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Thermo-Hygro-Anemometer PCE-THA 10 
Thermo-Hygro-Anemometer met USB-interface / Metingen tot 30 m/s / 
Berekening van het luchtvolume tot 9.999 m³ / s / Eenhandbediening / 

Temperatuurmetingen tot +50 ° C / met achtergrondverlichting 

De Thermo-hygro-anemometer PCE-THA 10 met compacte afmetingen, nieuwe structuur en een 
geïntegreerde vleugelradanemometer bedienbaar is met 1 hand. Naast de windsnelheid, de thermo-
hygro-anemometer meet de temperatuur, de vochtigheid, het dauwpunt, de natte bol temperatuur 
en de hoeveelheid lucht. De gemiddelde windsnelheid van worden bepaald met behulp van 20 
opgeslagen punten. Min en max functie. Het is mogelijk om een meting op te nemen met de Hold-
functie. De Thermo-hygro-anemometer is uitgerust met een gemakkelijk te lezen, groot beeldscherm 
met aan- of uit te zetten backlight en automatische uitschakeling. Met de inbegrepen software en de 
USB-kabel is het mogelijk om metingen te analyseren op de computer. De thermo-hygro-
anemometer is ideaal voor verwarming, ventilatie en airconditioning ingenieurs of voor zeilers om de 
windsnelheid tijdens een zeiltocht te meten 

 

 

- Met USB-interface 

- Wind snelheid tot 30 m / s 

- Lucht volume tot 9.999 m³ / s 

- Eenhandsbediening 

- Temperatuur tot +50 ° C 

- Met backlight 
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Technische specificaties van de Thermo-hygro-anemometer PCE-THA 10 

Temperatuur 
 

Meetbereik -15 ... +50 ° C (+14 ... +122 ° F) 

Nauwkeurigheid ± 0,6 ° C 

Resolutie 0,1 ° C (0,1 ° F) 

Windsnelheid 
 

Meetbereik 0.4 ... 30 ms (80 ... 5900 FTM) 

Nauwkeurigheid ± 3% van de FS 

Eenheden m / s, ftm, kmh, knoop, bft, mph 

Vochtigheid 
 

Meetbereik 5 ... 95% relatieve vochtigheid 

Nauwkeurigheid ± 3% relatieve vochtigheid (25 ° C, 30 ... 95% 
R.H.) 
± 5% relatieve vochtigheid (25 ° C, 10 ... 30% 
R.H.) 

Resolutie 0.1% 

Luchtvolume 0 ... 9.999 m³ / s 

Opslagruimte 20 metingen 

Gemiddeld tot 20 metingen 

voeding 3 x AAA batterijen 

bedrijfsomstandigheden Temperatuur: 0 ... +50 ° C 
Vochtigheid: <80% relatieve vochtigheid 

Afmetingen 244 x 77 x 43 mm 

 

 

Leveringsinhoud van de thermo-hygro-anemometer PCE-THA 10 

1 x Thermo-Hygro-Anemometer PCE-THA 10, 3 x AAA batterijen, 1 x USB-kabel, 1 x software, 1 x 
handleiding, 1 x draagtas 

 

Optioneel verkrijgbaar: 

Best.nr.: CAL-PCE-HAT 

ISO-kalibratiecertificaat voor vochtigheid en temperatuur. 

Best.nr.: CAL-AM 

ISO-kalibratiecertificaat voor anemometers, windmeters, windsensoren, etc. 


