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Medidor de aerodispersoides 
VEC-H-S600-PM
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Grande capacidade, pode registrar até 43.000 grupos de dados.

Mede simultaneamente PM2,5, PM10, temperatura e umidade.

Aspecto elegante e fácil de operar.

Menor consumo de energia, a bateria pode funcionar por pelo menos 6 meses.

Software potente e fácil de operar.

-Grande capacidade, pode registrar até 43.000 grupos de dados.

-Mede simultaneamente PM2,5, PM10, temperatura e umidade.

-Aspecto elegante e fácil de operar.

-Menor consumo de energia, a bateria pode funcionar por pelo menos 6 meses.

-Software potente e fácil de operar.

Introdução do produto

Introdução do produto

Especificações Técnicas do produto

PM2.5 Temperatura Umidade

Resolução 1 µg/m³ 0.1°C 0.1%RH

Precisão =3% ±0.2 ±2%RH

Faixa de Medição 0~999 µg/m³ -30~70°C 0~100%RH

Taxa de amostragem 1 á 240 pontos

Intervalo de Gravação 2 á 43,200 segundos

Area de LCD 40x27.82mm

Tamanho de instrumento 68.06x31.8x90mm

Encaixe CD do software, manual, cabo USB especial Seção 2 bateria de 
lítio 18505M, cartão de garantia e certificado.
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O software Logpro é um software de nálise de dados dedicado ao registrador de tempera-

tura e umidade Huatu, bela interface, elegante, fácil de usar e eficiente, o software é muito 

abrangente, pode registrar configurações de atributos, baixar dados do registrador, analisar 

graficamente os dados, exportar os dados para Excel / PDF / BMP / e outros formatos.

-Estação de monitoramento ambiental.

-Lugares públicos com grande fluxo de pessoas, como hospital e estação ferroviária.

-Fábricas, laboratórios e armazéns que requerem monitoramento de poeira.

Aplicações do produto

Software de análise de registradores Logpro
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Contato

vectus@vectus.com.br

http://www.vectus.com.br

Transmissores de Vazão de Ar, Anemômetros, Micromanômetros, Ba-
lômetros, Termômetros, Termohigrômetros, Transmissores de Pressão, 
Registradores, Sistemas Inteligentes de Medição e Controle de Vazão de 
Ar em Ventiladores, Fan-Coils, AHUs, Capelas de Fluxo

Rua Carlos Buzzi 14
Jd das Acácias
São Paulo, SP, Brasil
CEP: 04703-040


