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Prosimy przeczytaæ uwa¿nie przed rozpoczêciem u¿ytkowania.
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1. WPROWADZENIE
Elektroniczny anemometr LCA301, który opisany niniejsz¹ instrukcj¹ jest anemometrem
turbinkowym przeznaczonym do pomiaru prêdkoœci i natê¿enia przep³ywu, miêdzy innymi na
kratkach wentylacyjnych, anemostatach, wyci¹gach kuchennych itp. Istnieje w nim mo¿liwoœæ obrotu
g³owicy pomiarowej, która mo¿e poprawnie pracowaæ zarówno w pozycji 0 jak i 180o. Dziêki tej
mo¿liwoœci wyœwietlacz LCD jest widoczny dla mierz¹cego zarówno przy pomiarach na kratkach
wyci¹gowych jak i nawiewnych.
Dodatkowo przyrz¹d pozwala na pomiar temperatury mierzonego powietrza.

2. ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa podczas u¿ytkowania przyrz¹du. Nale¿y
zwracaæ szczególn¹ uwagê, aby przyrz¹d nie mia³ ¿adnego kontaktu z ruchomymi czêœciami innych
urz¹dzeñ lub maszyn oraz przewodami elektrycznymi.
Anemometr ten nie jest przeznaczony do pomiarów innych  mediów jak  nieagresywne chemicznie
powietrze. Wykorzystywanie anemometru w pomiarach innych gazów, zw³aszcza wybuchowych,
nie jest zalecane i mo¿e byæ prowadzone na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ u¿ytkownika.

3. OPIS PRZYRZ¥DU

3.1. WYMIANA BATERII

Anemometr zasilany jest z 9 V baterii, która jest do³¹czona do przyrz¹du ale fabrycznie nie
zamontowana.Nale¿y tego dokonaæ przed rozpoczêciem u¿ytkowania. W tym celu nale¿y otworzyæ
pokrywê pojemnika baterii (znajduj¹cego siê w rêkojeœci anemometru) poprzez jej naciœniêcie
kciukiem i przesuniêcie w dó³. Nastêpnie nale¿y pod³¹czyæ bateriê do gniazdka zasilaj¹cego,
umieœciæ j¹ w pojemniku wewn¹trz przyrz¹du oraz powtórnie zasun¹æ pokrywê.

3.2. WYŒWIETLACZ LCD

Wbudowany  w przyrz¹d wyœwietlacz pozwala w zale¿noœci od wyboru na wyœwietlanie mierzonych
wartoœci prêdkoœci, strumienia objêtoœciowego oraz temperatury.

3.3. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WY£¥CZANIA

Anemometr LCA301 posiada funkcjê automatycznego wy³¹czania zasilania, która zapobiega
przypadkowemu roz³adowaniu baterii zasilaj¹cej. W przypadku, gdy ¿aden przycisk przyrz¹du nie
bêdzie naciœniêty przez 3 minuty (lub 5 minut w trybie pomiaru temperatury) na wyœwietlaczu
pojawi siê wskazanie . Jeœli przez kolejne 3 minuty nie zostanie naciœniêty ¿aden przycisk,
przyrz¹d zostanie automatycznie wy³¹czony.

Uwaga: U¿ytkownik nie mo¿e zablokowaæ dzia³ania tej funkcji.

4. OPIS U¯YTKOWANIA

W³¹czenie lub wy³¹czenie przyrz¹du nastêpuje poprzez naciœniêcie przycisku . Po w³¹czeniu
przyrz¹du, znajduje siê on w poprzednio u¿ywanym trybie pomiarowym.
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4.1. WYBÓR JEDNOSTEK POMIAROWYCH

Anemometr mo¿e wyœwietlaæ mierzone wartoœci w metrycznych lub angielskich jednostkach
pomiarowych. W celu zmiany jednostki pomiêdzy metrycznymi, a angielskimi, podczas w³¹czania
przyrz¹du nale¿y jednoczeœnie trzymaæ naciœniêty przycisk . Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne
ustawienie systemu jednostek (  dla systemu metrycznego lub  dla angielskiego/
imperialnego). Poprzez naciskanie spustu pomiarowego nale¿y wybraæ ¿¹dany system jednostek
i powtórnym naciœniêciem przycisku  zatwierdziæ dokonanego wyboru.

