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Weerhuis uit kunststof. Metalen onderdelen uit roestvrij staal. Afmetingen: 480 x 330 x 580 mm.

Inhoud:

 windvaan

 min/max thermometer

 barometer

 hygrometer

 regenmeter

Art. nr. G15100 8,60 €

Voor het meten van de minimum, maximum en actuele temperatuur. Kunststof behuizing met reset-
knop. Rode alcoholvulling. Bestemd voor buitengebruik.

 meetbereik: -35...+50°C / 1°C

 afmetingen: 85 x 45 x 230 mm

Min/max thermometer

Weerhuis

Art. nr. M2084 437,00 €

Weerstation

Weerstation uit roestvrij staal. Bestemd voor buitengebruik. Afmetingen: 125 x 45 x 465 mm.

Inhoud:

 min/max thermometer

 barometer

 hygrometer

Art. nr. M2083 127,00 €

Art. nr. C491312 37,20 €

Thermometer met rode alcoholvulling. Gemonteerd op metalen basisplaat met poedercoating.

 meetbereik: -40...+50°C / 1°C

 afmetingen: 103 x 39 x 806 mm

Buitenthermometer

Art. nr. C672207 18,10 €

Digitale thermometer voor het meten van de minimum, maximum en actuele temperatuur. Kunststof
behuizing met clear-toets en keuzetoets °C/°F. Bestemd voor buitengebruik.

 meetbereik: -20...+70°C / 0,1°C

 afmetingen: 80 x 29 x 150 mm

 voeding: 1,5 V batterij (type AAA)

Min/max thermometer

Art. nr. K175360 13,10 €

Voor de bepaling van de relatieve vochtigheid van de lucht. Bestaande uit 2 thermometers met
alcoholvulling en een vloeistofreservoir met bevochtigingskousje voor één van de thermometers.
Kunststof behuizing met opgedrukte conversietabel (temperatuurverschil percentage vochtigheid).
Bestemd voor buitengebruik.

 meetbereik: -10...+50°C / 1°C

 afmetingen: 110 x 33 x 300 mm

Psychrometer
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Art. nr. M2098 6,85 €

Regenmeter uit kunststof.

 meetbereik: 0...40 l/m² / 1 l/m²
 afmetingen: Ø 80 x 240 mm
 geleverd met grondpin van ca. 230 mm.

Regenmeter

Art. nr. 03085.10 215,00 €

Toestel voor de meting van windsnelheid en windsterkte. Mogelijkheid om de naald te blokkeren.
Voorzien van een handvat met M6-schroefdraad voor statiefbevestiging.

 meetbereiken: 35 m/s - 120 km/h - 12 Beaufort - 60 knopen

 toebehoren: afdekkap uit kunststof

 afmetingen: Ø 100 x 205 mm

Cup-anemometer

Art. nr. K191050 69,70 €

Deze regenmeter is vervaardigd uit roestvrij staal en wordt geleverd met een montagebeugel voor
de bevestiging aan een houten paal. Het bovenste deel bevat de opvangtrechter welke voldoende

diep is geplaatst om uitspattend water te vermijden. In het onderste deel wordt de maatcilinder uit
kunststof geplaatst.

 opvangoppervlak: 100 cm²

 meetbereik: 0...25 mm / 1 mm (1 mm = 1 l/m²)

 afmetingen: Ø 115 x 310 mm

Regenmeter van Hellmann
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