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Weerstation Lumax 

Weerstation met kleurenscherm / weerbericht inclusief 5 verschillende pictogrammen / 
luchtdruktendens / tijd via DCF77-tijd-signaal / alarmfunctie als wekker met snooze functie / 

meximaal 3 buitenzenders aansluitbaar / bereik tot 30 meter 

Het moderne weerstation Lumax overtuigt door haar mooie en moderne vormgeving en door 
comfortabele en eenvoudige bediening waardoor het gemakkelijk te gebruiken is en een 
gebruiksvriendelijke bediening heeft. Laat je overtuigen en stap over op het nieuwste generatie 
weerstation. Het weerstation Lumax is een draadloos weerstation voor hoge eisen. Door de draadloze 
overdracht van de buitentemperatuur, voor maximaal 3 zenders, die op 30 meter afstand gezet 
kunnen worden, biedt dit weerstation u vele toepassingsmogelijkheden. Vraag niet alleen de actuele 
binnentemperatuur op, maar laat het apparaat u ook de maximale – minimale temperaturen 
weergeven. Geniet van de praktische functie van de weersvoorspelling wat u eenvoudig wordt 
gemaakt met behulp van makkelijk leesbare symbolen. U kunt in één oogopslag de onmiddellijke 
weersvoorspelling zien op de Lumax. Ook kunt u met één druk op de knop de luchtdruk weergeven. 
De radiogestuurde klok met alarmfunctie snooze wordt geactiveerd door infrarood sensoren via 
luchamelijk contact. Het kleurenscherm van het weerstation Lumax is een extravagante blikvanger, 
zowel op kantoor, aan uw muur, in de serre of op de vensterbank. Voor continue werking van het 
scherm is in de leveromvang een AC-adapter opgenomen. Mocht u vragen hebben over de 
Weerstation Lumax, 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.  

 

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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- Weersvoorspelling met 5 verschillende 
  symbolen 
- Luchtdruktendens 
- Tijd via DCF77-tijd-signaal met automatische 
  wintertijd en zomertijd verandering en 
  tijdcorrectie 
- Kleurenbeeldscherm met AC-adapter 2-traps 
  dimbaar 
- Voor ophangen of neerzetten 

 

- Alarmfunctie als wekker met snoozefunctie 
  (snooze) 
- Buitentemperatuur over draadloze 
  buitenzender (433 MHz), reikwijdte tot 30 
  meter (vrij veld) 
- Minimale en maximale waarden van de 
  temperaturen, handmatige reset 
- Cijfergrootte 20mm – zeer goed afleesbaar 

Technische specificaties van de Weerstation Lumax 

Basisstation 

Meetbereik binnentemperatuur -10 ... +60 ºC  

Resolutie 0,1 °C 

Batterijen 2 x 1,5 V AAA 

Zender 

Meetbereik buitentemperatuur -20 ... +60 °C 

Resolutie 0,1 °C 

Bijzonderheden 5 verschillende weersymbolen voor 
weersvoorspelling 

Zendfrequentie 433 MHz 

Reikwijdte vrij veld max. 30 m 

Eenheden °C en °F 

Afmetingen  

Station 190 x 80 x 55 mm 

Buitenzender 72 x 93 x 25 mm 

Omvang van de Weerstation Lumax  
1 x Weerstation Lumax, 1 x buitenzender, 2 x 1,5 V AAA-batterijen voor zender,  
2 x 1,5 V AA-batterijen voor station, 1 x handleiding 

Optionele accessoires 

Extra sensoren 
Wilt u meerdere sensoren (tot max. 3 stuks) in 
andere kamers neerzetten, bijv. in slaapkamer of 
kinderkamer, dan kunt u deze direct aan het 
weerstation koppelen en de meetdata van deze 
kamers opvragen. De weersvoorspelling wordt 
ook bij aanpassing van extra sensoren altijd 
gemaakt door sensor 1, de data van de sensor 1 
blijft de basis voor de weersvoorspelling. 

 

 


