Beschrijving
Een goede bemesting is essentieel voor het welzijn van (pot)planten. Vaak
wordt bemesting verwaarloosd of verkeerd toegepast, omdat tot nu toe de
bemestingstoestand in de pot nauwelijks meetbaar was. Door het gebruik
van professionele EC techniek, gecombineerd met een direkt
bemestingsadvies maakt de Fertometer professionele meettechniek
toegankelijk voor de consumentenmarkt. Het gebruik van de Fertometer
stelt de partikuliere plantliefhebber in staat hun potplanten altijd optimaal te
bemesten.
De Fertometer is een EC meter (Electrical Conductivity) en meet bijzonder
nauwkeurig op basis van electrolyse. Tot nu toe was deze meettechniek
uitsluitend beschikbaar voor de professionele (kwekers)markt. De
hoeveelheid opneembare meststoffen waarover de plant op dat moment
kan beschikken wordt gemeten, en direkt vertaald naar een
bemestingsadvies.Deze meetbare meststoffen bestaan voornamelijk uit
stikstof, maar ook uit andere vrij opneembare meststoffen voor de plant.
Als de Fertometer adviseert om bij te mesten wordt aanbevolen om
universele meststof voor potplanten te gebruiken, verkrijgbaar bij
tuincentra en de grotere winkelketens.

fel knipperende LED lamp
geeft een bemestingsadvies

Produkteigenschappen
• Eenvoudig te bedienen bemestingsmeter voor potplanten

drukschakelaar ON/OFF

• Uitgevonden, ontworpen en uitgebreid getest in Europa
• Zeer nauwkeurig meetresultaat
• Robuust en duurzaam ontwerp
• Werkt met professionele EC-techniek (Electrische Conductiviteit)
• Geeft direkt een concreet bemestingsadvies

Robuuste en duurzame
behuizing van ABS

Technische Specificaties
Stroomvoorziening

• 9V blokbatterij (niet meegeleverd)

Afmetingen

• 270mm (L) x 50mm (B) x 35mm (D)

Gewicht

• 150 gram (zonder batterij)

Techniek

• EC (Electrical Conductivity)

HS-Code / Taric-Code

• 9027801100

Certificering

• RoHS and CE

Weergave

• LEDs met hoge lichtopbrengst

Materiaal

• Behuizing: ABS
• Meetsonde: Messing

Messing meetsonde

Voor meer gedetailleerde informatie

www.plantcaretools.com
Bestelinformatie
Verpakking

• 54 Blisters per doos

Afmeting blister

• 34cm (L) x 15cm (B) x 4.5cm (D)

Afmeting doos

• 48cm (L) x 39cm (B) x 35cm (H)

Gewicht doos

• 10kg
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