
Digitální bezdrátový teploměr a vlhkoměr CONTROL

Klíčové vlastnosti
• měření teploty a vlhkosti vzduchu v interiéru
• součástí jedno bezdrátové čidlo pro sledování klimatu na

jiném místě (např. venku)
• možnost rozšíření až na tři bezdrátová čidla
• paměť na MAX a MIN hodnoty
• zobrazení rádiem řízeného času
• grafické zobrazení vývoje vlhkosti v čase
• ventilační tipy formou ikon na displeji
• výstraha před námrazou či vznikem plísní

Popis produktu

Digitální bezdrátový teploměr s vlhkoměrem Airbi CONTROL měří pokojovou teplotu v rozsahu -10 
°C až +50 °C a pokojovou vlhkost v rozsahu 20-95 %. Součástí balení je i jedno bezdrátové čidlo 
teploty a vlhkosti, které komunikuje na vzdálenost až 100 m (ve volném prostranství). Čidlo je 
určeno jak do interiéru, tak do exteriéru. Displej přístroje kromě aktuálních hodnot zobrazuje také 
naměřené min. a max. hodnoty od posledního manuálního vyresetování. Airbi CONTROL umí 
rádiově přijímat aktuální čas (DCF) a na jeho displeji lze též sledovat grafický vývoj vnitřní vlhkosti 
v čase. Výhodou jsou též různé doplňkové informační ikony jako je např. tip na větrání, varování 
před námrazou, varování před možností vzniku plísní nebo informace o předpokládané změně 
vnitřní vlhkosti, pokud by došlo k výměně vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostorem.  

Technické parametry

Rozsah měření
teploty:

Základna: -10 °C až +50 °C
Bezdrátový senzor: -20 °C až +60 °C

Rozsah měření
vlhkosti:

Základna i bezdrátový senzor: 20-95 %

Přesnost měření
teploty:

+/- 1 °C (0 °C až +40 °C), jinak +/-2 °C

Přesnost měření
vlhkosti:

+/- 5 % ( při 40...80 %)

Napájení: Základna: 3x 1,5 V baterie typu AAA (nejsou součástí balení)
Bezdrátový senzor: 2x 1,5 V baterie typu AAA (nejsou součástí balení)
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Fotogalerie 

Příslušenství
• BI1010 – Bezdrátové čidlo Airbi SENSOR [EAN: 8594162600717]

Dokumenty

• Návod k použití

Logistické informace

Produktový kód: BI1020 Země původu: Čína

EAN kód: 8594162600717 Celní kód (TARIC/HS): 90258040

Počet
ks

Hmotnost 
(kg)

Šířka 
(cm)

Hloubka 
(cm)

Výška 
(cm)

Produkt 0,23 15,2 10,4 2,2

Obal s produktem 0,3 21 11,2 4

Kartón s produkty 20 6,5 43,5 22,3 24,5
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