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Acessórios Para Bombas de Amostragem Análise de Gases de Combustão Automação Industrial Calibrações Elétrica Média / Alta Tensão

Eletro-Eletrônica Kits e Promoções Laboratório Lançamentos Mecânica Metrologia Segurança do Trabalho Termovisores

Tubo de Pitot

Estação Meteorológica Completa com Display Touch-Screen ITWH-1080

Preço:

R$1.299,00
(+ 0% de desconto para pagamentos por boleto à vista)

IPI incluso: 5%

ou 6x R$216,50 (sem juros)

Disponibilidade: Em estoque

Seja o primeiro a avaliar!

Compre Junto

Gostou da nossa loja?
Então, indique para um
amigo.

Nome do Amigo

E-Mail do Amigo

Seu Nome

Seu E-Mail

 

Página Anterior     Início > Laboratório  > Estação Meteorológica Completa com Display Touch-Screen ITWH-1080

Código: ITWH-1080

Descrição  Especificações  Manual

Estação meteorológica completa sem fio mede a velocidade do vento, direção do vento, precipitação, temperatura e
umidade (interior e exterior), pressão barométrica, ponto de orvalho e sensação térmica. Registra 4.080 pontos de
dados, interface USB e software Windows para monitoramento em tempo real.
 
Compacta e fácil de instalar a estação meteorológica tem um impressionante confiabilidade a um custo muito baixo.
Transmite a 45 segundos de intervalo através de uma linha de 100 metros sem fio de alcance. Tela de console de
toque com retroiluminação (temporário). Sem energia AC se necessário. Console com projeto ideal, fina e portátill para
montagem na parede ou monitor de desktop.
 
As estações meteorológicas estão cobertas por uma garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.
A  tecnologia da ITWH1080PC tem um ótimo desempenho na emissão de dados sem fio, com tecnologia de sensores
avançados os resultados são: Otima precisão a um custo baixo. Ela oferece dados instantâneos e históricos de
temperatura interna e externa, umidade, velocidade do vento (média e rajada), direção do vento, pressão barométrica

      

  

 

 
Boa tarde, Visitante! (Para logar, clique aqui).
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Indique este produto a um amigo

 e precipitação. O controlador de toque tela  registra 4.080 pontos de dados com intervalo de amostragem ajustável
(máximo de 5 minutos). Existe um mecanismo que mostra na tela quando a memória está ficando cheia para que os
dados possam ser baixados e arquivados em um computador através de uma porta USB integrada. Inclui o software.
 
O Display  tem um relógio rádio-controlado  (WWVB) para melhorar a precisão. O controlador funciona com 3 pilhas AA
e pode ser montado até 100 metros de distância dos sensores até o display. O tecnologia WH1080PC vem com um
conjunto de sensores avançados (anemômetro, direção metros, sensor de temperatura / umidade, medidor de chuva, a
montagem do pólo), touch screen wireless controller / display, cabo USB para conexão a um PC, software e
braçadeiras para tubos para a montagem do conjunto de sensores para um local.
 

Características: 

Painel de tela de toque
Porta USB para comunicação para o PC
Todos os dados meteorológicos da estação são ajustáveis para a sua necessidade e podem ser enviados ao seu
computados ou simplesmente gravados para descarregá-los futuramente.
Software para transferência de dados meteorológicas para PC
Os dados das chuvas (pluviômetro) serão mostrados em polegadas ou milímetros e podem ser coletados em, 1
hora, 24 horas, uma semana, um mês e total desde a última reinicialização.
Dados de vento frio e temperatura, e ponto de orvalho são exibidos  em ° F ou ° C
Gravações de mínimas e máximas de  vento frio e ponto de orvalho estarão com hora e data
As unidades de velocidade do vento são: mph, m/s, km/h, nós, Beaufort
A bússola aparece no display em relação a direção do ventos
Exibe seta da tendências de previsões
O alarme pode ser ajustado para os modos:
Temperatura
Umidade
Vento frio
Ponto de orvalho
Avisos de chuva ou tempestades
Velocidade do vento
Pressão do ar
Ícones de previsões com base na mudança de pressão barométrica
As unidades de pressão atmosférica são inHg ou hPa, com uma resolução 0.1hPa
A umidade ao ar livre e indoor Wireless (% RH).
Registros min. e max. umidade com hora e data.
A temperatura interior e exterior são mostradas em ° F ou ° C.
Registros min. e max. temperatura com hora e data
Recebe e exibe por rádio-controlado.
12 ou 24 horas será a exibição de tempo.
Calendário perpétuo
Definição de fuso horário
Luz LED de alta iluminação
Display pode ser pendurado livre em desktop
A recepção é sincronizada automaticamente
Baixo consumo de energia (mais de 2 anos para a duração da bateria do transmissor)

 

Comentários

Seja o primeiro a comentar sobre este produto.

DE:  

MENSAGEM:

 

Nome:

E-Mail:

  

PARA:  

Nome:

E-Mail:

Formas de Pagamento

  

Empresa Dúvidas Contato Afiliados

Cupom Desconto Política de
Privacidade

Segurança Histórico da
empresa

Serviços Condições de
Compra

Frete e envio de
encomendas

Localização

Trabalhe Conosco

Atendimento
Online

Institucional

Assine nossa Newsletter.

Nome:

Data Nascimento:

dd/mm/aaaa
E-Mail:

Sexo:

Masculino

 

  

Descadastrar
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Infelizmente o endereço abaixo fere as regras de acesso à internet da Universidade ou oferece risco ao usuário e à

Universidade 
"Se o problema é medição, a Instrutemp é a solução"

Televendas: (55 11) 3488-0200 de Segunda à Sexta-Feira das 09h às 18h
Rua Fernandes Vieira, 156 - Belenzinho - São Paulo, SP - Brasil - 03059-023

Copyright © 2007 INSTRUTEMP - Todos os Direitos Reservados.
Proibida a reprodução total ou parcial do site sem autorização. |

Todas as imagens são meramente ilustrativas.
Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Os preços no site podem ser diferentes de nossa loja física.


