
SUPERPRO COMBI

PŘENOSNÝ VLHKOMĚR, 
NA KTERÝ SE MŮŽETE PLNĚ SPOLEHNOUT

www.SupertechAgroline.com

SuperPro Combi je nová generace spolehlivých přístrojů 
pro měření vlhkosti sena, slámy a senáže, vyzkoušený 
i při měření vlhkosti chmele v žoku, kompostu apod. 
SuperPro Combi umožňuje zjistit aktuální vlhkost a teplotu 
v balíku, jeho průměrnou vlhkost a zobrazuje i počet 
uložených měření.

V důsledku kolísání hustoty balíku je k získání správného 
výsledku nutné provést více opakovaných měření. 
SuperPro Combi proto ukládá každé měření do interní 
paměti a automaticky vypočítává průměrnou vlhkost, 
takže je přesnější než obdobné přístroje jiných výrobců.

VLHKOMĚR
PRO

SENO
SENÁŽ
SLÁMU

KOMPOST
CHMEL V ŽOKU



Výrobce: Dovozce do ČR: Prodejce: 

Standardní záruka 24 měsíců. Po registraci u importéra se záruka prodlužuje na 48 měsíců – týká se 
pouze přístrojů dovezených do ČR firmou DANAGRA s.r.o., prodaných po 1. 6. 2017.

SUPERPRO COMBI

Technické změny vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny. 

Supertech Agroline ApS
Maltgørervej 7, 5471 Søndersø
Dánsko 
www.SupertechAgroline.com

Technická specifikace





Rozsah měření vlhkosti: od 8,5 do 60 %
Rozsah měření teploty: od -5 do +70 ºC
Přesnost zobrazení: jedno desetinné místo
Sonda: 50 cm nerezová





Baterie: 9V alkalická
Displej: 2řádkový s možností podsvícení
Přesnost měření: lepší než ±1,5 % – v normálním 
rozsahu vlhkostí při použití vypočítaného průměru

VLHKOMĚR
PRO

SENO
SENÁŽ
SLÁMU

KOMPOST
CHMEL V ŽOKU

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň 
tel. 377 451 525
www.danagra.cz

Displej zobrazuje s přesností 
na jedno desetinné místo:

50 cm dlouhá ocelová 
sonda s ostrým hrotem se 
senzory vlhkosti a teploty

Toto tlačítko:



Vypíná vlhkoměr
Maže hodnoty uložené 
v paměti






Aktuální vlhkost
Počet uložených měření
Aktuální teplotu
Průměrnou vlhkost


Toto tlačítko:

Slouží k nastavení kalibrace pro 
kompenzaci kolísání hustoty 
balíku

Toto tlačítko:




Ukládá právě změřenou 
vlhkost do paměti
Spouští automatický 
výpočet průměrné vlhkosti

Toto tlačítko:



Zapíná vlhkoměr
Zapíná podsvícení 
displeje


