
Hoogwaardige CO2-meting

Lange-termijn stabiele 2-kanaals infraroodsensor

Langdurige bewaking door maximumwaarde en gemiddelde

waarde

Geen terugkerende kalibratie nodig

CO2-
meetinstrument

testo 535 – Betrouwbaar
bewaken van binnenkwaliteit

ppm
CO2

Een slecht binnenklimaat door te hoge CO2-concentratie

(hoger dan 1000 ppm) leidt tot vermoeidheid,

concentratieverlies en ziekte.

De testo 535 is een nauwkeurige en betrouwbare CO2-meter

voor controle van het binnenklimaat. De hoogwaardige en

stabiele 2-kanaals infraroodsensor maakt het mogelijk om

langdurige metingen uit te voeren en behoeft geen steeds

terugkerende kalibratie. Langdurige en optimale bewaking

met bepaling van maximumwaarde en gemiddelde waarde.

Met de testo protocolprinter (optie) kunnen de

meetgegevens op locatie, incl. datum en tijd, worden

gedocumenteerd. De optionele TopSafe beschermt het

instrument tegen vuil en stoten.

www.testo.nl

We measure it.



testo 535

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere

Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000

Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

Technische gegevens / Toebehoren

testo 535

testo 535, CO2-meetinstrument met vast
aangesloten sensor, batterij en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0560 5350 Algemene technische gegevens

Meetmedium lucht

Bedrijfstemp. 0 ... +50 °C

Opslagtemp. -20 ... +70 °C

Batterijtype 9V-blokbatterij

Levensd. batterij 6 h

Afmeting 190 x 57 x 42 mm

Gewicht 300 g

Display LCD 2 regels

Behuizing ABS

Garantie 2 jaar

Auto-Off 10 min

Toebehoren Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

0515 0025

0554 0025

0554 1143

9V-accu voor meetinstrument, i.p.v. batterij

Lader voor 9V-accu, voor het extern laden van de accu's 0515 0025

Netadapter met internationale aansluitingsmogelijkheid

0516 0210

0554 0549

0554 0568

230520 0018

0554 0610

Etui voor een veilig transport van het meetinstrument

Snelle Testo printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 mignon batterijen

Reservepapier voor de printer (6 rollen)
meetgegevens, leesbaar tot 10 jaar

ISO kalibratiecertificaat CO2
CO2-sondes; kalibratiepunten 0; 1000; 5000 ppm

Externe lader voor 1 tot 4 AA-batterijen, incl. 4 Ni-MH batterijen met een controleweergave van het laden en
geïntegreerde ontladingsfunctie, geïntegreerde, internationale netadapter, 100-240 VAC, 300 mA, 50/60 Hz
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Sensor type 2-kanaalsinfraroodsensor

Meetbereik

Nauwkeurigheid
±1 Digit

Resolutie

0 ... +9999 ppm CO2

±(75 ppm CO2 ±3% v.d. mw.)
(0 ... +5000 ppm CO2)
±(150 ppm CO2 ±5% v.d. mw.)
(+5001 ... +10000 ppm CO2)

1 ppm CO2

We measure it.


