
 

DIGITALE THERMO-HYGROMETER 
RV1610 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

Digitale wandthermo-hygrometer voor binnen, te gebruiken als wand- of 
tafelmodel.  
 
Voorzien van zeer groot display (56x40mm), leesbaar tot +/- 10 meter. 
Geheugen voor minimale en maximale waarden en vochtigheidmetingen; °C/ °F 
keuze; tijdweergave; alarmfunctie. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Dit product kan worden gebruikt in kantoren en huizen om het klimaat te controleren.  
 
FEATURES 

• Groot display 
• Tijd, temperatuur en  luchtvochtigheid in één oogopslag 
• °C/ °F keuze 
• Alarmfunctie 
• Om op te hangen of neer te zetten 
 
LEVERINGSOMVANG 

• RV1610 Digitale Thermo-Hygrometer 
• Wandbevestigingsclip 
 
ART NO. 

RV1610 Digitale Thermo-Hygrometer 
 
SPECIFICATIES 

Temperatuur bereik:   0°C tot 50°C 
Temperatuur resolutie :  0.1°C (0.2°F) 
Temperatuur afwijking: ±1.0°C  
Bereik luchtvochtigheid :  10%RH - 90%RH 
Luchtvochtigheid afwijking:  ± 5% 
Batterij:    AAA  
Afmetingen:   105 x 60 x 10 mm (display 56 x 40 mm) 
 



 
 

ONDERHOUD 

• Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 
staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net  als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

• Gebruik geen perslucht om het instrument te reinigen 
 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Niet in de felle zon laten liggen. 
• Vermijd gebruik bij extreem hoge en extreem lage temperaturen.  
• Voorkom aanraking met vocht 
 
DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een 
ander doel, dan hierboven omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of 
het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die 
we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze datasheet, hetzij via andere wegen) correct zijn, hebben we 
geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die 
invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, 
accepteren we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit 
het gebruik of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid 
onzer zijde). De gegeven informatie in deze datasheet is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen 
voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 


