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Schimmel Hygrometer Comfort Control 
Schimmel hygrometer Comfort Control voor binnenklimaat bewaking / alarmfunctie 

als er een risico op schimmel is / maximum en minimum-display / dauwpunt 
berekening / Celsius en Fahrenheit weergave  

Deze snel reactiegevende Hygrometer Comfort Control hygrometer meet temperatuur en 
luchtvochtigheid binnenshuis. Met deze Hygrometer Comfort Control heeft u beide waarden 
in een oogopslag. Als temperatuur en vochtigheid in een ongunstige verhouding zijn, kan dit 
leiden tot schimmelgroei. De Schimmel Hygrometer Comfort Control is met zijn temperatuur- 
en vochtbewaking, zoals de weergave van het dauwpunt en maximum en minimum 
temepraturen, een ideaal apparaat om schimmelvorming te voorkomen. Dankzij zijn hoge 
precisie meet de Schimmel Hygrometer Comfort Control de temperatuur met een 
nauwkeurigheid van ± 1 ° C. De temperatuur wordt weergegeven in ° C of ° F. Bij de 
luchtvochtigheid heeft de meter een nauwkeurigheid van ± 3%. Een visiueel of akoestisch 
alarm waarschuwt bij het overschrijden van de trapsgewijze instelbare grenswaarden. In de 
informatieve en gedetailleerde gebruiksaanwijzing van de Schimmel Hygrometer Comfort 
Control kunt u ook meer informatie vinden over de juiste verwarming en ventilatie van uw 
huis. Met dit apparaat behoort schadelijke schimmelgroei in uw huis tot het verleden! Mocht u 
vragen hebben over de Schimmel Hygrometer Comfort Control, 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 hygrometer en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, 
meetinstrumenten of weegschalen van PCE Benelux.  

 

 

https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/hygrometers-kat_153442_1.htm
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- Alarmfunctie bij schimmelgevaar 

- Temperatuur en vocht weergave 

- Dauwpunt indicator  

 - Min / Max weergave 

-  °C / °F instelbaar 

-  Voor ophangen of staand gebruik  

 
Technische specificaties 

Meetbereik 
Temperatuur  
Luchtvochtigheid  

 
-10 ... +60 °C 
1 ... 99 % rH 

Resolutie 
Temperatuur  
Luchtvochtigheid  

 
0,1 °C 
1 % rH 

Nauwkeurigheid 
Temperatuur  
Luchtvochtigheid  

 
± 1 °C 
± 3% RV bij 35...75% RV anders 5% 
RV 

Voeding 2 x 1,5 V AA batterij 

Afmetingen 102 x 94 x 66 mm 

Gewicht 250 g 

 
Omvang van de levering 
1 x Schimmel Hygrometer Comfort Control, 2 x Batterij 1,5 V AA, 1 x handleiding met 
veel tips over actieve ventilatie en verwarming  

 


