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Służy do pomiaru ciśnienia, przepływu i prędkości powietrza
w celu zachowania zrównoważonej i zapewniającej komfort
wentylacji



Dołączone akcesoria
Fluke 922: dwa gumowe przewody, pasek na
rękę, cztery baterie alkaliczne 1,5 V typu AA,
podręcznik użytkownika oraz miękki pokrowiec
Zestaw Fluke 922 obejmuje: miernik
przepływu powietrza Fluke 922, rurka Pitota o
dł. 30,48 cm, zestaw ToolPak, dwa gumowe
przewody, pasek na rękę, cztery baterie
alkaliczne 1,5 V typu AA, podręcznik
użytkownika oraz miękki pokrowiec

Informacje dotyczące
zamawiania
Fluke 922 Miernik przepływu

powietrza
Zestaw Fluke 922 Miernik przepływu

powietrza z rurką Pitota o
dł. 30,48 cm

Służy do pomiaru ciśnienia, przepływu i
prędkości powietrza w celu zachowania
zrównoważonej i zapewniającej komfort
wentylacji

Miernik Fluke 922 ułatwia dokonywanie
pomiarów przepływu powietrza, dzięki
zastosowaniu funkcji pomiaru ciśnienia,
przepływu powietrza oraz jego prędkości w
pojedynczym mierniku o dużej trwałości.
Dzięki zgodności z większością typów rurek
Pitota miernik Fluke 922 umożliwia
technikom wygodne wprowadzanie danych o
kształcie i wymiarach kanałów
wentylacyjnych, co zapewnia maksymalną
dokładność pomiaru.

Miernik Fluke 922 służy do: zapewnienia
właściwej równowagi przepływu powietrza i
komfortowych warunków w środowisku
pracy; pomiarów spadków ciśnienia w filtrach
i cewkach; dopasowywania skuteczności
wentylacji do liczby osób w budynku;

Funkcje

Parametry dot. eksploatacji

Ciśnienie powietrza

Prędkość powietrza

Przepływ powietrza (objętość)

Temperatura

Zakres Rozdzielczość Dokładność

± 4000 Pa 1 Pa ± 1% + 1 Pa
± 16 w H2O 0,001 w H2O ± 1% + 0,01 w H2O
± 400 mm H2O 0,1 mm H2O ± 1% + 0,1 mm H2O
± 40 mbar 0,01 mbar ± 1% + 0,01 mbar
± 0,6 PSI 0,0001 PSI ± 1% + 0,0001 PSI

250 do 16 000 stóp/min 1 fpm ± 2,5% odczytu przy
1 do 80 m/s 0,001 m/s 10 m/s (2000 p/min)

0 do 99 999 cfm 1 cfm Dokładność jest funkcją prędkości 
0 do 99 999 m3/godz. 1 m3/godz. powietrza i rozmiaru kanału
0 do 99 999 l/s 1 l/s

0°C do 50°C 0,1°C ± 1% + 2°C

Zalecane akcesoria

Miernik przepływu powietrza
Fluke 922

Fluke 922

Przechowywanie danych: 99 odczytów
Wymiary (wys. x szer. x dł.): 17,5 cm x 7,75 cm x 4,19 cm
Waga: 0,64 kg
Bateria/akumulator: Cztery baterie AA
Czas pracy baterii: 375 godzin bez podświetlania, 80 godzin przy

intensywnym podświetlaniu
Dwuletni okres gwarancji

Parametry techniczne
(Zapraszamy do odwiedzenia witryny firmy Fluke, aby uzyskać więcej informacji).

Dane ogólne

Temperatura eksploatacji

Temperatura przechowywania

Wilgotność względna eksploatacji

Klasa IP

Wysokość eksploatacji

Wysokość przechowywania

EMI, RFI, EMC

Wibracje

Maksymalne ciśnienie na porcie

0°C do +50°C

-40°C do +60°C

0% do 90%, bez kondensacji
90 % w.w. (10 °C do 30 °C)
75 % w.w. (30 °C do 40 °C)
45 % w.w. (40 °C do 50 °C) bez kondensacji

IP40

2000 m

12 000 m

Spełnia wymogi normy EN61326-1

MIL-PREF-28800F, klasa 3

10 PSI

Dane ogólne

TPAK
Zestaw ToolPak

PT12
Rurka Pitota, 
dł. 30,48 cm

Zestaw Fluke 922

monitorowania zależności ciśnienia wewnątrz
i na zewnątrz oraz zarządzania skorupą
budynku, a także przeprowadzanie badań w
kanałach wentylacyjnych w celu uzyskania
dokładnych pomiarów przepływów powietrza. 

• Przyrząd umożliwia odczyt ciśnienia
różnicowego i statycznego oraz prędkości i
przepływu powietrza

• Oznaczone kolorami przewody pomagają w
poprawnej interpretacji odczytów ciśnienia

• Jasny, podświetlany ekran umożliwia łatwy
odczyt wskazań w dowolnych warunkach

• Funkcje Min./Maks./Średnia/Zatrzymanie
ułatwiają analizowanie danych

• Oszczędność baterii dzięki funkcji
automatycznego wyłączania zasilania


