
Digitální bezdrátový teploměr a vlhkoměr TRIO

Klíčové vlastnosti

• měří teplotu a relativní vlhkost
• v balení jsou tři bezdrátové vysílače (max. dosah

100 m)
• velký a přehledný displej s možností podsvícení
• paměť na MAX a MIN hodnoty
• indikace vlhkostní pohody
• indikace vývoje teploty/vlhkosti
• indikace slabých baterií

Popis produktu

Digitální bezdrátový teploměr s vlhkoměrem Airbi TRIO měří pokojovou teplotu v rozsahu -10 °C až
+50 °C a pokojovou vlhkost v rozsahu 20-95 %. Součástí balení jsou již tři bezdrátové 
senzory teploty a vlhkosti, které komunikuje na vzdálenost až 100 m (ve volném 
prostranství). S Airbi TRIO tedy můžete monitorovat teplotu a vlhkost na 4 různých místech. 
Bezdrátové vysílače jsou určeny jak do interiéru, tak do exteriéru. Displej s možností krátkodobého
podsvícení nabízí uživateli rychlý přehled všech měřených veličin bez nutnosti přepínání mezi 
vysílacími kanály.

Airbi TRIO si pamatuje maximální a minimální hodnoty za celou dobu provozu (reset 
ruční) a zároveň za posledních 24 hodin (reset automatický). Výhodou jsou též další 
informační ikony jako je např. indikace vývoje teploty či vlhkosti a indikace vlhkostní pohody 
pomocí smajlíku. Na přístroji též nechybí indikace slabých baterií jak v základně, tak v jednotlivých 
vysílačích.

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: BI1030 Země původu: Čína

EAN kód: 8594162600731 Celní kód (TARIC/HS): 90258040

Počet
ks

Hmotnost 
(kg)

Šířka 
(cm)

Hloubka 
(cm)

Výška 
(cm)

Produkt 0,33 15,2 10,4 2,2

Obal s produktem 0,4 16 6,2 11,2

Kartón s produkty 10 4,37 33,5 17,3 24,5
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