
Horticoop levert diverse meetinstrumenten, 
sensoren en meet- en regel-apparatuur voor de 
tuinbouw. Een greep uit ons assortiment:

EC-meter
De digitale EC-meter is robuust en elegant qua uitvoe-
ring en is nauwkeurig en eenvoudig in het gebruik.  
De temperatuur wordt automatisch gecompenseerd, 
waardoor eenvoud ennauwkeurigheid wordt gewaar-
borgd. Het instrument wordt compleet geleverd in een 
handige kunststof draagkoffer met ijkvloeistoffen en 
een duidelijke gebruiksaanwijzing.
 

pH-meter
De digitale pH-meter is robuust en elegant qua uitvoe-
ring, is nauwkeurig en eenvoudig in het gebruik. Het 
instrument wordt geleverd in een handige kunststof 
draagkoffer compleet met ijkvloeistoffen een duidelijke 
gebruiksaanwijzing en een bewaarvloeistof.

Gecombineerde EC-, pH- en temperatuur meter
Dit digitale instrument meet EC/pH en temperatuur van 
water en grondmonsters en wordt compleet geleverd  
in harde kunststof koffer inclusief ijkvloeistoffen. 
Tevens heeft dit instrument een automatische tempera-
tuur compensatie en automatische ijking

Temperatuur en RV-meter
Deze temperatuur en RV-meter is een draagbaar instru-
ment met verwisselbare sensoren voor meten van 
Relatieve Luchtvochtigheid en temperatuur. Het vocht-
gevoelige element is een condensator. De sensor heeft 
een uitstekende lineariteit en is ongevoelig voor 
temperatuurverschillen tussen 0-40°C; buiten dit bereik 
is de temperatuur-coëfficiënt miniem (± 0,05%RV/°C). 
De temperatuur wordt gemeten door een Pt100 platina 
temperatuurweerstand. 

Temperatuurmeter
Voor het meten van de temperatuur zijn diverse senso-
ren leverbaar. Afhankelijk van het te meten medium is 
voor elke toepassing een type sensor beschikbaar.
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CO2 gehalte meter
Deze meter is een draagbaar digitaal instrument, ont- 
worpen voor het meten van temperatuur en het CO2 
gehalte en eventueel ook met RV in de lucht. De sensor 
bestaat uit een door een membraan beschermde 
bemonsteringskamer waardoor een stabiele, betrouw-
bare en zeer nauwkeurige meting kan worden gereali-
seerd.

Lux-meter
Voor het meten van de lichtintensiteit (lux) in de 
tuinbouw, tevens binnen en buiten gebouwen, voor 
wetenschappelijke en industriële doeleinden en  
ongeluk preventie. Tuinders, elektriciens en licht 
experts, architecten, ontwerpers en bouwers van stands 
voor tentoonstellingen en decorateurs hebben onder-
vonden dat de Luxmeter een betrouwbaar en goed 
instrument is.

Dataloggers
Het datalogger ‘Escort junior’ programma biedt u een 
aantal ‘zelfregistrerende’ meters, waarmee u de waarde 
goedkoop, betrouwbaar en nauwkeurig meet alsmede 
digitaal opslaat.
Het meten van temperatuur en luchtvochtigheid 
gebeurt al vele jaren in de tuinbouw. Maar hoe kunt u 
als ondernemer goed inzicht krijgen in de temperatuur 
en/of RV ontwikkeling op die plaatsen waar geen meet 
box hangt, b.v. in een tunnelkas, de uiterste hoeken  
van de kas of een proefkasje? Stel dat u wilt weten 
onder welke omstandigheden het geconditioneerd 
transport van uw plantmateriaal heeft plaatsgevonden.
De ‘Escort Junior’ dataloggers zijn uitgerust met een 
interne of externe temperatuur sensor en eventueel  
een RV sensor. De metingen worden betrouwbaar 
opgeslagen in een ‘niet vluchtig geheugen’, waardoor 
deze beschikbaar blijven zelfs wanneer de batterij eruit 
gehaald is. De Junior registreert ook datum en tijd en 
kan op verzoek starten op een specifiek tijdstip of via 
magneetstart. De Juniors communiceren met elke IBM 
compatibel onder zeer gebruikersvriendelijke Windows 
software.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Water- en elektrotechniek.

Meer informatie of een afspraak maken? Neem dan 
contact op met Horticoop Technical Services via  
telefoon: +31 (0)10 52 41 679 of stuur een e-mail naar 
techniek@horticoop.nl


