CENÍK METEOROLOGICKÝCH PŘÍSTROJŮ
TYP
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- teplota T 97 (IP55)
- teplota T 97/VENT, ventilace >2,5 m/s
Čidla pro měření hydrometeorologických
- vlhkost H 982 (IP55), t=15 sec, tepl. komp.
a jiných veličin, s el. výstupem
- teplota a vlhkost TH99 (IP55)
- teplota a vlhkost H 982/Pt100 (IP55)
- osvit LUX 97 (IP55)
- R 98, indikátor srážek (tekuté, pevné)
- tlak abs. typ N (IP55 ) např. 800÷1200hPa
- tlak dif. BHV4631/5355 (IP54 )
- výška hladiny - vzdálenost (ultrazvuk)
- rychlost a směr větru 955C
- srážkoměr 200 cm2/0,2 S20 nevytápěný
- srážkoměr 500 cm2/0,1 S50 vytápěný
Měřící
WS981x
- měřící ústředna s možností bateriového napájení a EEPROM
jednotky WS981 I-V R
- anemometr, graf. displej 128x64, alarm, RS232
WS981 I-S1A - srážkoměr, graf. displej 128x64, RS232, paměť na 1000 mm srážek
WS981 O-V6A - dataloger na vítr, IP65, bez displeje, RS232, paměť 196 kB, aku
WS981 O-S1
- bateriový srážkoměr, IP65, bez displeje, RS232
WS981
- měřící ústředna se 7 vstupy, 196kB EEPROM, signalizace
AN953S
- anemometr s displejem, alarmem, RS232 (vstup pouze vítr)
ANA 954
- anemometr s analog. výstupem 4 až 20mA, bez displeje, IP65
Příslušenství
radiační kryt pro čidla teploty a vlhkosti
stojan srážkoměru 200 cm2, ST20
stojan srážkoměru 500 cm2, ST50
zdroj pro vytápění srážkoměru 500 cm2, SZ50
zdroj pro vytápění čidla anemometru 955C
bleskojistky pro 1pár v krabici IP55
Srážkoměr 889
man. měření
Zapisovací přístroje
Přímoukazovací
přístroje

Příslušenství
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- souprava s 1 ks spodní nádoby včetně speciální odměrky
- dtto, obsahuje 2 ks spodní nádoby
- spec. skleněná odměrka, dělení po 0,1 mm srážek
Mikrobarograf 869
Barometr laboratorní (aneroid)
Vlhkoměr 899 vlasový s teploměrem
Vlhkoměr 898 vlasový s teploměrem a kontaktem
Skleněné
- meteorologické
staniční
teploměry
minimální
(do vyprodání zásob)
maximální
půdní 30cm
Registrační papír týdenní pro Tg, Hg, Bg , 100 ks
Registrační papír týdenní pro THg, MBg , 100 ks
Registrační papír měsíční pro THg, 100 ks
Registrační papír denní pro THG pro teploty 0° ÷ 70°C, 100 ks
Záznamové pero

Budka meteorologická
Stožár sklopný 4 až 10 m skládací (počet dílů na přání)
včetně kotvení, bez instalace
Kalibrace TG, HG, THG, MBG, anemometrů
Měření meteor. veličin v terénu, kompletní meteostanice
Měření, ověřování, servis
Opravy meteorologických přístrojů - Tg, Hg, Bg, anemometry.....
Ceny bez DPH, platí od 22.1. 2016
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