
Anemometr TSI VelociCalc® 9545- iBros
technic

VELOCICALC® Modele 9535 i 9545 umożliwiają pomiar i rejestrację danych dla wielu parametrów
za pomocą jednego aparatu. Instrumenty te pozwalają na jednoczesny eksport wyników do
komputera i pomiar przy zastosowaniu sondy z kilkoma czujnikami. Obydwa urządzenia pozwalają na
pomiar prędkości i temperatury oraz obliczają przepływ objętościowy powietrza. Model 9545 mierzy
także wilgotność, temperaturę „mokrego termometru” oraz „punkt rosy”. Modele 9535 i 9545
wyposażone zostały w teleskopowe sondy proste, natomiast model 9535-A oraz 9545-A posiadają
sondy łamane.

Instrument jest wyposażony w sondę pomiarową z naniesioną podzialką metryczną, umożliwia to
pomiar prędkości powietrza metodą trawersacji kanału. Ten wysokiej jakości przyrząd pomiarowy
posiada dużą tolerancję kąta ustawienia sądy względem kierunku przepływu. Ergonomicznie
zaprojektowana obudowa zapewnia możliwość wpięcia sondy do specjalnego uchwytu na prawo od
wyświetlacza dzięki czemu można posługiwać się miernikiem za pomocą tylko jednej ręki.

 

Zalety miernika VeleociCalc 9545

Prosty w obsłudze●

Dokładny pomiar prędkości powietrza●

Jednoczesny pomiar i wyświetlanie trzech mierzonych parametrów●

Pomiar wilgotności (model 9545 i 9545-A)●

Obliczanie przepływu w warunkach pomiarowych●

Możliwość rejestracji 26 500+ próbek●

Oznaczenie datami i nazwami 100 zestawów pomiarowych●

Oprogramowanie LogDat2 w zestawie●

Możliwość zastosowania sondy łamanej (model 9535-A i 9545-A)●

Darmowy certyfikat kalibracji●

 

Zastosowanie:

Pomiary przepływu●

Odbiory instalacji●

Kontrola parametrów procesu●

Sprawdzanie działania instalacji HVAC●

Certyfikacja pomieszczeń●



 

 Dane techniczne

Pomiar prędkości:  
 Zakres pomiarowy od 0 do 30 m/s

 Dokładność ±3% lub ±0,015 m/s
(która wartość większa)

 Czułość/Rozdzielczość 0,01 m/s
Pomiar temperatury:
 Zakres pomiarowy od -10 do 60°C
 Dokładność ±0,3 °C
 Czułość 0,1 °C
Pomiar wilgotności względnej  
 Zakres pomiarowy od 0 do 95 %RH
 Dokładność ±3 %RH
 Czułość 0,1 %RH
Pomiar temperatury mokrego
termometru  

 Zakres pomiarowy od 5 do 60°C
 Czułość/Rozdzielczość 0,1°C
Parametry eksploatacji:  
 Temperatura pracy (elektronika) od 0 do 45°C
 Temperatura pracy (sonda) od -10 do 60°C
 Temperatura przechowywania od -20 do 60°C
Dodatkowe dane:  
 Statystyka maks., min., średnia

 Pojemność pamięci
12 700 próbek
oznaczonych datą i
czasem, 100 profili

 Rejestracja konfigurowana przez
użytkownika

 Oprogramowanie LogDat2 do sczytywania
danych

 Interwał zapisu 1 s do 1 h
 Stała czasowa 1 s do 60 s

Zasilanie:  4 x bateria AA lub
ładowarka

Wymiary:   
 miernik 8,4cm x 17,8cm x 4,4cm
 sonda (po rozłożeniu) 101,6 cm
Waga (z bateriami): 0,27 kg

Dodatkowo w zestawie:
certyfikat kalibracji,
przewód USB do
komunikacji



 z komputerem

 

 

Możliwości:

pomiar przepływu●

pomiar prędkości●

pomiar temperatury●

pomiar wilgotności względnej pomiar punktu rosy, pomiar temp. mokrego term.●

funkcja uśredniania wyników●

możliwość rejestracji wyników●

 

KONTAKT

iBros technic 

E-mail: info@ibros.pl

WWW: www.termowizja.ibros.pl

Tel: +48 12 376 70 51
Fax: +48 12 376 70 52
Adres:
Fredry 2
30-605 Kraków
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