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Hygrometer MDM25 

Handheld hygrometer met verschillende sensoren /  
Verschillende meetfuncties / Eenvoudige bediening  

De Hygrometer MDM25 onderscheidt zich door zijn hoeveelheid meetfuncties. Het apparaat is in staat 
om temperatuur, relatieve vochtigheid, dauwpunttemperatuur, natteboltemperatuur en de absolute 
vochtigheid te meten. Door de eenvoudige bediening kan de hygrometer ook door ongeoefend 
personeel gebruikt worden. Daar komt nog bij de dat er verschillende sensoren aangesloten kunnen 
worden. Zo wordt er voor de professionele gebruiker een zwaardsonde ter beschikking gesteld, twee 
hoge temperatuursensoren, een externe en een interne sensor. Dit maakt de hygrometer geschikt voor 
bijna elke situatie. Mocht u vragen hebben over de hygrometer MDM25, 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 
hygrometer en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

- 5 verschillende sensoren aansluitbaar 

- Eenvoudige bediening 

- Hoge stabiliteit van de sonde op lange 

  termijn 

- Weergave van de relatieve en absolute 

  luchtvochtigheid, temperatuur, dauwpunt 

  etc. 

 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/hygrometers-kat_153442_1.htm
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Technische specificaties van de hygrometer MDM25 

Meeteenheden  Relatieve Luchtvochtigheid % r.v. 
Temperatuur °C / °F 
Dauwpunt °C / °F 
Absolute Luchtvochtigheid g/m³ 
Natteboltemperatuur °C / °F 

Elektrische Eigenschappen    

Sensoraansluiting  
Stroomvoorziening  
Batterijstand  

5 polige M9 stekker 
3 x 1,5 V AA 
ca. 70 h 

Algemene technische gegevens  

Bescherming  
Behuizing  
Gewicht  
Weergave 

IP54 
Kunststof 
300 g 
 LCD  

Inhoud van de levering van de professionele Highspeed camera TC 225  
1 x Handheld hygrometer MDM25, 1 x Handleiding 
Let op: Sensor niet meegeleverd! 

 


