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Hygrometer PCE-G 2 
 

hygrometer PCE-G 2 voor temperatuur en luchtvochtigheid / 55 mm cijferhoogte / tot een 
afstand van wel 30 m. af te lezen / externe sensor / 230 V netstroom voeding 

 
De hygrometer voor temperatuur en luchtvochtigheid PCE-G 2 wordt ingezet om de 
klimaatparameters in een ruimte te meten. De hygrometer vindt zijn toepassing in 
opslagruimtes, magazijnen, kantoren, scholen, etc. Het display beschikt over een cijferhoogte 
van 55 mm, voor de weergave van de temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden.  
 
Door de enorm grote cijfers, is het display zelfs op een afstand van ca. 30 m. nog goed af te 
lezen. De temperatuur- en vochtigheidssensor van de hygrometer is aangesloten met een 2 m. 
lange kabel. De stroomtoevoer wordt geleverd door middel van 230 V AC netstroom voeding. 
Met de knoppen aan de zijkant van het display kunt u de max/min alarmniveaus instellen.  
 

 
- temperatuur en luchtvochtigheid  
- wandmontage 
- 230 V AC netstroom voeding 
 

- tot een afstand van wel 30 m. af te lezen 
- externe sensor (met vaste kabel) 
- 55 mm cijferhoogte 
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Technische data 
  

  

meetbereik temperatuur -40 ... 85 °C 
resolutie  ± 0,3 °C 
nauwkeurigheid  -10 ... 85 °C: 0,1 
  °C<-10 °C: 1 °C 
    
meetbereik luchtvochtigheid      0 ... 99 % r.v.  
resolutie  0,1 % r.v.  
nauwkeurigheid  ± 3 % r.v.  
    
display 2 x 3 digit LED display (rood) 
  55 mm cijferhoogte 
afleesafstand  ca. 30 m 
kabellengte sensorkabel ca. 2 m 
  voeding: ca. 1 m 
voeding  240 V AC 50/60 Hz 
  Schuko stekker 
omgevingscondities  -20 ... 70 °C / max. 85 % r.v. 
afmetingen   395 x 255 x 50 mm 
gewicht ca. 2,5 kg 
 
Leveromvang  
 
1 x hygrometer PCE-G 2 
1 x wandmontage set (2 x 
deuvels en schroeven)  
1 x handleiding  

  

  

Sensor       Leveromvang 
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        De hygrometer in gebruik 
 

       
 

     Knoppen aan de zijkant van de hygrometer                   Aansluiting 
  


