
 
1 

 

 دماسنج محیطی راهنمای خرید 

سی برای اندازه گیری دما و رطوبت محیط است که در خانه و  دماسنج محیطی، ابزاری کاربردی و اسا

محیط های پزشکی مورد استفاده قرار می گيرد. خرید دماسنج نیز مانند هر دستگاه دیگری، نیازمند 

 .رعایت برخی نکات مهم و ضروری است

 ؟ دماسنج محیطی چیست؟ چه کاربردی دارد 

دماسنج محیطی، ابزاری کاربردی و اساسی برای اندازه گیری دما و رطوبت محیط است که در خانه و  

محیط های پزشکی مورد استفاده قرار گرده و بسیار پرکاربرد است. امروزه دماسنج ها در انواع و مدل  

 .های مختلفی توسط سازندگان، تولید می شود 

م را از دمای محیط آگاه کند، بنابر این ثابت نگه داشتن استفاده از دماسنج محیطی می تواند مرد

دمای محیط کار ساده ای است. در این مقاله به بررسی نکات اصلی خرید دماسنج محیطی می  

 .پردازیم، اگر دنبال خرید یک دماسنج مناسب هستید، مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد می کنم

 ؟  چگونه یک دماسنج مناسب انتخاب کنیم

امروزه انواع مختلفی از دماسنج ها با ظاهری متفاوت در بازار وجود دارد که، انتخاب یک دماسنج  

مناسب را برای خرید کمی سخت می کند. پس باید در موقع خرید، اطالعات دقیق در مورد آنها را  

 .بدست آورند، که برخی از آنها شامل موارد زیر است

دماسنج محیط باید به آن توجه کرد، نوع دماسنج است. در حال   یکی از اولین مواردی که در تهیه

حاضر دماسنج ها توسط تولید کنندگان در دو نوع معمولی )از نوع جیوه و نوع الکلی( و دیجیتال  

 .ساخته می شوند که می توانید یکی از این دو نوع را با توجه به نیاز خود ، انتخاب و خرید کنید
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یه دماسنج محیطی باید به آن توجه کرد، اندازه دماسنج است. اکنون که  نکته مهم دیگر که در ته

دماسنج خود را انتخاب کرده اید، وقت آن است که در مورد اندازه دماسنج تصمیم بگیرید. توجه داشته  

باشید که اگر دماسنج مورد نظر شما معمولی یا ساده است، بهتر است اندازه را با توجه به مکانی که  

ید استفاده کنید، انتخاب کنید. همچنین اگر دماسنج دیجیتالی است، بهتر است دماسنجی را  می خواه 

 .انتخاب کنید که دارای صفحه نمایش نسبتًا بزرگی باشد تا دما را نمایش دهد

 ج نکات ضروری در خرید دماسن

دماسنج های ساده محیطی، معموالً قابلیت خاموش شدن خودکار را ندارند و این ویژگی فقط در  

دماسنج های دیجیتال وجود دارد. با استفاده از این عملکرد می توانید زمان مشخصی تنظیم کنید که،  

رفه جویی  طی آن دستگاه در این زمان دماسنج را خاموش کند با انجام این کار در مصرف باتری نیز ص

می کنید. عالوه بر این، دیگر نیازی به تعویض یا شارژ مداوم باتری دماسنج نخواهد بود و به طور کلی،  

 .عمر باتری دستگاه را افزایش می دهد

معموال دماسنج محیطی از نوع دیجیتالی امکاناتی نظیر: ضد آب بودن، هشدار دمای غیر مجاز، دقت،  

شما می توانید در هنگام خریداری به این موارد توجه کنید. تمام موارد  میزان ظرفیت باتری دارند، که 

ذکر شده در این مقاله در قیمت دماسنج تأثیرگذار است، اما توصیه می شود دماسنج متناسب با 

 .بودجه خود تهیه کنید

در لیست زیر   انواع جدید دماسنج و رطوبت سنج محیطی دقیق و حرفه ای در مدل های مختلف،

ود است. برحسب نیاز و سلیقه و امکانات می توانید مناسب ترین و بهترین مدل دماسنج محیطی  موج

 .را، از میان پرفروش ترین گزینه های زیر، انتخاب و تهیه نمایید
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