Het ultieme weerstation Vantage PRO2 van EKOPOWER!
Het meest veelzijdige (semi)-professionele weerstation!
Voor: weerkundigen - brandweer & politie - milieu - watersport - luchtvaart - tuinbouw - scholen - weerliefhebbers
Regen Intensiteit (mm/uur) Vantage PRO2: NU MET
extra KRACHTIGE zender
Geeft aan hoe hard het
met bereik tot 300 meter!
regent. Regen Alarm
En met repeater tot 3 km!
Windsnelheid (m/s)
Momentane windsnelheid Standaard modellen:
Gemiddelde windsneheid 6152EU draadloos model
Temperatuur (C)
van afgelopen 10
6162EU idem met uv en zon
Binnen temperatuur en buiten minuten.Alarms voor
6152CEU bekabeld model
temperatuur: huidige en van hoogste en gemiddelde.
Optie: met professionele OPTIES en artikel nummers
de afgelopen 24 uur.
• Weatherlink voor aansluiting
Temperatuur alarmen (hoog windsensoren!
computer en website (6510)
en laag)
• UV:dosis en index (6490)
Uitbreidbaar met meerdere
Windrichting
temperaturen!
Momentane windrichting. • Zonnestraling/zonuren (6450)
Kompasroos en richting • Geventileerde weerhut t.b.v.
extra nauwkeurige temperaVochtigheid (%)
van de hoogste snelheid.
tuurmetingen (7747)
Binnen en buiten
(werkt op zonne energie!)
Huidige en van afgelopen
En verder ook:
• Draadloze windmeter (6332)
24 uur. Alarmen (hoog/laag) • weersvoorspellingen
• Professionele wiindsensoren,
Uitbreidbaar: extra sensor.
aanbevolen voor professionele
• gevoelstemperatuur
gebruikers.
• dauwpunt
Extra temperaturen (6372)
•
Regen (per 0,2 mm)
• hitte index
• Repeaters tbv grote afstanden
Neerslag gedurende de
• zonsopgang
• Gewasverdamping (berekend)
laatste 15 minuten en
• zonsondergang
• Bladnat meting tbv tuinders
laatste 24 uur, dagen,
• minima & maxima
• Grond vochtigheid voor tuinder
maanden en jaar.
• datum & tijd
Regen alarm
Barometrische Druk (hPa)
Display huidige druk en van
de afgelopen 24 uur.
Aanduiding van trend met pijl
druk stijgend, gelijk of
dalend.

Maak uw eigen
Website met de lokale
weergegevens!
Zie: www.ekopower.nl

Weersvoorspellingen
Op het display worden
weersvoorspellingen
gegeven!!
Uw eigen weerbericht
in huis!

De Vantage PRO2 is een verbeterde versie van de bestaande Vantage PRO, met oa: groter zendbereik (tot ca 300 m of 3 km):
z.g. spread spectrum techniek (storingongevoeliger), met repeater tot 3 km bereik! Aluminium gecoate laser-gecalibreerde regenmeter.
EKOPOWER : al ruim 20 jaar specialist in weerstations en dataloggers en is sinds 15 jaar importeur/distributeur (met eigen service werkplaats).
Wij leveren ook direct aan bedrijven en particulieren de speciale Europese (EU) modellen met CE keur.
Een prachtig weerstation voor zowel (semi) professional als de echte weerliefhebber met zeer goede service en ondersteuning!
Sluit het station ook aan op uw PC en stuur gegevens naar uw website! Vraag de gratis catalogus met prijslijst aan! Of bekijk onze website.
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