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BEZPRZEWODOWA STACJA POGODY
TFA 35.1144.01.IT Linea Plus
Cena brutto

365,00 zł

Cena netto

296,75 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

35.1144.01

Kod producenta

35.1144.01

Kod EAN

4009816030641

Producent

TFA DOSTMAN ELEKTRONIC

Opis produktu
BEZPRZEWODOWA STACJA POGODY TFA 35.1144.01.IT Linea Plus
Spójrz na bezprzewodową nowoczesną stację pogodową "LINEA PLUS", aby zobaczyć lokalna pogodę. Przejrzysty wyświetlacz
pokazuje wiele szczegółów na temat panujących warunków pogodowych. Oddzielny nadajnik bezprzewodowy określa
temperaturę zewnętrzną i wilgotność lokalnego obszaru. Zintegrowany elektroniczny barometr mierzy ciśnienie
powietrza; historię ostatnich 12 godzin można zobaczyć na wykresie słupkowym. Słońce, chmury lub krople deszczu - symbole
oparte na zmianach ciśnienia barometrycznego dają prognozę nadchodzącej pogody.
Aby kontrolować klimat w pomieszczeniu, wyświetlana jest temperatura i wilgotność. Poprzez ukierunkowane ogrzewanie i
wentylację tworzysz przyjemne i zdrowe środowisko życia, a nawet oszczędzasz na kosztach ogrzewania.
Stacja wyświetla aktualny czas i datę. Budzik obudzi Cię zawsze w odpowiednim czasie.
Ponadto można zobaczyć czasy wschodu i zachodu słońca w 150 europejskich miastach.
FUNKCJONALNOŚĆ:
Czas i data
Prognoza pogody
Bezprzewodowa transmisja temperatury zewnętrznej i wilgotności
Temperatura i wilgotność wewnętrzna
Funkcja Max/Min dla temperatury
Ciśnienie atmosferyczne, Trend zmian ciśnienia (pogody)
Wykres zmian ciśnienia
Graficzna reprezentacja ciśnienia barometrycznego z ostatnich 12 godzin
Czas z wyświetlaniem alarmu i daty
Czas wschodu i zachodu słońca oraz dzienna długość dla 150 europejskich miast
Fazy księżyca
Wskaźnik tendencji pogody
CHARAKTERYSTYKA:
-

Bezwzględne i względne ciśnienie atmosferyczne
Wykres słupkowy ciśnienia atmosferycznego z ostatnich 12 godzin
Względne ciśnienie powietrza z regulowaną wartością odniesienia
Czas wschodu i zachodu słońca i długość dnia w 150 europejskich miastach
Regulacja kontrastu wyświetlacza (0-7)
Funkcja alarmu
3 symbole graficzne prognozy pogody
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Aktualizacja pomiarów:
- wewnętrznych co 16 sekund
- zewnętrznych co 4 sekundy
- ciśnienia co 1 minutę
DANE TECHNICZNE:
Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -40 ... 60 ° C
Zakres pomiaru temperatury w: -10 ... 60 ° C
Zakres pomiaru wilgotności powietrza w pomieszczeniu: 20% ... 95%
Zakres pomiarowy wilgotności powietrza zewnętrznego: 1% ... 99%
Maks. 1 czujnik
Wymiary: 184 x 188 x 40 (63) mm
Maksymalny zasięg: 100 m (pole swobodne)
Częstotliwość transmisji: 868 MHz
Umieścić i zawiesić
Baterie: 2x 1,5 V C i 2x 1,5 V baterie AAA (brak w zestawie)
dostawa
1 x stacja bazowa
1 x nadajnik zewnętrzny TFA 30.3187

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

