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Służy do dokładnego pomiaru wilgotności względnej powietrza i temperatury.
Pomiar następuje za pomocą czujnika wilgotności wysokiej jakości.
Przyrząd dodatkowo wyznacza temperaturę punktu rosy.
Zminimalizowane wymiary, dobra dokładność.
Wodoszczelna obudowa – IP-67

Można wybrać następujące głowice:

GH-105
-z czujnikiem wilgotności bez kabla,
GH-105 k
-z czujnikiem wilgotności na kablu,
GH-105 p
-z czujnikiem wilgotności, ze złączem na czujnik do pomiaru temperatury
powierzchni, co po porównaniu z temperaturą punktu rosy pozwala stwierdzić, czy w określonych
warunkach atmosferycznych malowanie
powierzchni jest celowe.
Do głowicy jest podłączany czujnik temperatury do pomiarów powierzchni.
Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.
Urządzenie posiada gwarancję na 24 miesiące.
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