
Kammeret er udført i alu. profiler med UV-bestandig Polycarbonat ruder, der ved contact
closure signal fra software, automatisk lukker eller åbner i en langsom glidende

bevægelse (10 sek.) Når kammeret er lukket, er det tæt for træk. Trykforskel mellem inde
og ude udlignes gennem ”grise-hale”. 

 
Fluxkammeret leveres med Temperatur føler og ventilator til indvendig cirkulation, når

kassen er lukket, samt motor med manuel og automatisk betjening via 13-pol stik.
Kammeret er monteret på vores standard ramme, der er udført i bejdset, 6 mm rustfri

stål. Der er kontakter for bekræftelse af kammerets status (åben eller lukket).
 

Temperaturføleren er placeret under pladen, som ventilatoren er monteret på, for ikke at
blive påvirket af direkte sollys. Ventilatoren er beskyttet mod regn og sol af en lille skærm.

Begge dele er lavet, så det kaster mindst mulig skygge i måle området. 
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Fluxkammer
Automatisk eller manuelt målekammer, der kan måle

emissionen i landbruget
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- Styreboks med 16 udgange (til 16 kamre)

- Styreboks efter ønske

- Gummikabel,  25m eller 50m

- Forhøjet kammer til høj afgrøde

Optioner

Styring af op til 16 kamre, 12V PSU, BCD signal converter 

(kompatibel med Picarrao Gas Concentration Alanyzer)
Optiske indgange med galvanisk adskillelse

Optioner: Kontrolbox laves efter ønske

Kontrolbox

Standard ramme: 735 x 735 x 150 mm, 15 kg

Kammer: 735 x 735 x 200 mm

Total, samlet: 1650 x 103 x 200 mm, 60 kg

Temperatur føler: CS 109 fra Cambridge Scientific

Specifikationer

Brian Nyborg

bn@mikrolab.dk

 +45 86 26 61 24

Kontakt os
Tal med en af   vores eksperter. Vi står klar til at hjælpe dig.
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