We measure it.

Monitor CO2
testo 535 – bezpečná kontrola
kvality ovzduší v prostoru

ppm
CO 2

Velmi přesné měření CO2
Dlouhodobě stabilní 2-kanálový infračervený senzor
Dlouhodobé sledování díky vytváření maximální a průměrné
hodnoty
Není zapotřebí opakující se kalibrace

Špatná kvalita vzduchu v místnostech způsobená příliš

Díky možnosti přepínání zobrazení min. / max.

vysokou koncentrací CO2 (vyšší než 1.000 ppm) vede

a průměrných hodnot získá zákazník optimální kontrolu

k únavě, poklesu koncentrace a může dokonce vyvolat

výsledků měření.

nemoci.

Naměřená data je možné na místě zdokumentovat vč. data

Přístroj testo 535 je přesný, spolehlivý monitor CO2 pro

a času pomocí rychlotiskárny Testo. Volitelné ochranné

sledování kvality ovzduší v místnostech. Kvalitní a stabilní,

pouzdro TopSafe optimálně chrání přístroj před prachem,

2-kanálový, infračervený senzor umožňuje dlouhodobé

nečistotami a nárazem.

měření a nevyžaduje stále se opakující kalibraci.
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We measure it.

Technická data / Příslušenství
testo 535
testo 535, přístroj pro měření koncentrace CO2
s pevně zabudovanou sondou, baterií
a výstupním protokolem z výroby

Obj.č. 0560 5350

Typ senzoru

2-kanálový infračervený senzor

Měřící rozsah

0 ... +9999 ppm CO2

Přesnost
±1 digit

±(75 ppm CO2 ±3% z nam.hodn.)
(0 ... +5000 ppm CO2)
±(150 ppm CO2 ±5% z nam.hodn.)
(+5001 ... +9999 ppm CO2)

Rozlišení

1 ppm CO2

Technická data
Měřené médium

Vzduch

Provozní teplota

0 ... +50 °C

Skladovací teplota

-20 ... +70 °C

Typ baterie

9V článková baterie

Životnost

6h

Rozměry

190 x 57 x 42 mm

Hmotnost

300 g

Displej

2-řádkový LCD

Materiál pláště

ABS

Záruka

2 roky

Auto-Off

10 min

Příslušenství

Obj.č.

Příruční brašna pro bezpečné uložení přístroje

0516 0191

Rychlotiskárna Testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie

0554 0549

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační
dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených hodnot - až 10 let

0554 0568

Akumulátor 9 V pro měřicí přístroj, místo baterie

0515 0025

Nabíječka pro akumulátor 9 V, pro externí nabíjení akumulátorů 0515 0025

0554 0025

ISO-kalibrace CO2
CO2-sonda; kalibrační body 0; 1000; 5000 ppm

31 0303 0512

Akreditovaná-kalibrace CO2
CO2-sonda; kalibrační body 0; 1000; 5000 ppm

31 0302 0512
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Příslušenství pro měřicí přístroj

