
Професионален Влагомер с
Термометър ETI - 6000 & 6002

Гаранция: 24 месеца;
Фирма производител: ETI;
Номер на продукта: 051-0169;
Каталожен номер: 224-600;

Влагомер с термометър 6000 & 6002

Хигрометрите 6000 & 6002 са лесни за използване
инструменти за измерване на относителната влажност
и температурата на въздуха. Измервателят за влажност
измерва % rh в обхвата от 0 до 100% rh с разделителна
способност от 0,1% rh и температура в диапазона от -20
до 50 ° C с разделителна способност от 0,1 ° C. Тези
измерватели на влажност включват ясен LCD дисплей с
индикации ° C,% rh, max / min, задържане и точка на
оросяване. Моделът 6002 показва едновременно
влажността и температурата и допълнително имат
дисплей със задно осветяване.

Двата модела хигрометри се захранват от три батерии
тип AAA с 1.5 волта с минимална продължителност на
живота до 10000 часа. Устройствата имат функция за
автоматично изключване на уреда след 10 минути, като
максимизира живота на батерията.

ВНИМАНИЕ: Сензорите за влажност, които се намират в
тези продукти, са податливи на замърсяване от
замърсители като разтворители и излагане на наситен
въздух и следователно не са обхванати от 2-годишната
гаранция. Освен това се очаква отчитането на
датчиците да се променя с до 0,5% годишно.

Обхват температура: -20 to 50 °C
Обхват влажност: 0 to 100 %rh
Резолюция темп.: 0.1°C/°F
Резолюция влажност: 0.1%rh
Точност темп.:  ±0.4 °C (10 to 40 °C) иначе

±1 °C
Точност-влажност: ±2 %rh (10 to 90 %rh)
Хистерезис-влажност ±1 %rh
Модел на датчика: за влажност- полимер; за

темп.-силиконова лента
Батерия: 3 x 1.5 volt AAA
Живот на батерията: минмум 5 години (10

000часа)
Дисплей: 12mm LCD
Осветеност: да
Размери: 25 x 56 x 128mm
Тегло: 130 грама
Материя на корпуса ABS пластмаса с

антибактериална защита
Гаранция: 2 години
Измервателна скала: Целзий / Фаренхайт; % rh &

точка на оросяване
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