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OFERTA PACHET 3 APARATE MIJLOACE TEHNICE NECESARE 

 (pentru autorizarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor 

de limitare şi stingere a incendiilor şi ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi) 

 

1 Aparat de masura si control pt. masurarea vitezei aerului 

Anemometru cu tub Pitot + manometru diferenţial, (inclusiv  

posibilitatea de masurare a debitului) 

Afişare simultană a presiunii si debitului de aer de aer în cm3/min sau  

a vitezei curenţilor de aer si temperatura.  
5 unităţi de măsură selectabile pentru presiuni.  

Înregistreaza seturi de valori Min/Max/medie si timpul relativ. 

Funcţie de auto-oprire şi Data Hold. 

Functie Offset pentru compensare (masurari relative) 

Înregistrează / Reafişează pana la 99 de citiri în fiecare mod. 

Port USB incorporat. 

Se livreaza cu software-ul compatibil Windows, cablu pentru 

conectare la PC, baterie de 9V, tub Pitot cu două furtunuri de 

85cm, şi geanta de transport. 

 

 

2. Sonometru digital model         

Se actualizează la fiecare 40 ms pentru vizualizarea tendinţelor 

Echipat cu 4 baterii AAA şi protectie de vânt pentru microfon 

Date tehnice: 

Domeniul de utilizare: 40 ~ 130 dB 

Acurateţe: ±2 dB 

Microfon cu condensator 0.5” 

 

3. Termometru cu termocuplu                                                  

Instrument robust, usor de manuit, utilizat pentru masurarea temperaturii   
 

Caracteristici: 

 Functii HOLD, MAX, MIN 

 Grad de protectie IP54 

 

Date tehnice aparat P410 Parametru 

Domeniul de masura -40 oC ~ +200 oC  

Acuratete / Rezolutie ± 0,5oC (0oC ...100 oC)/ 0.1 oC 

 

Se livreaza cu senzor de insertie, cu urmatoarele caracteristici: 

 senzor de insertie cu tija din otel inoxidabil si maner, pentru masurarea in lichide, materiale pulverulente si 

solide 

 dimensiuni tija: L= 120 mm, Ø = 3,5 mm 

 

 

Preţ: 474 Euro + TVA 
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