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TEST- EN MEETAPPARATUUR

Test- en meetapparatuur

Horticoop Technical Services levert diverse meetinstrimenten, sen-
soren en meet- en regelapparatuur voor de tuinbouw. Een greep uit 
ons assortiment vind je hieronder.

Onze digitale EC meters zijn nauwkeurig en eenvoudig in gebruik.
De EC meters zijn voorzien van een automatische kalibratiefunctie, 
data opslag en de temperatuur wordt automatisch gecompenseerd. 
Hierdoor wordt betrouwbaar meten gegarandeerd. Het wordt gele-
verd in een draagkoffer met kalibratievloeistof en gebruiksaanwij-
zing. De EC meter is ook leverbaar in een versie die zowel in water, 
als rechtstreeks in de grond kan meten.

EC meter

pH meter
Onze digitale pH meters zijn betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Met 
deze pH meters kunt u nauwkeurig en snel de pH waarde van een 
vloeistof bepalen. De pH meters zijn voorzien van een automatische 
kalibratiefunctie en dataopslag. De pH meter is ook leverbaar in een 
versie die zowel in water, als rechtstreeks in de grond kan meten.

    Kalibratiestation
Dit kalibratiestation is ontwikkeld om te ondersteunen bij het ka-
libreren van uw EC en/of pH meetinstrument. Voorkom verkeerde 
kalibraties en daarmee onjuiste metingen door het kalibratiestation 
te gebruiken tijdens het kalibreren.
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Gecombineerde EC- pH- en temperatuurmeter
Deze gecombineerde EC, °C, pH meter is speciaal voor de profes-
sionele tuinbouw ontwikkeld. Een gecombineerde meter in een 
robuuste uitvoering met alle accessoires die nodig zijn bij het meten 
van EC, temperatuur en pH. Het wordt geleverd met de benodigd-
heden om rechtsreeks in een vloeistof te meten, maar ook om een 
grondmonster te nemen. Deze gecombineerde EC/°C/pH meter is 
een betrouwbare partner voor in de kas of op het veld.

Temperatuur en RV meters
Voor het meten van temperatuur en/of RV (Relatieve Vochtigheid) 
zijn er verschillende mogelijkheden. Van professionele handmeters 
tot eenvoudige testers. Temperatuur kan zowel in de lucht, grond, 
als water worden gemeten. Zo is er voor elke toepassing altijd een 
passende oplossing!

Lichtmetingen: PAR- en lux meters
Lichtmetingen zijn essentieel in de kas. Voor het betrouwbaar 
meten van het groeilicht tijdens het groeiproces worden PAR sen-
soren gebruikt. Een PAR meter geeft  het licht aan dat bloemen en 
planten nodig hebben om tot fotosynthese te komen en meet dus 
als het ware het groeipotentieel. Lux meters meten hoeveel licht 
daadwerkelijk het oppervlakte bereikt. 
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