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Luchtmeter met lepel systeem PCE-A420 
digitale luchtmeter, de windrichting heeft geen invloed op de meting  

Handmatige luchtmeter met lepel systeem. Het belangrijkste voordeel van deze luchtmeter is 
ongetwijfeld dat het niet nodig is de lepels exact in de windrichting te bevestigen. Het gevoelige 
lepel systeem reageert bij de minste lucht stroomsnelheden. De normale luchtmeters met 
gevleugelde wiel hebben het nadeel dat ze alleen nauwkeurige metingen kunnen verrichten als het 
gevleugelde wiel exact in de windrichting is bevestigd. Mocht u vragen hebben over de luchtmeter 
met lepel systeem PCE-A420, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of 
neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische 
medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze luchtmeter en al onze andere 
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Data logger met 100 punten 

- Heel gevoelig lepel systeem  

- Type bescherming IP 65 

- De windrichting is niet belangrijk bij het 

  verrichten van de meting   

- Mogelijkheid om eenheden te selecteren:m/s, 

  km/h, ft/min, knopen en mijl/uur 

- MIN, MAX en HOLD functie 

- Auto Power Off (automatische uitschakeling) 

- Groot LCD scherm  

Technische specificaties 

Meetbereik   0,9 ... 35,0 m/s 
2,5 …126,0 km/h 
1,4 … 68,0 knopen 
1,6 ... 78,2 mijl/uur 
144 ... 6895 ft/min  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/anemometers-kat_152458_1.htm
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Resolutie   0,1 m/s 
0,1 km/h 
0,1 knopen 
0,1 mph 
1 ft/min  

Nauwkeurigheid   ±2 %  

Doorsnede van het gevleugelde wiel  70 mm  

Indicator  LCD scherm van 28 x 19 mm  

Behuizing  plastic  

Voeding  4 AAA batterijen van 1,5 V   

Lepels  Van plastic, doorsnede van 135 mm   

Afmetingen  190 x 40 x 32 mm  

Gewicht  180 g  

Omgevingstemperatuur bereik   0 ... 50 °C  

Omgevingsvochtigheid bereik  < 80 % H.r.  

Foto van het gebruik van de luchtmeter PCE-A420  

 

Inhoud van de doos 

1 x luchtmeter met lepels PCE-A420, 1 x batterijen, 1 x koffertje,  

1 x gebruiksaanwijzing 

 


