
METOFIX TI810
Thermo-hygrometer

TI810 infrarood thermo-hygrometer

 � Infrarood thermometer met laser indicatie
 � Ingebouwde hygrometer meet ruimte temperatuur,   

     vochtigheid en dauwpunt
 � Snelle en nauwkeurige metingen
 � Eenvoudige bediening
 � Groot en helder LCD display

 � Beschermtas
 � Batterijen

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Display LCD

Meetbereik IR: -50 - 500°C / LV: 0 - 100% / RT: -30 -100°C / DP: -20 - 60°C

Meetnauwkeurigheid ±1%

Voeding 9v batterij

Specificaties

Artikelnummer 545744

EAN 8712423014664

Standaard levering 

Met de METOFIX TI810 thermo-/hygrometer heb je snel inzicht in de isolatiewaarde van een gebouw. 
Door middel van infrarood meet je de gemiddelde temperatuur van alle soorten materialen en 
oppervlaktes. Hiermee vergelijk je bijvoorbeeld de temperatuur van een binnen- en buitenmuur. 

Is jouw werkoppervlak klaar voor verwerking? 
Ook voor stukadoors of schilders is deze thermo-/hydrometer een handig hulpje. Meet nauwkeurig 
en snel luchtvochtigheid, dauwpunt en luchtkwaliteit. Zo weet je op welke temperatuur dauwvorming 
ontstaat of dat de temperatuur en vochtigheid juist is voor verwerking. 

De TI810 is een slimme all-in-one meter, zo meet je bijvoorbeeld: 

• dauwpunt; 
• luchtvochtigheid; 
• ruimte-temperatuur; 
• de gemiddelde temperatuur van alle soorten materialen en oppervlaktes. 

Nauwkeurig meten met infrarood 
De TI810 meet door middel van infrarood snel en nauwkeurig.  Hij projecteert een cirkel van stippen, 
zodat je precies kunt zien welk oppervlakte je meet. De gemiddelde temperatuur wordt weergegeven 
op het grote, heldere lcd-display. Om er zeker van te zijn dat de infraroodmeting juist is, kun je voor de 
meeste materialen en ondergronden een emissiewaarde instellen. Zo krijg je eenvoudig en snel een 
nauwkeurige meting. 

De METOFIX TI810 infrarood thermo-/hygrometer wordt geleverd met 9v batterij in een stevige tas. 

Over LEVELFIX instruments - Innovatief, nauwkeurig en robuust
LEVELFIX instrumenten zijn met uiterste zorg en precisie geproduceerd. Door meer dan 25 jaar ervaring 
en kennis toe te passen in onzeproducten heeft u absolute top kwaliteit in handen. 

LEVELFIX heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt, hierdoor heeft u gegarandeerd de 
beste kwaliteit voor uw geld.
  


