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Mini-Anemometer PCE-MAM 2 
Mini-Anemometer in pocketformaat voor verschillende eenheden (km/h, m/s, knopen) / 

instapmodel voor de hobbyist en de professional / MAX-/MIN-functie 
De compact en robuuste Mini-Anemometer PCE-MAM 2, met rotorsensor, is geschikt voor de 
oriënterende meting van de windsnelheid (luchtsnelheid), zowel buiten als binnenshuis. Met de 
draagbare lichtgewicht mini-anemometer kan snel ter plaatse een controle van de windsnelheid 
uitgevoerd worden. Naast de weergave van de actuele windsnelheid, kunnen ook de min- en max-
waarden worden weergegeven op het display. Het display van de meter beschikt over 
achtergrondverlichting en de eenheden kunnen eenvoudig met één druk op de knop omgeschakeld 
worden.  
 
 Mocht u vragen hebben over de anemometer, dan kunt u de volgende technische specificaties 
raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)53 737 01 92. Onze 
technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze anemometer en al 
onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Kleurendisplay 
- Pocketformaat 
- Batterij indicator 
- 5 Eenheden selecteerbaar  

- Rotorsensor 
- Robuuste kunststofbehuizing  
- MAX-/Min-functie 
- Automatische uitschakeling  

  

https://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
https://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Technische gegevens van de mini anemometer 
Meetbereik  0,4 ... 30 m/s 

Resolutie  0,1 m/s 

Nauwkeurigheid  ± (3 % + 0,3 m/s) 

Eenheden  m/s, km/h, mph, knopen, ft/min 

Temperatuurmeetbereik  -20 ... 70 °C 

Resolutie  0,1 °C 

Nauwkeurigheid  ± 1,5 °C 

Meetinterval  300 ms 

Batterijduur  ca. 60 h 

Automatische uitschakeling  na ca. 15 minuten 

Voeding  3 x 1,5 V AAA batterijen 

Bedrijfsomstandigheden -20 ... 60 °C 
10 ... 90 % r.v. 

Afmetingen  178,5 x 56 x 30,5 mm 

Gewicht  ca. 84 g 

  

Leveromvang 
1 x Mini-Anemometer PCE-MAM 2 
3 x 1,5 V AAA Batterij  
1 x Handleiding  
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