
Hygrometrar SS7002 &WHG-1

Håll koll på fukten med 
Wood’s hygrometrar.
En hygrometer är ett givet tillbehör till din avfuktare. 
Med en hygrometer från Wood’s håller du enkelt koll 
på både temperaturen och luftfuktigheten i din kryp-
grund, källare eller tvättstuga. Använd hygrometern 
tillsammans med din avfuktare för att säkerställa en 
bra relativ luftfuktighet. Genom att hålla ungefär 50% 
relativ luftfuktighet säkerställer du att mögel inte får 
fäste och att ditt hus inte drabbas av fuktskador.

Wood’s marknadsförs och distribueras av:
TES Scandinavia AB. Maskingatan 2-4, 441 39 Alingsås. Telefon: 031-7613610 info@woods.se

Besök woods.se för mer information och din närmaste återförsäljare

Se vår informationsfilm om fukt och avfuktare på www.woods.se

Wood’s WHG-1är en temperatur- och fuktmätare med 
digital display. Genom att aktivera dygnsavläsnings-
funktionen kan man avläsa den högsta och lägsta 
uppmätta temperaturen och fuktighetsnivån under det 
senaste dygnet. Hygrotermometern nollställs automatiskt 
kl 0:00 varje dygn för ett nytt 24-timmars mätintervall.

Denna hygrometer har en tydlig display, som kan visa 
temperatur både i Celsius och Fahrenheit. Väggfäste och 
bordsstöd finns på baksidan av hygrometern.

WHG-1 – temperatur- och fuktmätare.

Wood’s digitala termohygrometer är framtagen för att 
användas i krypgrunder och är därför utrustad med en 
2,5m lång sladd med en temperatur- och fuktighets-
sensor samt ett inbyggt alarm. Placera displayen uppe 
i t.ex. köksfönstret, drag ut sladden genom fönstret och 
in genom närmaste ventilations lucka in i krypgrunden. 
Du kan nu enkelt hålla koll på fuktighetsnivån i 
krypgrunden, utan att behöva kräla in under huset för att 
inspektera. Du kan med en enkel knapptryckning 
dessutom se vad de lägsta och högsta värdena har varit 
under mätperioden.

Wood’s hygrotermometer SS-7002 har en inbyggd 
larmfunktion som säger ifrån när temperaturen eller 
fuktigheten över- eller understiger de förinställda 
nivåerna. Hygrotermometern är utrustad med en tydlig 
display och kan visa temperaturen  i C eller F.

SS7002 - digital termohygrometer för krypgrunden.
Specifikation - SS7002
Mätområde fuktighet 20 % till 99 % RF
Noggrannhet fuktighet         1 %
Mätområde temperatur    -15 till +70ºC
Noggrannhet temperatur         0,1ºC
Storlek              105x15x70 mm
EAN  7 350008 610118 

Specifikation - WHG-1
Mätområde fuktighet 20 % till 95 % RF
Noggrannhet fuktighet         1 %
Mätområde temperatur    -10 till +50ºC
Noggrannhet temperatur         0,1ºC
Storlek kartong        88x21x88 mm
EAN  7332857500314


