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Weerstation Crystal Cube 

Weerstation Crystal Cube met 4 glazen blokjes voor weersvoorspellingen / radiogestuurde 
klok met alarmfunctie en datum / maximaal 3 externe draadloze temperatuurzenders / minimale 

en maximale waarde weergave 

Het weerstation Crystal Cube is door zijn extravagante ontwerp een echte eye-catcher. Met behulp 
van vier, in de basis van het weerstation Crystal Cube, torenhoge glazen blokjes wordt het 
weerbericht weergegeven. In de glazen blokjes van het weerstation Crystal Cube worden symbolen 
weergegeven die geannimeerd zijn in kleur, afhankelijk van het weer. In de basis van het weerstation 
Crystal Cube is een LCD-beeldscherm geïntegreerd. De ingebouwde weestation radio klok toont u de 
tijd op de seconde nauwkeurig in 12- of 24-uurs formaat. Door de klok van het station kunnen naast 
de uur en de datum ook twee onafhankelijke, vrij kiesbare, alarmtijden ingesteld worden. De 
temperatuur weergave van het weerstation Crystal Cube toont de kamertemperatuur of drie mogelijke 
externe temperatuursensoren. Optioneel kunnen alle temperaturen van de aan het weerstation 
gekoppelde sensoren afwisselend worden weergegeven. Mocht u vragen hebben over de 
Weerstation Crystal Cube, 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 weerstations en al onze andere producten op het 
gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Weersverwachting op glazen blokjes met 
  weersymbolen 
- Geeft afwisselend de temperatuur binnen en 
  buiten 
- Tot drie outdoor zenders mogelijk 
- Maxima en minima  

- Gemakkelijk af te lezen display met hoog 
  contrast voor weergave van temperatuur en tijd 
- Precieze tijd door radiosignaal (Dual-band) 
- Alarmfunctie 
- Voeding: batterij en AC-adapter 

Technische specificaties van de Weerstation Crystal Cube 

Basisstation 

Meetbereik -10 ... +60 °C 

Werktemperatuur 0 ... +50 °C 

Resolutie 0,1 °C 

Klok Radio-klok 

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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Voeding 4 x 1,5 V AA of AC-adapter 

Afmetingen 180 x 70 x 80 mm 

Buitenzender 

Meetbereik -20 ... +60 °C 

Resolutie 0,1 °C 

Zendfrequentie 433 MHz 

Reikwijdte vrij veld max. 50 m 

Voeding 2 x 1,5 V AA 

Afmetingen 75 x 25 x 93 mm 

Omvang van de Weerstation Crystal Cube  
1x weerstation Crystal Cube, 1x externe temperatuursensor, 6x batterijen 1,5V AA, 1x AC-adapter, 1x 
handleiding 

Optionele accessoires 

Extra sensoren 
Naast de meegeleverde buitenzender kunt u aan 
het weerstation Crystal Cube nog twee andere 
buitenzenders koppelen. De zenderw erkt met 
een frequentie van 433 MHz en heeft een 
reikwijdte van 50 meter in vrij eld. De zender kan 
ook voor temperatuurbewakingen in een 
wijnkelder, slaapkamer of andere ruimtes binnen 
een gebouw gebruikt worden. 

 

 


