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Weerstation matglas 
Weerstation voor binnen (barometer, thermometer, hygrometer) / materiaal matglas / medern 

design / ronde beeldschermpjes  

Het analoge weerstation zal de gebruiker verrassen, niet alleen met de gegevens over het weer, maar 
ook met zijn aantrekkelijke uiterlijk. Derhalve wordt voor dit weerstation niet alleen de meest 
nauwkeurige meettechniek gebruikt, ook worden de beste materialen gebruikt. Analoog Weerstation 
uit matglas. Een weerstation met een modern design met twee goed afleesbare, ronde 
beeldschermpje. Met behulp van de verandering in de luchtdruk kan een uitspraak gedaan worden 
over wat voor een weer het wordt. Dit wordt ook door 3 symbolen op de barometer aangegeven. 
Houdt er rekening mee dat dit weerstation slechts alleen in huis gebruikt kan worden. In droge 
gebieden zoals een serre, veranda of tuinhuis kan dit weerstation gebruikt worden. Mocht u vragen 
hebben over de Weerstation matglas, 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.  

 

- Voor buiten (barometer, thermometer, 
  hygrometer)  
- Uit matglas  

- Met 2 ronde beeldschermpjes 
- Makkelijk afleesbaar  
- Om op te hangen 

 

 

 

 

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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Technische specificaties van de Weerstation matglas 

Temperatuur  0 ... +40 °C 

Luchtvochtigheid 15 ... 100 % RV 

Barometer 980 ... 1040 hPa 

Diameter beeldschermpjes 95 / 95 mm 

Afmeting 240 x 120 x 37 mm 

Gewicht 510 g 

Omvang van de Weerstation matglas  
1 x Weerstation matglas, 1 x handleiding 

 


