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Rychlost proudění

Termický anemometr AL-BD1 s teleskopickou ohebnou  
sondou je primárně koncipován pro měření rychlostí  
proudění vzduchu při Blower-Door testu, při kterém  
právě možnost natočení sondy do požadovaného směru  
značně usnadní práci. Anemometr lze samozřejmě  
použít i na běžné měření rychlosti, průtoku a teploty  
v potrubí, případně volném prostoru. Displej zobrazuje  
hodnotu rychlosti (průtoku) včetně  grafického znázornění  
jejího kolísání  a současně i teplotu měřeného vzduchu. 

Přestože je tento model určen primárně k základnímu  
měření rychlosti, lze využít i jeho další paměťové  
funkce a provádět i sofistikovanější měření, jako  
např. dlouhodobější záznam v nastaveném intervalu  
nebo bodové měření s následným vyhodnocením  
dat v PC atd. Software, který je součástí dodávky,  
umožní export  dat do formátu Excell nebo  
přímý grafický tisk.

Vlastnosti a výhody
   Velký podsvícený LCD displej s grafickou  
indikací (4 Hz-technologie)
   Měření rychlosti a teploty
   Měření maximální a minimální rychlosti
   Měření 2/3 Vmax a střední hodnoty                       
rychlosti
   Funkce Hold, ukládání a mazání
   Indikace nízkého stavu baterie
   Funkce automatického vypínání přístroje
   Paměť  k uložení 350 hodnot
   Digitální USB výstup

Termický anemometr  
AL-BD1



Technická specifikace
Měřené veličiny rychlost, teplota a průtok

Měřicí rozsah

Rychlost 0…30 m/s

Teplota 0…45 °C

Průtok 0…999.900 m3/min

Volitelné jednotky m/s, Ft/min, Knots, km/hod, Mph

Přesnost

Teplota ± 2 °C

Rychlost ± 0,3 m/s, ± 1 digit

Rozlišení 0,1 °C / 0,001 m/s

Vypnutí přístroje manuálně / automaticky

Provozní podmínky

Teplota okolí: 0…50 °C 
 senzor: 0…60 °C

Relativní vlhkost ≤80 % r.v.

Skladovací podmínky

Teplota -40…+60 °C

Relativní vlhkost ≤80 % r.v.

Napájení 4 ks typ AAA 1,5 V (alkalické)

Indikace nízkého stavu 4 V, ±0,2 V

Životnost baterií cca 20 hodin (kontinuální měření)

Rozměry

Přístroj 77 x 36 x 164 mm

Sonda průměr 12 mm 
 max. délka 1000 mm 

Hmotnost 350 g

 
Obsah dodávky
1x   přístroj AL-BD1 včetně ohebné teleskopické                                                                                 

sondy
1x ochranné gumové pouzdro přístroje
4x 1,5 V AAA alkalické baterie
1x USB kabel včetně softwaru
1x ochranná vyztužená taška
1x návod
1x kalibrační list
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