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Weerstation BF-pro (met muur projectie) 

Weerstation met draadloze overdracht van de buitentemperatuur, weergeven van interne 
temperatuur, tijd, datum en weerbericht / soft-touch-toetsen / tot drie sensoren aansluitbaar 

Alleen al het complete vlakke oppervlak van de BF-Pro weerstation is het design doordacht en 
duidelijk. Drie ronde beeldschermen met blauwe achtergrondverlichting steken vakkundig af tegen de 
rechtlijnige algemene vorm van het weerstation en informeert u over de tijd, datum, weersvoorspelling 
en temperatuur voor binnen of buiten. De weerdata wordt ontvangen van maximaal drie sensoren en 
worden weergegeven op het weerstation. Bovendien kunnen verschillende alarmfuncties geactiveerd 
worden. Door de komst van zendfrequentie 433MHz is een draadloze verbinding tussen het station en 
de sensoren mogelijk. Het weerstation BF-Pro is verder uitgerust met een radio klok. De klok 
synchroniseert de huidige tijd en datum met het Zwitserse radio signaal “DCF”. Als het weerstation 
zich buiten het radiosignaal bevindt kunnen tijd en datum handmatig worden ingesteld. Tegelijktijdig 
met de achtergrondverlichting bezit het Weerstation BF-Pro over een 180° draaibare projector die 
door het indrukken van een knop, tijd, datum en temperatuur op de muur of het plafond weergeeft. 
Alles wat u nodig heeft om dit apparaat in gebruik te nemen, zit bij de leveromvang inbegrepen. Mocht 
u vragen hebben over de Weerstation BF-pro (met muur projectie), dan kunt u de volgende 
technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 
(0)900 - 120 00 03Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 
deze weerstations en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek.  

- Thermometer 
- 1-daagse weersverwachting 
- Buitensensor (1 incl. / max. 3) 
- 433MHz-frequentie 
- Buiten temperatuur ((in °C) 
- Indoor temperatuur (in °C) 
- Datum 
- DCF / HBG tijdsignaal (atoomklok) 
- Alarm functies 
- Achtergrondverlichting 
- Projector voor tijd en temperatuur 

 

    

Projectie van het Weerstation BF-Pro op een 

muur 

  

  

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/weerstations-kat_155356_1.htm
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Projector op de bovenkant van het Weerstation 
BF-Pro 

 

Technische specificaties van de Weerstation BF-pro (met muur projectie) 

Weerstation 

Meetbereik Temperatuur: -5 ... +50 °C 

Meetnauwkeurigheid Temperatuur: 0,1 °C 
Buitensensor 

Buitensensor 

Meetbereik -15 ... +60 °C 

Meetnauwkeurigheid 0,1 °C 
Algemeen 

Algemeen 

Zendfrequentie 433 MHz 

Max. Aansluitbare sensoren 3 

Zend-afstand max. 30 meter (open land) 

Temperatuuraanpassing elke 43 ... 47 seconden 

Voeding 
Weerstation 
Buitensensor 

  
2 x 1,5 V AA batterij 
2 x 1,5 V AA batterij 

Afmetingen 
Weerstation 

  
182 x 119 x 35 mm 
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Buitensensor 55 x 101 x 24 mm 

Gewicht 
Weerstation 
Buitensensor 

  
ca. 378g (zonder batterijen) 
ca. 60g (zonder batterijen) 

 

Omvang van de Weerstation BF-pro (met muur projectie)  
1x Basis weerstation, 1x zend-eenheid, 2x batterijen 1,5 V AA voor de ontvanger, 2x batterijen 1,5 V 
AA voor zender, 1x handleiding 

 


