
 

 Flexibele Thermo-Anemometer 

Turbotech TT318 
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• Meten van luchtsnelheid 
   & temperatuur 
• Keuzeschakelaar °C/°F 
• Keuze tussen 5 meet- 

eenheden 
• Data Hold/Max/Min 

functie 
• Bewaren van modus 

 

 

 



 2

1. INLEIDING 
Dank u voor de aankoop van deze 
professionele anemometer.  Dit toestel zal u, 
mits het voorgeschreven gebruik, jaren 
veilige en betrouwbare diensten bewijzen. 
 
2. KENMERKEN 
2.1 Met de flexibele 16-inchdetector kan men 
op moeilijk toegankelijke plaatsen meten. 
2.2 Weergave van luchtsnelheid en 
temperatuur. 
2.3 4-digitsweergave voor luchtsnelheid in 
m/s,ft/min,km/h,MPH en knots 
2.4 Temperatuurmeting in °C/°F via 
ingebouwde thermistor 
2.5 Data Hold en Min/Max registratiefuncties 
2.6 Indicatie zwakke batterij en Auto-Power 
off. 
2.7 Geleverd met 9V-batterij en draagtas  
2.8 De gebruikte modus wordt bewaard na 
het uitschakelen. 
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3. Specificaties 
��������	��
��

Eenh. Bereik Resolutie Nauwkeur. 

m/s 1.00 � 30.00 0.01 
�

3% 
�

0.20 

m/s 

ft/min 196 � 5900 1 
�

3% 
�

40 

ft/min 

km/h 3.6 � 108.0 0.1 
�

3% 
�

0.8 

km/h 

MPH 2.2 � 67.0 0.1 
�

3% 
�

0.4 

MPH 

Knots 1.9 � 58.0 0.1 
�

3% 
�

0.4 

knots 

�� ���������

�
C � 10.0 tot 60.0 0.1 

�
1.5 

�
C 

�
F 14.0 tot 140.0 0.1 

�
3.0 

�
F 

Afmetingen/Gewicht:163 x 45 x 34(mm) 

Afm. Display:      26.7 x 25.4(mm) 

Diam. Ventilator  27.2(mm) 

Gewicht:         257(g) 
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4. Benamingen 
 
1 Schoepaandrijver 
 
2 Precisiethermistor 
 
3 LCD display 
 
4 Aan/uitschakelaar 
 
5 Hold/Verlichtingstoets 
 
6 Max/Min/Del toets 
 
7 Selectietoets voor eenheid / �C / �F 
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5. PROCEDURE�
 
5.1 Aan/uitschakelen van de meter 
Druk op de     toets om de meter aan- of uit 
te schakelen. 

 
5.2 Sluimermodus ongedaan maken 
De meter schakelt normaal automatisch uit 
na 15 minuten.  Om deze sluimermodus 
ongedaan te maken, drukt u bij het 
aanschakelen eerst op de selectietoets voor 
eenheden; het bericht “disAP0” verschijnt.  
Daarna laat u de selectietoets los. 

 
5.3 Data Hold 
Druk op de HOLD toets om de uitlezing te 
bevriezen.  Druk nogmaals om te 
ontgrendelen. 
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5.4 Max/Min 
Druk op de MAX/MIN toets; de uitlezing 
varieert tussen max, min en normaal.  Druk 
ongeveer 3 seconden op deze toets om de 
MAX/MIN registratie te stoppen. 
 
5.5 Meten van m/s,ft/min,km/h,MPH,knots   
Druk op de eenhedentoets; de uitlezing 
varieert tussen m/s,ft/min,km/h,MPH,KNOTS. 
 
5.6 Selectie temperatuureenheid °C/°F. 
Schakel de meter aan en druk 3 sec. op de 
eenhedentoets om de temperatuureenheid te 
veranderen. 

 
5.7 Verlichting aan/uitschakelen 
Druk de HOLD toets 3 seconden in om de 
verlichting aan- of uit te schakelen. 
 

 


