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Weerstation Sputnik-ES / Sputnik-ME 

Weerstation voor binnen (barometer, thermometer, hygrometer) / gemaakt van roestvrij staal 
of messing / draaibaar lichaam uit plexiglas / klassiek tafelobject met een open barometerwerk 

Analoog weerstation met thermometer, hygrometer en barometer. Door het meetbereik is dit 
weerstation alleen voor binnengebruik geschikt. Een van de meest exotische analoge weerstations 
van de markt is de Sputnik. Op een statief staat een transparante plexiglas-kogel waarin drie 
hoogwaardige meetinstrumeten, waaronder een thermometer, barometer en hygrometer, 
geïntegreerd zijn. Het zicht op het gecompliceerde meetinstrument blijft vrij. Een zeer interessant 
apparaat voor de controle van het weer alsmede voor het oog aangezien het een echte blikvanger 
is. Mocht u vragen hebben over de Weerstation Sputnik-ES / Sputnik-ME, 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 binnen (barometer, thermometer,  
  hygrometer)  
- Draaibaar lichaam uit plexiglas  
- Houder uit chroom of messing 
- Klassiek tafelobject met een open 
  barometerwerk 

- Kogeldiameter 120 mm 
- Instrumentdiameter, thermometer en 
  hygrometer 55 mm  
- 3 weersvoorspelling symbolen 
- Kalibreerbaar 
- Referentie pointer 

 

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 Sputnik-ES / Sputnik-ME 

Barometer  950 ... 1070 hPh 

Hygrometer 20 ... 100 % RV 

Thermometer -10 ... 50 °C 

Kogeldiameter 125 mm 

Instrumentdiameter thermometer, hygrometer 55 mm 

Gewicht 650 g 

Omvang van de Weerstation Sputnik-ES / Sputnik-ME  
1 x Weerstation Sputnik (ES (RVS) of ME (Messing)), 1 x handleiding 

 


