Best solution- Best quality- Best price

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 3B

Thiết bị đo lưu tốc
dòng chảy
Thiết bị được sử dụng đơn giản, dễ dàng
để đo tốc độ dòng chảy kênh hở trong
các lưuvực sông (suối)
Thiết bị được cung cấp kèm theo pin 9V , dễ dàng
đọc kết quả trên màn hình LCD hiển thị tức thời tốc
độ dòng chảy theo m/s hoặc mph

Thiết bị
mecầm tay

Các cán
được lắp
với nhau,
mỗi cán ent
250mm

Cánh quạt
Ba bộ nối
75mm
nối dài
đến
450mm

Strea bed

Close up view of impeller
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Thiết bị đo tốc độ dòng chảy

Thanh đo & thanh nối dài

250

Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy có giá hợp lý, lý tưởng cho việc đo đơn giản tốc
độ dòng chảy trong các kênh hở, lòng sông, suối. Cán dài được nối bởi các thanh
và đầu được gắn cánh quạt dễ dàng gấp lại khi mang đi hiện trường. Kết quả đo
được hiển thị trên màn hình LCD ở dạng m/s hoặc mph.
Thiết bị đượ cung cấp kèm theo hộp đựng hiện trường và hướng dẫn sử dụng.

Dạng sensor
Vật liệu

250

Màn hình hiển thị
Kích thước thiết bị
Pin
Kích thước hộp đựng
Trọng lượng bao gồm hộp

0.5 m/s ~ 2.5 m/s
(V) = 0.000854C + 0.05 m/s
+/- 5%
Tính toán tốc độ trung bình mỗi lần 10 giây
Đọc kết quả mỗi lần/giây
Dạng chân vịt điều hướng có gắn nam châm
Chân vịt bằng PVC, trục bằng đồng (tiêu chuẩn CZ121)
bọc trong lợp thép không gỉ SUS 316
LCD
120 x 80 x 25 mm
PP3 9 V
400 x 285 x 105 mm
1.5 kg

3 thanh nâng được
cung cấp cho việc nâng
thanh cánh quạt trong
các lòng suối. Điều đó
có thể được sử dụng
riêng lẻ mỗi thanh hoặc
kết hợp để tăng chiều
dài từ
75mm to 450mm.

250

Tốc độ dòng chảy
Hiệu chuẩn tốc độ dòng nước
Độ chính xác
Tốc độ trung bình

250

Thông số kỹ thuật

Thanh gắn cánh quạt
được làm từ 4 thanh
cuộn, mỗi điểm giao
cắt
cách
nhau
250mm. Khi lắp đặt
các thanh màu đen,
trắng xen kẽ nhau để
có thể sử dụng khi đo
ở độ sâu khác nhau.

250
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Meter is supplied in
a soft zip-up pouch

50

Surface water flowmeter - Ordering information
Code

Description

GP-SFM01 Stream flowmeter kit - meter, impeller stick, raising rods, carrying case, manual
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