Beschrijving
Basisstation met draadloze sensor om het vochtgehalte in de grond te
meten binnen en buiten, omgevingstemperatuur, datum en tijd.
Met deze meter wordt continu en draadloos het vochtgehalte in de
grond gecontroleerd van kamerplanten, potplanten buiten, de tuin, de
moestuin en het gazon. U weet nu wanneer u water moet geven. Duw
de meetpen van de sensor in de grond en iedere 90 sec. zal de sensor
draadloos gegevens doorsturen naar het basisstation. In de display van
het basisstation worden de vochtigheid van de grond (in %) en de
luchttemperatuur vervolgens getoond. Het basisstation kan maximaal 3
sensoren weergeven, losse sensoren zijn in onze webshop
verkrijgbaar. De sensor heeft een zelflerend vermogen om in
afwijkende grondsoorten te kunnen meten. Als er meer sensoren
worden gebruikt volstaat simpelweg een druk op de “channel” knop van
het basisstation om per sensor de vochtigheid van de grond en de
luchttemperatuur af te kunnen lezen.

Wireless
Soil Moisture Meter

Controle station vertoond:
1) vochtgehalte grond
2) temperatuur buiten
3) temperatuur binnen
4) Tijd + datum

In de display van het basisstation geeft een digitale bloempot ook aan
wanneer het tijd is om water te geven. Na het water geven verzamelt de
sensor eerst vier keer de gegevens. Als deze gegevens consistent zijn
zal de sensor de nieuwe data naar het basisstation zenden.

Produkteigenschappen
• Vochtmeter voor planten met binnen/buiten temperatuur
• Uitgebreid getest in Europa, binnen en buiten

Draadloze transmissie

• Zeer nauwkeurig meetresultaat
• Robuust en eenvoudig te bedienen
• Werkt met maximaal 3 sensors
• Geeft aan welk vochtgehalte de bodem heeft

Technische Specificaties
Stroomvoorziening

• 2 batterijen AA (niet meegeleverd)

Afmetingen

• 100mm (l) x 75mm (b) x 28mm (d)

Gewicht

• 75 gram (incl. batterijen)

Techniek

• Capacitance domain technology

HS-Code / Taric-Code

• 9031809000

Certificering

• RoHS and CE

Weergave

• groot LCD paneel

Materiaal

• Behuizing: ABS
• Meetsonde: PCB

Robuuste en duurzame
plastik behuizing

Slimme pcb sensor

Voor meer gedetailleerde informatie

www.plantcaretools.com
Bestelinformatie
Verpakking

• 1 Monitor + 1 Sensor per karton

Afmeting doos

• 8,5cm(l) x 4,9cm(b) x 17,5cm(h)

Gewicht doos

• 165 g
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