
Termometru de sol bimetalic 

Display: diametru 40 mm 

Electrod:  oţel inoxidabil, diametru 6 mm 

Aria de măsurare:  0◦C – +120 ◦C 

Lungime 30 cm 
 

Termometru de sol 

Material de plastic, culoare verde 

Aria de măsurare:  -5◦C – +80◦C 

Lungime 32,5 cm şi greutate 80 g 
 

Termometru de sol profesional 

Termometru digital cu senzor (NTC), lungime 110 mm şi 

lungimea cablului 60 cm. 

Funcţie Maxim/Minim. Rezistent la apă. 

Măsoară temperatura solului, alimentelor, fructelor, plantelor 

şi lichidelor. 

Aria de măsurare: -50◦C – +150◦C 

Precizie: ±1.0◦C 

 

Termometru de sol electronic 

Termometru electronic cu senzor - lungime 180mm, cap 

rotativ - 180◦, funcţie Maxim/Minim. 

Include baterii şi spaţiu de depozitare. 

Aria de măsurare: -50◦C – +150◦C 

Precizie: ±1 % din aria de măsurare. 

 



Termometru digital de geam 

Termometru cu displaz mare pentru temperatura exterioară, 

cu afişarea temperaturior maxime şi minime, funcţie de auto-

reset, rezistent la intemperii şi prezintă bandă adezivă. 

Se fixează pe exteriorul ferestrei şi se citeşte din interiorul 

încăperii. 

Include baterii. 

Aria de măsurare: -25◦C – +70◦C 

Include baterii 1,5 Volt AAA 
 

Aparat de măsurat temperatura şi umiditatea 

T608 H1 

Aparatul 608 H1 accesibil şi precis măsoară umiditatea, 

temperatura şi temperatura de condensare, non – stop. 

Acurateţe de măsurare chiar şi în încăperi cu umiditatea 

aerului foarte ridicată, ideal pentru sere. 

Prezintă funcţie de Maxim/Minim. Un display uşor de citit 

chiar şi de la distanţă.  

Aria de măsurare: 0◦C – +50◦C, 10 – 95 % rF 

Precizie: ±0,1 ◦C,   ±0,1% rF 

Dimensiuni: 120 x 89 x 40 mm şi greutate 168g. 

 

 

 

Aparat de măsurat temperatura şi umiditatea 

Interior – Exterior 

Efectuează simultan măsurători ale temperaturii şi umidităţii, 

atât interior cât şi exterior. 

Prezintă ecran LCD mare şi uşor de citit. 

Funcţie de Maxim/Minim pentru temperatură şi umiditate 

 



(interior-exterior). 

Lungimea cablului pentru exterior 1,5m 

Aria de măsurare: -10 ◦C – +60◦C, 10 – 99 % RH 

Precizie:  0,1 ◦C, 1% RH 

Include baterii , 1,5 Volt 

 

pH direct în sol TAKEMURA 

Aparat robust de măsurat pH-ul şi umidiatatea , direct în 

câmp. Nu sunt necesare baterii. 

Aria de măsurare: pH 5 – 8 

Precizie: ±0,2 – 0,4 pH. 1 punct de calibrare automat. 

Se foloseşte în teren direct. Nu se foloseşte pentru soluţii şi 

substraturi.  

 

ECO pH meter în soluţie  

Aparat rezistent la apă cu LCD ce arată atât pH-ul cât şi 

temperatura solului. 

Electrodul de pH se poate înlocui la epuizare. 

Prezintă capac de protecţie, soluţii de calibare pH 4 şi 7, baterii 

şi instrucţiuni de folosire. 

Aria de măsurare: pH 0 – 14 şi T 0 - 60◦C 

Precizie: pH +/- 0,1 şi T +/- 0,5 ◦C  



ECO EC meter în soluţie  

Aparat rezistent la apă, uşor de folosit ce măsoară EC, TDS şi 

temperatura (◦C şi ◦F) 

Prezintă capac de protecţie, electrod înlocuibil, baterii, soluţie 

standard 12,88 mS şi instrucţiuni. 

Aria de măsurare: EC 0 –20 mS/cm şi T 0 - 60◦C 

Precizie: EC +/- 2% şi T +/- 0,5◦C  

Tensiometru de sol (digital) 

Nou creat. Rezultatete pot fi citite digital la o singură apăsare 

a butonului. 

Baterii incluse. 

Lungime: 33 cm 

 

Tensiometru de sol (analog) 

Clasicul manometrul analog este cel mai folosit dintre 

tensiometrele de sol. 

Aria de măsurare: 0 – 600 mbar 

Lungime: 30 cm. 

 

Microscop 

Microscop mic, uşor de folosit, cu iluminare şi accesibil. 

Mărire: 30 

Baterii incluse. 

 

 


