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Ilmanlaadun mittari seuraa lämpötilaa, ilmankosteutta,
virtausnopeuksia sekä CO- ja CO2-pitoisuuksia



Vakiovarusteet
A4 alkaliparistot (3 kpl), käyttöohje,
kalibrointisuoja, FlukeView Forms -ohjelmisto,
verkkolaite, kansainväliset pistokkeet
(International), virtausnopeusanturi 
(vain Fluke 975V).

Tilaustiedot
Fluke 975 AirMeter
Fluke 975V AirMeter virtausnopeusanturilla

Ilmanlaadun mittaukset monipuolisella
ilmanlaatumittarilla.
Fluke 975 AirMeter on kestävä ja
helppokäyttöinen, kädessäpidettävä
mittauslaite, joka sisältää viisi ilmanlaadun
mittaustoimintoa. Mittari soveltuu 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien
toiminnan testaamiseen sekä vaarallisten
häkävuotojen havaitsemiseen.  

• Fluke 975 mittaa, tallentaa ja näyttää
lämpötilan, kosteuden sekä 
hiilidioksidi- ja häkäpitoisuudet
kirkkaassa, taustavalaistussa näytössä.

• Ilmavirtauksen ja virtausnopeuden
mittaukset anturilla

• Kaikkien mitattujen ja laskennallisten
arvojen MIN/MAX/AVG-tallennus

• Valo- ja äänimerkki raja-arvon ylittyessä
• Käyttöliittymän kielen voi valita viidestä

eri vaihtoehdosta
• Laaja, yksittäinen tai jatkuva tiedonkeruu;

tiedot voidaan ladata tietokoneelle 
USB-liittymällä.

Toiminto

Mittaustulokset

Lämpötila

Suhteellinen kosteus

Ilman virtausnopeus

CO2

CO

Laskennalliset arvot

Kastepistelämpötila

Märkälämpötila

Virtaustilavuus (ilmanvaihtokanavassa)

% ulkoilma (lämpötila)

% ulkoilma (CO2)

Alue Näytön erottelukyky Tarkkuus

-20 °C...60 °C 0,1 °C ±0,9 °C; 40...60 °C
±0,5 °C; 5...40 °C
±1,1 °C; -20...5 °C

10...90 % 1 % suhteellinen kosteus  
ei kondensoiva ±2 % (10...90 %)

0,25...3000 fpm 1 fpm 4 % tai 4 fpm*
0,25 m/s .... 15 m/s 0,005 m/s 3 % tai 0,015 m/s* (suurempi)

* Tarkkuus koskee vain yli 
50 fpm:n nopeuksia.

0...5000 ppm 1 ppm Lämpeneminen kestää 1 min 
(5 minuuttia täydelliseen
vastaavuuteen) 2,75 % + 75 ppm

0...500 ppm 1 ppm ±5 % tai ±3 ppm (suurempi), kun
lämpötila on 20 °C ja suhteellinen
kosteus 50 %

-44...57 °C 0,1 °C ±1 °C, kun lämpötila on -20...60 °C
ja suhteellinen kosteus 40...90 %
±2 °C, kun lämpötila on -20...60 °C
ja suhteellinen kosteus 20...40 %
±4 °C, kun suhteellinen kosteus 
on 10...20 %

-16...57 °C 0,1 °C ±1,2 °C, kun suhteellinen kosteus
on 20...90 % ja lämpötila -20...60 °C
±2,1 °C, kun suhteellinen kosteus
on 10...20 %

0...3965 m3/min 0,001 m3/min E/O: Virtaustilavuus on keskiarvo  
(0...140 000 cfm) (1 cfm) pisteiden ja kanavan pinta-alan

tulosta

0...100 % 0,1 % E/O

0...100 % 0,1 % E/O

Suositeltavat lisävarusteet

Fluke 975 
AirMeter

Fluke 975

Käyttölämpötila 
(CO- ja CO2-anturit): -20...50 °C
Käyttölämpötila
(muut toiminnot): -20...60 °C
Varastointilämpötila: -20...60 °C
Kosteus: 10...90 %
Käyttökorkeus merenpinnasta:
jopa 2000 m

Iskun- ja tärinänkestävyys: MIL-PRF-
28800F, luokka 2
Virtalähde: Ladattava Li-Ion-akku
(ensisijainen), kolme AA-paristoa (varalla)
Paino: 0,544 kg
Koko (K x L x S): 28,7 cm x 11,43 cm x 
5,08 cm
Tiedonkeruu: 25 000 lukemaa (jatkuva
tallennus), 99 lukemaa (erillistiedot)
Käyttöliittymän kielivalikoima: 
englanti, ranska, espanja, portugali ja saksa
Kahden vuoden takuu

Tekniset tiedot

(Lisätietoja saat Fluken Web-sivuilta)

Fluke 975VP
AirMeter-nopeusanturi


