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Universalmätare

Med alla versioner ingår:  
2	st	1.5V	IEC	LR6	AA	batterier,	kalibre-
ringscertifikat & manual.

Tre olika versioner:

Swema 3000 [Art.nr. 764200]	Grundver-

sionen,	fem	års	kalibreringsintervall.

Swema 3000md [764202] Som	Swema	

3000	med	extra	inbyggd	differenstryck-

givare,		-300...1.500	Pa,	ett	års	kalibre-

ringsintervall.

Swema 3000mdH+ [764203]	Som	Swema	

3000md	med	högre	mätområde:	±10	000Pa

Se www.swema.se 
för mer information och hela vårt 
sortiment av tillbehör och givare. 

Swema 3000	är	en	serie	professionella	

universalinstrument och loggrar för venti-

lation och industriella mätningar av tem-

peratur, differentialtryck, luftflöde, drag 

och relativ fukt. Täthetsprövning och 

injustering med “SwemaTwin” är även 

kompatibelt.	 Varje	 givare	 och	 mätläge	

är utvecklade för särskilda mätningar 

eller loggningar. Instrumentet kan kop-

plas	till	PC	för	dataöverföring	av	sparade	

mätvärden,	 kalibreringsprotokoll	 och	 för	

att uppdatera mjukvaran (för att pro-

grammera	enheten).

•	Utbytbara	givare	designade	med	

högsta	noggrannhet	och	driftsäkerhet:	

Lufthastighet, luftflöde, differentialtryck,  

temperatur, drag och relativ fukt.

• Täthetsprövare och Bluetoothmodem.

•	Kalibreringsdata	i	varje	givare.

• Separat omjustering av givare möjligt.

• Mätresultat och givarkalibreringspro-

tokoll	kan	enkelt	överföras	till	PC.

•	Inbyggd	datalogger,	loggningsintervall:	

0,1 sekund...24 timmar.

• Verklig (densitet vid aktuell temperatur 

och lufttryck) eller Standard (omräknad till 

densitet	vid	20°C	och	1	atm)	

densitetskompensation.

•	10	olika	menyspråk!
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Mätområde:
Differens- 
tryck:             -10.000…10.000Pa (mdH+  
																					Integrerad	manometer)
                     -300…1.500Pa (mdH Integre- 
																					rad	manometer)

Upplösning:    0,1 or 1 Pa (valbar)

Lufthastighet:	Ca.	2...129m/s,		 	
                     390…9999fpm (beräknad)

Barometer:     600...1200 hPa (mdH & mdH)

Temperatur:			-270...1372	°C,	-450...2500
                     °F (standardardkurva, 	
																					Termoelement	typ	K	integre-																																																																																												
                     rad i mdH & mdH+)

Trådgivare:     -40...400°C,	-40...750	°F		
                     (inkluderat i mdH & mdH+,     
																					klass	1,	termoelement	typ	K)

Mätosäkerhet vid 23°C ±5°C:
Differens- 
tryck:													±1%	avläst	värde,	lägst		
                     ±0,4 Pa (efter nollning)

Barometer:					±2,5	hPa

Temperatur:  	±0,3°C	vid	-10...70°C,	med		
                     inkluderat termoelement 	
																					±2,5	°C
(Mätosäkerhet enligt GUM (JCGM 100:2008) med täcknings-
faktorn	k=2,	vilket	för	en	normalfördelning	svarar	till	en	
täckningssannolikhet	av	95%.	Det	är	viktigt	att	korrigera	
mätvärdena	med	korrektionerna	i	kalibreringsbeviset	för	att	
mätosäkerheten	ovan	skall	stämma.
För ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ 
fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Tids-  
konstant:							0,25	/	0,5	/	1	/	2	/	5	/	10	/	15	
                     / 30 / 60 / 120 s (valbar)

Enheter:									l/s,	m3/h,	cfm,	m/s,	fpm

Minne:   								1.300	mätprotokoll	eller																																																																																															
																					10.500	mätrader	med	3	mät-	
                     värden. Tid och datum för	
																					varje	mätning.

Batteri:										2	AA	batterier,	standard		
																					eller	laddbara.

Batteritid:      Upp till 150tim (24tim med     
																					display	belysning)

Utgång:										Mini-USB	till	PC	för	sparade	
																					mätprotokoll	eller	direktöver-	
																					föring	av	visning.																																																																																												
                     RS232 för Bluetoothmodem

Mått:													212x82x36	mm

Vikt:														490g

Kapsling:       IP50 (mot damm)

Tekniska Data

AÖ202001

Kompatibla Givare

SWA	31:	0,1...30	m/s.	Art.nr. 758150,																	

SWA 31E: -20...80°C Lufthastighet, flöde.	760090

HC2A-S: 0...100 %RH, -40...+60°C. 859550

SWHP 28-HC2: 0...100%RH, -40...+85°C. 767560

SWA	03:	0,05...3,0	m/s	+10...+40	°C,	

Riktningsoberoende lufthastighet.	764730

SWA	52	Globtermometer.	765560

Temperaturgivare: -50....+450°C

Täthetsprovare;	

kanal	771110

byggnad	7659109	

SwemaTwin Bluetooth 
3000-8 & 3000-3000 	
modem 
768730, 766361 

SwemaTwin Bluetooth 
repeater 
766681

SwemaTwin	Radiomodem
Se www.swema.se	

765530

770280

SWA	10		Differenstryck	761430


