
 

Digitale Thermo-Anemometer 
LU8000 

 
Product omschrijving 
 

TQC draagbare digitale temperatuur en luchtsnelheidsmeter met  
groot display. Eenvoudig in gebruik, slechts enkele knoppen.   

 
Applicatie gebieden 
 

Industriële applicaties, verf spuit cabines, lucht- en afzuigkanalen 
steriele ruimten, ventilatoren,/motoren/blazers, fabrieksruimten, 
enz. 
 

Features 
 

Meetwaarden luchtsnelheid in m/s, km/u, ft/min, mph en knots.  
Luchthoeveelheid in CMM (m3/min.) of CFM(fe/min). 
Temperatuur in °C en°F.  
Geheugen tot 8 ruimtelijke waarden(m2 of ft2) 
 

Standaard levering 
 

Draagkoffer met gebruiksklare digitale meter,  
gebruiksaanwijzing en batterij. 
 

Gebruik 
 

Snel start.  
Druk de gele functietoets en kies de “UNITS” knop voor de juiste  
schaal. Houd de vleugelradsensor in de, door de pijl in de  
sensor aangegeven richting,  te meten luchtstroom. Lees de waarden op het display af. Het grote 
onderscherm  toont de luchtsnelheid, het bovenscherm toont de temperatuur.  
 

Technische 
specificaties 

Luchtsnelheid  Range Resolutie  Nauwkeurigheid  
mis (meters per sec)  0.40 - 30.00 mis  0.01 mis  ± (3% + 0.20 mis)  
km/h (kilometers/hour)  1.4 - 108.0 km/h  0.1 km/h  ± (3% + 0.8 km/hr)  
ft/min (feet per minute)  80 - 5900 ft/min  1 ft/min  ± (3% + 40 ft/m)  
mph (miles per hour)  0.9 - 67.0 mph  0.1 mph  ± (3% + 0.4 MPH)  
knots (nautical MPH)  0.8 to 58.0 knots  0.1 knots  ± (3% + 0.4 knots)  
    
Lucht stroom  Range  Resolutie  Ruimtelijk 
CMM (cubic meters/min)  0-999900 m3/min  0.001 to 100  0.000 to 999.9m2  
CFM (cu bic ft/min)  0-999900 fe/min  0.001 to 100  0.000 to 999.9tf  
    
Lucht temperatuur  Range  ResolutIon  Accuracy  
 14 - 140°F (-10 - 60°C) 0.1°F/C 4.0°F (2.0°C) 
 
 

 Circuit  Standaard LSI microprocessor circuit Dual 
Display Functie 0.7" (16 mm) 4-digit LCD 1 
Meetsnelheid  Meting per seconde ongeveer.  
Sensors Luchtsnelheid/luchtstroom sensor: Conventioneel gehoekte 

vleugelbladen met wrijving arme kogellagers. Temperatuur sensor: 
NTC-type precisie thermistor 

Automatisch uitschakelen Auto uitschakeling na 20 minuten om batterij te sparen 
Gebruik temperatuur 32 to 122°F (0 to 50°C)  
Bewaar  temperatuue 14 to 140°F (-10 to 60°C)  
Gebruik vochtigheid <80% RH  
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Bewaar vochtigheid <80% RH  
Gebruik op hoogte 2000 meter (7000ft) maximum 
Batterij  Een 9 volt (NEDA 1604) batterij  
Batterij levensduur  Ca. 80 uur. (Schermverlichting verkort de levensduur van de batterij 

aanzienlijk)  
Battery spanning Ca. 8.3 mA DC.  
Gewicht 1.6 Ibs. (725g) inclusief  batterij & probe  
Afmetingen Instrument:: 203 x 75 x 50mm, Sensor: 2.75" (70mm) diameter   

  
Onderhoud 
 

• Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
• Reinig het instrument direct na gebruik 
• Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen. 
• Agressieve schoonmaakmiddelen kunnen onherstelbare schade veroorzaken.  
 

Disclaimer De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een ander 
doel, dan hierboven omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of het product 
hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die we rondom dit 
product verstrekken (hetzij in deze datasheet, hetzij via andere wegen) correct zijn, hebben we geen controle over 
de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die invloed hebben op het gebruik 
of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, accepteren we daarom geen enkele 
aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik of de werking van het product 
(behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De gegeven informatie in deze 
datasheet is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan 
productontwikkeling. 

 


