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Meettoestellen voor milieuonderzoek

Milieumeter (4 in 1)
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PeakTech

Multifunctioneel meettoestel inzetbaar als geluidsniveaumeter, luxmeter, relatieve luchtvochtigheidsmeter en temperatuurmeter. Uitgerust met een vaste meetmicrofoon, een inplugbare lichtsensor,
een vochtigheidssensor met vaste aansluitkabel en een inplugbare NiCr-Ni temperatuurvoeler.
· meetbereiken en basisnauwkeurigheid:
- geluidsniveaumeter dB(A en C): 35...100 dB en 65...130 dB (± 3,5 dB)
- luxmeter: 20 - 200 - 2000 - 20000 Lux (± 5% + 10 digits)
- vochtigheidsmeter: 25...95% (± 5%)
- temperatuurmeter: -20…+200°C en -20…+750°C (± 3% + 2°C)
· display: 3½ digits, LCD 17 mm
· speciale functies: data hold en peak hold
· toebehoren: kunststof draagtas en 9 V batterij
· afmetingen: 251 x 64 x 40 mm
Art. nr. P5035

108,00 €

Lichtmeter

PeakTech

Het toestel is uitgerust met een lichtsensor met vaste aansluitkabel
· meetbereiken: 200 - 2000 - 20000 - 50000 Lux (± 5% + 10 digits)
· display: 3½ digits, LCD 11 mm
· toebehoren: kunststof draagtas en 12 V batterij (type VA23A)
· afmetingen: 115 x 65 x 25 mm
Art. nr. P5025

27,95 €

Geluidsniveaumeter

PeakTech

Toestel uitgerust met een vaste meetmicrofoon.
· meetbereiken dB(A en C): 35...100 dB en 65...130 dB (± 1,5 dB)
· frequentiebereik: 31,5 Hz...8 kHz
· meetfrequentie: snel (125 ms) of langzaam (1 s)
· display: 3½ digits, LCD 17 mm
· speciale functies: data hold en peak hold
· toebehoren: kunststof draagtas en 9 V batterij
· afmetingen: 251 x 64 x 40 mm
Art. nr. P5055

Cup-anemometer

77,80 €

ANEMO

Toestel voor de meting van windsnelheid en windsterkte. Mogelijkheid om de naald te blokkeren.
Voorzien van een handvat met M6-schroefdraad voor statiefbevestiging.
· meetbereiken: 35 m/s - 120 km/h - 12 Beaufort - 60 knopen
· toebehoren: afdekkap uit kunststof
· afmetingen: Ø 100 x 205 mm
Art. nr. 03085.10

234,00 €

Windsensor voor smartphone
Elektronische sensor voor de meting van windsnelheid en -richting m.b.v. een smartphone of tablet.
Aansluitbaar op de koptelefoon ingang. Engelstalige software gratis te downloaden van het internet.
Werkt met alle iPhones vanaf de 4, op alle iPads vanaf de 2 en met de meeste Android smartphones (volledige lijst met compatibele toestellen op aanvraag). Weergave: actuele, gemiddelde en
maximum windsnelheid, windrichting en real time grafiek van de windsnelheid.
· meetbereik: 2...40 m/s (andere beschikbare eenheden: km/h - Beaufort - knopen)
· nauwkeurigheid: ± 4%
Art. nr. VA-002
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75,00 €

Prijslijst 01/2018 | Prijzen excl. 21% BTW

dimat

Meettoestellen voor milieuonderzoek

Regenmeter van Hellmann
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AMARELL

Deze regenmeter is vervaardigd uit roestvrij staal en wordt geleverd met een montagebeugel voor
de bevestiging aan een houten paal. Het bovenste deel bevat de opvangtrechter welke voldoende
diep is geplaatst om uitspattend water te vermijden. In het onderste deel wordt de maatcilinder uit
kunststof geplaatst.
 opvangoppervlak: 100 cm²
 meetbereik: 0...25 mm / 1 mm (1 mm = 1 liter/m²)
 afmetingen: Ø 115 x 310 mm
Art. nr. K191050
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69,15 €
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