Thermo-hygrometer PCE-TH 5
Thermo-hygrometer om de temperatuur en vochtigheid te meten / Interne sensor / Extra:
Bepaling van het dauwpunt en natte bol temperatuur / Data-hold functie / Max, min en
gemiddelde functie / batterij besparende functie
De thermo-hygrometer PCE-TH 5 kan als universele temperatuur en vochtigheidsgauge de
omgevingstemperatuur, vochtigheid, dauwpunt en natte bol temperatuur meten. De thermohygrometer meet de temperatuur en vochtigheid via een interne sensor die de berekening van het
duawpunt en natte bol temperatuur mogelijk maakt. Dankzij de data-hold-functie wordt het mogelijk
een meting op te slaan op het beeldscherm. Het gemakkelijk af te lezen beeldscherm laat ook de
minimale, maximale en gemiddelde waarden van een meting zien. De thermo-hygrometer PCE-TH
5 werkt op een lange levensduur lithium batterij die zichzelf automatisch uitschakelt na 15 minuten.
Mocht u vragen hebben over de thermo-hygrometer, dan kunt u de volgende technische
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00
03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze thermohygrometer en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en
regeltechniek.

- Voor temperatuur en vochtigheid
- Data-hold functie
- Interne sensor

- Min, max en gemiddelde functie
- Batterij besparende functie
- Dauwpunt en natte bol temperatuur
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Technische gegevens van de Thermo Hygrometer PCE-TH 5
Temperatuurmeetbereik

-20 ... +50 ° C

Resolutie

0.1 ° C

Nauwkeurigheid

± 0,6 ° C

Vochtigheid meetbereik

0 ... 99,9% relatieve vochtigheid

Resolutie

0.1% R.H.

Nauwkeurigheid

± 3% (25 ° C, 10 ... 90%), anders 5% R.H.

Bedrijfstemperatuur

-20 ... +50 ° C, <80% R.H.

Voeding

CR2032 lithium batterij

Afmeting

135 x 18 x 36,3 mm

Leveringsinhoud van de thermo-hygrometer PCE-TH 5
1 x Thermo-hygrometer PCE-TH 5, 1 x CR2032 lithium batterij, 1 x handleiding
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