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Residentiële Luchtmeter Bel-Air  
Residentiële Luchtmeter Bel-Air met gekleurde comfortzones voor binnenbereik / 

Radio zender / ventilatie aanbeveling / min- maxfunctie / ° C of ° F / muurhouder unit  

Met deze residentiële Luchtmeter Bel-Air behoren schimmel en slechte binnenklimaat tot het 
verleden. De residentiële Luchtmeter Bel-Air meet de temperatuur en luchtvochtigheid, zowel 
binnen als buiten. Kwaliteit van de binnenlucht wordt gevisualiseerd op een kleurenschaal, 
een draadloze sensor met 100 meter bereik bepaalt het buitenklimaat. Door het vergelijken 
van de desbetreffende gegevens doet de residentiële Luchtmeter Bel-Air een aanbeveling die 
u vertelt of u het raam moet openen of sluiten zodat er een juiste balans is tussen de 
temperatuur en luchtvochtigheid. Buiten kan door de Luchtmeter Bel-Air, temperaturen van -
40 ... +60 ° C en een vochtigheidsgraad van 1 ... 99% RV worden opgenomen. Het 
meetbereik voor het binnenklimaat van de residentiële Luchtmeter Bel-Air loopt van -10 ... 
+60 ° C en van 20 ... 95% RV. De min max instellingen en de mogelijkheid om de 
temperatuur in ° C of ° F op het display weer te geven ronden de intelligente functies van de 
Radio-thermo-hygrometer af. Met de Residentiële Luchtmeter Bel-Air creëer je niet alleen 
voor uzelf een prettig klimaat, ook uw huisdieren, planten, meubilair en andere waardevolle 
meubels kunnen worden beschermd met de residentiële Luchtmeter Bel-Air tegen het krijgen 
van droge of vochtige lucht, alsmede tegen schimmel of meeldauw. Mocht u vragen hebben 
over de PCE-1 WMS, 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 technici en 
ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over deze temperatuur en luchtvochtigheidsmeter 
en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, 
meetinstrumenten of weegschalen van PCE Benelux.  

 

https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/luchtvochtigheidsmeters-kat_153445_1.htm
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- Gelijktijdige weergave van 

  binnen-en outdoor waarden 

- Temperatuur en luchtvochtigheid 

  weergave 

- Display met gekleurde 

  comfortzones voor gezonde 

  binnenlucht   

- Radiozender 

- Aanbeveling ventilatie (raam open / 

  dicht)  

- Min / Max display 

- °C / °F instelbaar  

- Voor opknoping of staand  

 
Technische specificaties 

Temperatuur 
Binnen 
Buiten 
Resolutie 
Nauwkeurigheid  

 
-10 ... +60 °C 
-40 ... +60 °C 
0,1 °C 
± 1 °C 

Temperatuur 
Binnen 
Buiten 
Resolutie 
Nauwkeurigheid  

 
20 ... 95 % rv 
1 ... 95 % rv 
1 % rv 
± 5 % rv 

Stroomvoorziening 
Basisstation 
Buitenstation  

 
2 x 1,5 V AAA Batterij 
2 x 1,5 V AAA Batterij 

Afmetingen 
Basisstation 
Buitenstation  

 
158 x 95 x 20 mm 
102 x 36 x 16 mm 

Gewicht  250 g 

 
Omvang van de levering  
1 x Luchtmeter Bel-Air, 1 x buitenstation, 1 x Handleiding met veel tips voor het actief 
luchten  

 


