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24800-510  
MAX/MIN THERMOMETER, 
GROOT FORMAAT 
 duidelijk af te lezen 
 herstel met centrale knop 
 voor serre of winterkas 
 groot formaat 

 
Groot formaat max. en min. 
thermometer met bimetaal element, 
meet de temperatuur in het bereik -50 
tot 50°C met een resolutie van 1°C. 
Herstel van de rode maximum wijzer en 
de blauwe minimum wijzer geschiedt 
met de knop in het midden. 

De thermometer kan verticaal op een 
plank worden opgesteld of kan 
hangend worden bevestigd. 

 

24810-120/121 
BROEIKAS / KWEEKKAS 
THERMOMETER  
 resolutie 0,1°C 
 duidelijk uitleesvenster 

 
Eenvoudige digitale broeikas / 
kweekkas thermometer met directe 
weergave van zowel de omgevings-
temperatuur als de minimum en 
maximum tempratuur.  

De thermometer meet in het bereik 
 -20,0 tot +69,9°C met een resolutie van 
0,1°C en is een ideale thermometer 
voor kwekers en tuinders om de juiste 
temperatuur aan te houden voor een 
optimale groei van de teelt. 
De thermometer is leverbaar in de 
kleuren wit en groen en is voorzien van 
een ABS behuizing. Afmetingen: 29 x 
79 x 182 mm. 

 

24810-125 
DIGITALE MIN/MAX 
TEMPERATUURMETER 
 met min. max. alarm 
 interne & externe sensor 

 
Digitale maximum en minimum 
temperatuurmeter met interne en 
externe temperatuursensor. De 
thermometer heeft een instelbaar 
hoog/laag alarm met optische en 
akoestische melding van de 
overschrijding van de temperatuur. 

De thermometer meet in het bereik -
49,9 tot 69,9 °C met een resolutie van 
0,1 °C. De externe sensor meet 
bijvoorbeeld de temperatuur in de 
nutriënt tank. Hierdoor is dit toestel een 
ideale thermometer voor de 
glastuinbouw. 

 
24810-225 
KOELKAST of DIEPVRIES 
THERMOMETER 
 max, min, en actuele  
    temperatuur 
 met alarmzoemer 

 
Digitale maximum en minimum 
temperatuurmeter meet de ruimte 
temperatuur met een geïntegreerde 
sensor, een waterdichte externe sensor 
kan met een zuignap in de koelkast of 
diepvries worden geplaatst om de 
temperatuur in het apparaat te meten.  

De thermometer meet in het bereik  
-49,9 tot 69,9 °C met een resolutie van 
0,1 °C en heeft een instelbare max. en 
min. alarmwaarde. 

De thermometer is voorzien van een 
ABS behuizing en kan zowel hangend 
als staand worden bevestigd, de 
afmetingen zijn: 16 x 50 x 82 mm.  

 
 

24810-020  
MAX/MIN THERMOMETER 
 digitaal & analoog 
 grafische balk 

 
Maximum en minimum thermometer 
voor digitale weergave van de actuele 
temperatuur en gelijktijdige analoge 
aanwijzing van de maximum en 
minimum temperatuur. 

Het meetbereik is -40,0 tot +40,0°C met 
een resolutie van 0,1 °C. De maximum 
en minimum temperaturen worden 
aangegeven met grafische balk. Ideale 
thermometer voor in en om de woning, 
serre, bewaarplaats of plantenkas. 

De max./min. thermometer is voorzien 
van een ABS behuizing met een 
sleufgat aan de achterzijde. 

 
24296-001 
TEMPERATUURLOGGER 
 continue min./max. registratie 
 waterdicht IP66/67 

 
ThermaData, aanwijzende 
temperatuurlogger met waterdichte 
behuizing voor continue registratie 
van de omgevingstemperatuur in 
het bereik -40 tot 85°C. Te 
gebruiken met docking station 
24293-804. De logger heeft een 
hoge nauwkeurigheid en is voor 
zien van een groene (ACTIVE) en 
rode (ALARM) LED. Het geheugen 
is geschikt voor 4000 metingen. 
Met behulp van de ThermaData 
Studio software is het mogelijk alle 
temperatuurinformatie te organi-
seren en te analyseren voor een 
goed overzicht. 

 


