windmeters
windsnelheidsmeter met uitlezing op afstand
model max sirocco

Er zijn twee modellen leverbaar:
- model sirocco-analoog,
geen externe voeding nodig
- model sirocco-digitaal met 9 volt batterij
en bereik in km/uur.
Het systeem bestaat uit:
- halve bollen anemometer MAX40
- 20 meter 2-draadsverbindingskabel
- aanwijzende meter in mahonie gebeitste ahorn houten behuizing
- montagetoebehoren en instructie
Voor het model sirocco-analoog zonder voeding geldt: een in de
rotor meedraaiende magneet wekt een spanning op in een spoel
die in de meter wordt gelijkgericht en gekalibreerd.

technische specificaties
anemometer
afmetingen
bevestiging
materiaal
lagering
omgevingscondities
aanloopsnelheid
responsielengte
afleesinstrument
analoog
bereik
schaalverdeling
wijzerplaat
behuizing
voeding
inbouwafmetingen
digitaal
bereik
schaalverdeling
behuizing
voeding
afmetingen

diameter 190 mm en hoogte 75 mm
diameter halve bollen 50 mm
naaf, diameter 12,8 mm
polycarbonaat
teflon glijlagers, zelfsmerend
-50.. + 65°C - 0 .. 100 %RV - 0.. 90 m/s
0,5 m/s
2,9 m

0..45 m/s
1 m/s per deelstreep
95 x 73 mm
mahonie gekleurd hout,
niet nodig
128 x 102 x 51 mm
0..99 km/uur
1 km/uur resolutie (2 digits)
licht gekleurd hout
9 V batterij of AC adapter
120 x 100 mm

windrichtingsmeter
model gispen
Voor het meten en weergeven van de windrichting vormen de Gispen windwijzer en windrooster een betrouwbare combinatie. Het
windrooster heeft 8 lampjes voor 4 hoofdrichtingen (N, Z, O, W) en 4
tussenrichtingen (NO etc). Voor richtingen zoals NNO gaan er twee
lampjes branden. Optioneel kan ook de windsnelheid worden weergegeven. In dat geval wordt een MAX40 anemometer meegeleverd
en is een display in het windrooster ingebouwd.
Windrooster en windwijzer type DT-25 aluminium diameter 25 cm,
uitgevoerd met sterke lak.

optie
Windsnelheidsmeter, Max Sirocco-analoog kan worden ingebouwd in windrooster
en heeft geen elektrische voeding of batterijen nodig.
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maatwerk in meten

Een compacte anemometer die windsnelheden tot
45 m/2 registreert. Gemonteerd in een mahonie
gebeitst blok ahornhout and gekalibreerd tot ±3%
full scale nauwkeurigheid. Met witte letters op zwart
voor eenvoudige aflezing.

