN 
Luz de volta 
Indicador de bateria fraca 
Desligar automaticamente 
Aplicações: Instalação de HVAC, otimização, diagnóstico e 
reparação de sistema de ventilação, análise e manutenção. Vento e 
temperatura de teste. Análise ambiental caldeiras. Testes de 
aerodinâmica automóvel. 



Especificações: 
Modalidade de trabalho: conversão de frequência de velocidade de vento                                          
Exibir: grande ecrã LCD                                                                                                                            
Tempo de amostragem: aprox.. 0.4 segundos / tempo 
Temperatura de funcionamento: 0 graus centígrados, a 40 graus centígrados 
Humidade operacional: 0 a 85% RH (sem condensação) 
Temperatura de funcionamento do detector: 20ºC a 80ºC 
Humidade de funcionamento do detector: 0 a 95% RH (sem condensação)                               
Temperatura de armazenamento: 10 graus centígrados, a 50 graus centígrados                                 
Humidade de armazenamento: 0 a 80% RH (sem condensação)                                                        
Tamanho do produto: aprox.. 16.5 * 8.5 * 3.8cm
Cor: Laranja e preto
Pacote inclui: 
1 * PM6252B anemómetro 

1 * cabo USB 

1 * CD instalação 

1* Bolsa

Tipo do produto: Anemómetro



video 7"video 2"

Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresaria Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra Tel:219 253 300 
www.megaclima.pt         geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 
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