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Crystal
weather station

 Plnobarevný VFD displej
 Světelný senzor
 Předpověď počasí s aktuálním tlakem   

 vzduchu a jeho trendem
 Historie vývoje tlaku vzduchu 

 s grafi ckým zobrazením
 Vnitřní čidlo a až tři externí čidla
 Teplota a vlhkost
 Barevné údaje pro snazší čitelnost
 Sloupcový graf tlaku
 Rosný bod a index teploty
 Měření fází Měsíce
 Budík a kalendář
 Dosah RF vysílače 30 m 

 (na otevřeném prostranství)
 Měření vlhkosti přes externí čidla

 i interním čidlem
 Jedno externí čidlo zdarma v balení
 Napájení AC/DC adaptérem
 Záložní baterie pro případ výpadku 

 proudu

Popis
Plně vybavená meteostanice s barevným displejem a možností 
provozu až se třemi externími čidly. Jedno externí čidlo je sou-
částí dodávky. Napájení základní jednotky je zajištěno síťovým 
adaptérem se záložní baterií pro případ výpadku proudu. Přístroj 
poskytuje přesná a spolehlivá měření počasí včetně jeho předpo-
vědí s úspěšností až 75%, měří vlhkost v místnostech i venkovním 
prostoru, měří teplotu, teplotní indexy, rosný bod, ukazuje fáze 
měsíce, kalendář nebo hodiny a je vybaven alarmem. V meteo-
stanici je vestavěn světelný senzor, který automaticky nastavuje 
intenzitu svitu displeje podle jasu okolního prostředí.

Technické údaje
rozsah měření vnitřní teploty 0°C až +50°C
rozsah měření vnitřní/venkovní vlhkosti 20% - 99% RH
rozsah měření venkovní teploty -20°C až +60°C 
počet kanálů 3 (max. 3 externí čidla)
dosah až 30 m na otevřeném prostranství
rozlišení 0,1°C 1% RH
napájení 7,5 V adaptér & 2x LR44 (hlavní jednotka) 
2x AAA baterie (externí čidlo)
rozměry 188 x 80 x 250 mm               
hmotnost 0,64 kg
EAN - 8594161330974

Obsah balení
hlavní jednotka meteostanice, externí čidlo, 
síťový adaptér, vícejazyčný manuál

Vlastnosti

Crystal
weather station

Popis
Plně vybavená meteostanice s barevným displejem a možností 
provozu až se třemi externími čidly. Jedno externí čidlo je sou-
částí dodávky. Napájení základní jednotky je zajištěno síťovým 
adaptérem se záložní baterií pro případ výpadku proudu. Přístroj 
poskytuje přesná a spolehlivá měření počasí včetně jeho předpo-
vědí s úspěšností až 75%, měří vlhkost v místnostech i venkovním 


