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Miernik temperatury i wilgotności 971
Miernik tlenku węgla CO-220

Fluke 561
Połączenie 
termometru 
kontaktowego i 
bezkontaktowego

Dołączone akcesoria
Fluke CO-220: Miękki przenośny futerał C50 i 
bateria

Informacje dotyczące zamawiania
Fluke 971  Miernik temperatury
    i wilgotności
Fluke CO-220 Miernik tlenku węgla
CO-205  Zestaw do zasysania

Umożliwia przeprowadzenie dokładnych 
odczytów wilgotności i temperatury 
powietrza. Temperatura i wilgotność to 
dwa bardzo istotne czynniki, pozwalające 
utrzymać optymalny poziom samopoczucia 
i dobrą jakość powietrza w pomieszczeniu. 
Miernik Fluke 971 jest nieoceniony w pracy 
techników konserwujących urządzenia, 
wykonawców usług HVAC oraz specjalistów 
zajmujących się oceną jakości powietrza 
w pomieszczeniach (IAQ). Lekki, odporny i 
poręczny miernik Fluke 971 jest doskonałym 
narzędziem do kontroli obszarów, w których 
mogą występować problemy.

Jednoczesny pomiar wilgotności i •	
temperatury
Pomiar punktu rosy i termometru •	
wilgotnego
Pojemność pamięci do 99 zapisów•	
Zapamiętanie wartości Min / Maks / •	
Średniej
Ergonomiczny kształt z wbudowanym •	
uchwytem paskowym i futerałem 
ochronnym
Podświetlany, dwuwierszowy wyświetlacz•	
Nakręcana nakładka ochronna•	
Wskaźnik niskiego poziomu baterii•	

Parametry techniczne

Zakres temperatury -20 °C – 60 °C
Dokładność pomiaru temperatury 
0 °C – 45 °C 
-20 °C – 0 °C oraz 
45 °C – 60 °C

± 0,5 °C 
± 1,0 °C

Rozdzielczość 0,1 °C
Czas reakcji (temperatura) 500 ms
Typ czujnika temperatury NTC
Zakres wilgotności względnej 5% – 95%
Dokładność pomiaru wilgotności 
względnej 
10% – 90% przy 23 °C  
< 10%, > 90% przy 23 °C 

± 2,5% 
± 5,0%

Czujnik wilgotności Czujnik polimerowej warstwy pojemnościowej
Pojemność pamięci 99 zapisów
Czas reakcji (wilgotność) Dla 90% całkowitego zakresu – 60 sek. przy prędkości powietrza 1 m/s

Temperatura pracy
-20 do 55 °C
(dla pomiaru wilgotności: 0 do 60 °C)
Temperatura przechowywania: -20 °C do 55 °C
Żywotność baterii: 
bateria alkaliczna typu 4 AAA: 200 godzin

Bezpieczeństwo: Zgodny z normą EN61326-1
Masa: 0,188 kg 
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 
194 mm x 60 mm x 34 mm
Roczna gwarancja

Mierniki tlenku węgla

Miernik tlenku węgla Fluke CO-220
Miernik tlenku węgla CO-220 pozwala na wykonanie szybkich 
i dokładnych pomiarów poziomu CO. Duży, wyświetlacz LCD 
pokazuje poziom CO z zakresu 0 do 1000 ppm. Funkcja MAX 
Hold pozwala na zapisanie i wyświetlenie maksymalnego 
poziomu CO. Roczna gwarancja.
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Inne użyteczne urządzenia

Zestaw do zasysania CO-205
Pozwala przekazać próbki spalin o temperaturze maksymalnej 
371 °C do miernika CO-220 w celu wykonania pomiaru tlenku 
węgla. Roczna gwarancja.

Fluke CO-205 




