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ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE COM 
REGISTRADOR DE DADOS EM TEMPO REAL

e  O Registrador de Dados 
Grava Ano, Mês, Data, 
Hora, Minuto e Segundo 
em Tempo Real – até 
16.000 Registros

e  Tecnologia de Fio Quente 
para Medições de ar em 
Velocidade Baixa e de 
Alta Precisão

e  Interface Serial RS232 e 
Software Disponíveis

e  Medidor a Pilha com 
Estojo Rígido para 
Facilitar o Transporte

e  Sonda Telescópica 
Estreita Ideal para 
Grades e Difusores

e  Tela LCD Jumbo com 
Múltiplas Exibições e 
Ajuste de Brilho

e Tempo de Amostragem  
 Ajustável, Ajuste de 
 Zero e Fixação de   
 Leitura de Dados
e  Aceita Termopares do 

Tipo J ou K

HHF2005HW 

O anemômetro de fio quente 
HHF2005HW com registrador de dados 
em tempo real tem vários recursos 
e interface RS232 para computador 
que o torna adequado para uso em 
aplicações como testes ambientais, 
balanceamento de ventoinhas, motores 
ou sopradores, transportadores de ar, 
salas limpas e capelas de fluxo. O que 
o diferencia dos outros anemômetros 
de fio quente é que o HHF2005HW 
conta com um registrador de dados 
em tempo real que pode armazenar 
até 16.000 registros. O HHF2005HW 
mede a velocidade e a temperatura do 
ar e tem um soquete de entrada que 
aceita termopares do tipo J ou K, que 
podem ser usados como termômetro 
de alta precisão. Ao inserir os dados 
sobre a área no instrumento e medir 
a velocidade, o HHF2005HW pode 
determinar até mesmo o volume do 

fluxo de ar. O fio quente integrado 
e os termistores padrão oferecem 
leituras rápidas e precisas, mesmo em 
velocidades baixas. Para uma maior 
conveniência, o HHF2005HW funciona 
a bateria, tem desligamento automático 

e alerta sobre bateria descarregada. O 
equipamento vem junto com uma pasta 
resistente para facilitar o transporte.
† Consulte a nota de rodapé na página a 
seguir para obter informações sobre como 
solicitar calibração NIST.

HHF2005HW

Opcional†
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Estojo rígido para 
transporte, manual 
de operação e 4 
pilhas AA incluídas.

ESPECIFICAÇÕES
Unidades de Medida Exibidas: m/s, 
km/h, milhas/h, nós, pé/min, CMM, 
CFM, °C, °F
Temperatura Operacional: 0 a 50°C  
(32 a 122°F) 
Umidade Máxima: Menor do que 80% 
da umidade relativa (não condensante)
Tempo de Amostragem: 2 segundos a 
8 horas, 59 min, 59 seg.
Fonte de Alimentação: 4 pilhas "AA" 
(incluídas)
Corrente: cerca de 21,5 mA cc (70 mA 
cc com sonda de fio quente)
Peso: Aproximadamente 515 g (1,13 lb)
Dimensões:

Instrumento: 203 x 76 x 38 mm  
(8,0 x 3,0 x 1,5")
Sonda Telescópica: 12 mm (0,5") de 
diâmetro, comprimento de 280 a 940 
mm (11,0 a 37,0")
Tela de LCD: 58 x 34 mm (2,3 x 1,3")

Vem completo com sensor, 4 pilhas "AA", estojo rígido para transporte e manual de operação.
Exemplo do Pedido: HHF2005HW, anemômetro de fio quente com registrador de dados.

Medição Intervalo Resolução Exatidão
m/s 0,2 a 20 m/s 0,1 m/s  

 
 

± (10% + lsd) 
fundo de escala

km/hr 0,7 a 72 km/h 0,1 km/hr
milha/h 0,5 a 44,7 milha/h 0,1 milha/h

nó 0,4 a 38,8 nó 0,1 nós
pé/min 40-3940 pé/min 1 pé/min

Temperatura 
do ar (°C)

0 a 50°C 0,1°C ± 0,8°C

Temperatura 
do ar (°C)

32 a 122°F 0,1°F ± 1,5°F

 
Termômetro 

(termopar tipo J)

100,0 a 1100°C  
0,1°C

± (0,2% + 0,5°C)
-50,1 a -100°C ± (0,2% + 1°C)
-58,0 a 2012°F  

0,1°F
± (0,2% + 1°F)

-58,1 a -148°F ± (0,2% + 1,8°F)
 

Termômetro 
(termopar tipo K)

-50,0 a 1300°C  
0,1°C

± (0,2% + 0,5°C)
-50,1 a -100°C ± (0,2% + 1°C)
-58,0 a 2372°F  

0,1°F
± (0,2% + 1°F)

-58,1 a -148°F ± (0,2% + 1,8˚F)

Medição Intervalo Resolução Área

CMM 0 a 36.000 CMM 0,001-1 CMM 0,001 a 30,0 m2

CFM 0 a 1.271.200 CFM 0,01-100 CFM 0,001 a 322,91 pé2

Para Fazer o Pedido
Código de Produto Descrição

HHF2005HW Anemômetro de fio quente com registrador de dados

HHF2005HW-RP Sonda de reposição para o HHF2005HW

SW-U101-WIN Software de registro de dados

MN1500-4 4 pilhas "AA" de reposição

CAL-3-FLOW† Certificado de calibração NIST rastreável de quatro pontos