4.2. POMIAR PRÊDKOŒCI PRZEP£YWU

Za pomoc¹ przycisku  nale¿y wybraæ tryb pomiaru prêdkoœci - . Nastêpnie nale¿y umieœciæ
g³owicê pomiarow¹ w mierzonym strumieniu powietrza, pamiêtaj¹c, aby kierunek jego przep³ywu
by³ zgodny ze strza³kami umieszczonymi na obudowie g³owicy. Nale¿y odczekaæ oko³o 5 sekund i
dopiero po tym czasie nacisn¹æ przycisk (spust) pomiarowy znajduj¹cy siê w rêkojeœci przyrz¹du.
Pozwala to na ustabilizowanie prêdkoœci obrotowej turbinki pomiarowej, co z kolei gwarantuje
du¿¹ dok³adnoœæ pomiarow¹.
W celu uzyskania pojedynczego pomiaru, nale¿y jednorazowo, krótko nacisn¹æ spust pomiarowy.
Po jego zwolnieniu na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlona zmierzona wartoœæ prêdkoœci.
Naciœniêcie i przytrzymanie spustu pomiarowego pozwala na tryb pomiaru uœrednionego. Kolejne
wartoœci œrednie wyœwietlane s¹ co oko³o sekundê. Zwolnienie przycisku pomiarowego zatrzymuje
na wyœwietlaczu ostatni¹ wartoœæ œredni¹ czyli dla okresu czasu od wciœniêcia do zwolnienia spustu.

4.3. POMIAR NATÊ¯ENIA PRZEP£YWU

Czynnoœci pomiarowe przy pomiarze natê¿enia przep³ywu s¹ analogiczne jak w przypadku pomiaru
prêdkoœci. Pomiar strumienia objêtoœciowego wymaga wprowadzenia do pamiêci pola przekroju
badanego kana³u lub kratki (dla jednostek metrycznych nale¿y go  wyraziæ w m

2
). W tym celu

nale¿y za pomoc¹ przycisku  wprowadziæ przyrz¹d w tryb  (zwiêkszanie wartoœci pola
przekroju) i sprawdziæ poprzednio wprowadzon¹ wartoœæ pola przekroju. Jeœli nowa wartoœæ ma
byæ wiêksza nale¿y naciskaæ spust do momentu wyœwietlenia ¿¹danej waroœci pola przekroju.
Natomiast jeœli nowe pole przekroju ma byæ mniejsze, nale¿y nacisn¹æ przycisk  celem przejœcia
do trybu  (zmniejszanie wartoœci pola przekroju), a nastêpnie za pomoc¹ spustu ustawiæ
na wyœwietlaczu ¿¹dan¹ wartoœæ. Po ustawieniu w³aœciwej wartoœci pola przekroju, nale¿y
przyciskiem  wybraæ tryb pomiarowy  (pomiar natê¿enia przep³ywu) i odpowiedni¹ jednostkê
strumienia wyœwietlan¹ w górnej czêœci wyœwietlacza.

Uwaga: ostatnio wprowadzona wartoœæ pola przekroju zostanie zapamiêtana w pamiêci
anemometru, tak¿e po  jego wy³¹czeniu.

4.4. POMIAR TEMPERATURY

Aby odczytaæ wartoœæ temperatury mierzonego strumienia powietrza nale¿y przyciskiem  wybraæ
tryb pomiarowy  lub  (pomiar temperatury). Po chwili na wyœwietlaczu pojawi siê
wskazanie wartoœci temperatury wraz z jednostk¹.

4.5. WSKA•NIK NISKIEGO STANU NA£ADOWANIA BATERII

Pojawienie siê na wyœwietlaczu symbolu BAT oznacza, ¿e stan na³adowania baterii pozwala jeszcze
na pracê przez oko³o 60 minut. Zw³oka w wymianie baterii mo¿e spowodowaæ zwiêkszenie b³êdu
pomiarowego.
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4.6. WYŒWIETLANIE NUMERU SERYJNEGO

Numer seryjny przyrz¹du znajduje siê na etykietce wewn¹trz komory baterii. Mo¿na te¿ wyœwietliæ
numer seryjny przyrz¹du na wyœwietlaczu. Aby tego dokonaæ nale¿y w³¹czyæ przyrz¹d przy
jednoczeœnie wciœniêtym spuœcie i przycisku . Na wyœwietlaczu pojawi siê na moment numer
seryjny a po chwili przyrz¹d przejdzie do ostatnio u¿ywanego trybu pracy.

4.7. DIAGNOSTYKA

Przyrz¹d posiada wbudowan¹ procedurê diagnostyczn¹. Pozwala ona na odczytanie numeru wersji
przyrz¹du oraz sprawdzenie prawid³owoœci dzia³ania wyœwietlacza. Uruchomienie procedury
nastêpuje poprzez w³¹czenie zasilania przy jednoczeœnie wciœniêtym spuœcie. Najpierw pojawi siê
na chwilê numer wersji a nastêpnie wszystkie segmenty wyœwietlacza. Po chwili przyrz¹d przejdzie
do ostatnio u¿ywanego trybu pracy.

