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Kieszonkowy miernik do pomiaru temperatury i wilgotności względnej 
powietrza w pomieszczeniach takich jak magazyny, chłodnie, lodówki itp. 

 
Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności. 

Możliwość przywieszenia na ścianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cechy produktu: 
• wykonany jest w specjalnej obudowie przemysłowej                   

z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej 
• w konstrukcji termometru zastosowano specjalne 

uszczelnienia dzięki czemu odporny jest na kurz, brud i 
wodę. 

 
Funkcje:  

• miernik temperatury i wilgotności  
• pomiar temperatury w °C  
• pomiar wilgotności w % RH  
• rozdzielczość 0,1  
• dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej  
• pomiar czasu od ostatniego resetu wartości maksymalnej 

i minimalnej  
• sygnalizacja niskiego stanu baterii 

Dane techniczne: 
• zakres mierzonych temperatur: -30°C do 70°C 
• zakres mierzonych wilgotności: 0 do 100 % RH 
• rozdzielczość w całym zakresie pomiarowym 0,1  
• dokładność °C:  -/+0,5°C lub lepsza w zakresie -20°C do 

40°C; -/+1°C w pozostałym zakresie pomiarowym  
• dokładność RH:  

dla czujnika SHT11 dokładność pomiaru wilgotności:  
-/+ 2%RH w zakresie 40% - 60%  
-/+ 3%RH w zakresie 20% - 40% i 60% - 80%  
-/+ 4%RH w zakresie 0% - 20% i 80% - 100%  
dla czujnika SHT15 dokładność pomiaru wilgotności: 
 2% dla całego zakresu 0 - 100%RH  

• wyświetlacz:  LCD 
• czas pracy baterii: 5 lat pracy ciągłej w temp. 20°C;  1 – 2 lat 

pracy ciągłej w temp. 0°C 
• zasilanie: bateria 1/2xAA 3,6V  
• wymiary obudowy: 45x100x19 mm 
• stopień ochrony obudowy: IP65 
• waga: 85g 

Informacje ogólne: 
 

• gwarancja 12 miesięczna 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
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