5. ZASADY U¯YTKOWANIA
• nale¿y wyj¹æ bateriê z przyrz¹du, który nie bêdzie u¿ytkowany przez d³u¿szy okres
• nie wolno wyginaæ ani naciskaæ ³opatek turbinki pomiarowej, mo¿e to spowodowaæ pogorszenie

dok³adnoœci pomiarowej
• nie wolno dopuszcaæ do kontaktu przyrz¹du z cieczami
• nie wolno upuszczaæ przyrz¹du
• nale¿y u¿ywaæ etui ochronnego w transporcie, miejscu przechowywania oraz  celem

zabezpieczenia przyrz¹du przed kurzem
• u¿ywaæ jedynie wilgotnej chusteczki do wycierania obudowy przyrz¹du, nie nale¿y wycieraæ

³opatek turbinki pomiarowej

6. DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy prędkości

0.25…30m/s
(50…6000fpm)

Zakres pomiarowy temperatury
0..60oC

(32..140oF)
Zakres pomiarowy strumienia
objętościowego

1…999999l/s,  1…999999m3/h,  0.01…3000m3/s
(1…9999000cfm)

Zakres pola powierzchni
0.00399…90m2

(0.043…900ft2)

Rozdzielczość prędkości
0.01m/s
(1fpm)

Rozdzielczość temperatury
0.1°C
(1°F)

Dokładność pomiaru prędkości
±1% wart. odczytanej ±0.02m/s
(±1% wart. odczytanej ±4fpm)

Dokładność pomiaru temperatury
±1°C
(±2°F)

Temperatura pracy 0…60oC

Temperatura przechowywania -10…+60°C

Wymiary 280 x 112 x 65mm

Masa (bez baterii) 275g

Zasilanie bateria 6F22, 9V

Czas pracy około 40h (dla baterii alkalicznej)



8

DODATEK A - WSPÓ£PRACA Z DZWONAMI AIRCONE

1. OPIS
Dzwony Aircone to opcjonalne wyposa¿enie pomiarowe przeznaczone do zastosowania z
anemometrami z g³owic¹ 100mm. Anemometr mocuje siê na na zatrzask do dzwonu, który dociska
siê do kratki nawiewnej lub wyci¹gowej obejmuj¹c ca³y strumieñ przep³ywaj¹cego powietrza i kieruj¹c
go na turbinkê. Nale¿y pamiêtaæ o zainstalowaniu anemometru w odpowiednim kierunku, tak aby
strza³ki na pierœcieniu ochronnym turbinki wskazywa³y kierunek przep³ywu. Dziêki obrotowej g³owicy
wyœwietlacz zawsze bêdzie widoczny na zewn¹trz.
Dzwony dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wariantach:
• Aircone Kit - zestaw zawieraj¹cy dzwon prostok¹tny 235 x 285 mm i okr¹g³y o œrednicy 180mm
• Aircone round - dzwon okr¹g³y o œrednicy 180 mm
• Aircone Plus - dzwon kwadratowy 335 x 335 mm

Przy programowaniu pola przekroju nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas korzystania z jednostek angielskich
(wartoœæ przekroju w ft2) nalezy wstawiaæ inne wartoœci ni¿ dla jednostek metrycznych (wartoœæ
przekroju w m2). Np dla jednostek angielskich i kratki wyci¹gowej bêdzie to 0.676ft2 a dla jednostek
metrycznych i kratki wyci¹gowej 0.00628m2. Wtedy przyrz¹d wska¿e bezpoœrednio wartoœæ
strumienia w ft3/min (j. angielskie) albo m3/s, l/s, m3/h (j. metryczne).

Wartoœci nale¿y wprowadzaæ zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:

Dzwony wnosz¹ pewien opór (spadek ciœnienia) przep³ywu podczas dokonywania pomiarów z ich
u¿yciem. Jego wartoœæ mo¿na odczytaæ z za³¹czonego wykresu znaj¹c zmierzon¹ wartoœæ
przep³ywu.

2. MONTA¯

Monta¿u dzwonu na g³owicy pomiarowej nale¿y dokonaæ zgodnie z poni¿szym rysunkiem:

iktarkjazdoR
uwy³pezrpaktsondejanarbyW

m3 s/ s/l m3 h/ tf 3 nim/

anweiwan 75600.0 2070.0

awog¹icyw 82600.0 6760.0
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ACSE Sp. z o.o.
31-223 Kraków, ul.Pachoñskiego 2A

tel./fax: 012 415 05 09, kom.: 0607 21 21 45
e-mail: biuro@acse.pl 

                                     http://acse.pl




