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Technische gegevens - testo 535
Sensor: 2-kanaals-infrarood  
 absorptieprincipe
Meetbereik: 0...9,999 ppm CO2 
 (0...0,999 vol.% CO2)
Nauwkeurigheid: 0...5000 ppm:
(bij omgevingslucht-  ± (75 ppm +3 % v. mw.)
temperatuur) 5000...9,999 ppm:
 ±(150 ppm +5 % of m.v.)
Resolutie: 1 ppm resp. 0.001 vol.%
Omgevings-
temperatuur: 0...+50°C
Opslagtemperatuur: -20...+50 °C
 
Levensduur batterij: >4h (9 V block, Al-Mn)
Omschakeling: ppm / vol. %
Display: LCD (11 mm digit height)
Behuizing: ABS
Afmetingen: 190 x 57 x 42 mm
Gewicht: ca. 300 g 
Omgevings- 0...99 %RV
vochtigheid: niet blootgesteld aan  
 condensatie

aandachtig lezen voor 
ingebruikname!

- Nooit meten aan spanningvoerende delen!
- Let op het meetbereik van het meetinstrument! 

Oververhitting beschadigt de voeler.
- Let op de toegestane opslag- , transport- en 

bedijfstemperatuur (b.v. het meetinstrument 
beschermen tegen direct zonlicht).

- Bij verkeerd gebruik of beschadiging door 
geweld vervalt de garantie!

- Bij verandering van de omgevingstemperatuur 
(wisselen van meetlokatie, b.v. binnen-/ 
buitenmeting) is voor het meetinstrument een 
aanpassingstijd van enige minuten noodzakelijk.

- De CO2-voeler bevat gevoelige, optische 
onderdelen. Sterke schokken vermijden! 
Sterke trillingen kunnen de kalibratie door 
de fabrikant veranderen. Verse lucht: 350 
tot 450 ppm. Aanbevolen om het instrument 
bij de Technische Dienst van Testo te laten 
aanpassen voor doel.

- De CO2-voeler is vast met het meetinstrument 
verbonden. Uitwisseling van de voelers is alleen 
mogelijk bij onze Technische Dienst.

- Sterke condensatie op de voeler vermijden 
anders wordt de langdurige stabiliteit 
beïnvloedt.

- In het hoge frekwentiebereik dient men rekening 
te houden met een afwijking.

2 regelig display

netaansluiting (netadapter bestelnr. 0554.0088)
aanbevolen voor langdurige metingen

Hold/Max/Min  
MEAN toets

START/STOP
ON/OFF

toets

PRINT button

afschroefbaar
batterij
klepje

Ingebruikname 
Meetinstrument inschakelen. Na het
inschakelen volgt een korte functietest.
Vervolgens is het meetinstrument klaar

voor gebruik. De CO2-concentraties in de 
sensor benodigen ca. 1 min. om zich aan de 
omgeving aan te passen. Licht schommelen 
met de voelers verkort de aanpassingstijd.

Batterij vervangen
Wanneer in het display „Bat“ ver-
schijnt, dan is de levensduur nog 
ca. 1 uur, gebaseerd op een ge  -

bruikelijke levensduur van 8 uur (Alkaline-batterij). 
Bij ontoereikende batterijspanning schakelt het 
meetinstrument automatisch uit. Meetinstrument 
aan de achterzijde open schroeven, lege batterij 
eruit nemen en nieuwe batterij, type 9V (IEC 
6 F 22) plaatsen. (Let op de juiste polariteit). 
Instellingen blijven bij het wisselen van de batterij 
bewaard, mits dit niet langer duurt dan 3 minuten.

Bij actieve Auto-Off-functie schakelt
het meetinstrument zich na 10 minu-
ten „rust“ automatisch uit (uitgezon-
derd bij HOLD en tijdgemiddelde
waardenbepaling).

Auto-Off function

Garantie
testo 535 meetinstrument. .......2 jaar
Voeler ........................................1 jaar

Voeler zo ver mogelijk van het lichaam 
afhouden. Zo worden invloeden door 
het CO2-gehalte van de ademlucht 
vermeden.

meetinstrumenten conform  
EN 50 081-1 + EN 50 082-1 
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voorzorgsmaatregelen:
S.v.p. de lege batterijen alleen weggooien in de
daarvoor bestemde box. Om mogelijke kortslui-
ting te voorkomen, de batterijen in plastic zakjes
verpakken.



Drukcorrectie
Houdt rekening met de afhankelijkheid van de CO2-meetwaarde van de absolute druk. De compensatie 
hiervan vindt plaats in het meetapparaat. Hiervoor dient u de correcte luchtdruk in te voeren (zie 
instelling wijzigen - configuratie). De luchtdruk is afhankelijk van de hoogte van de meetlokatie 
boven het zeeniveau (NN), (zie tabel ”Barometrische hoogteformule” op de volgende pagina) en de 
weersverhoudingen.
Voorbeeld:
U bevindt zich op een hoogte van 800 m boven normaal nul (zeespiegel). Daar geldt een gemiddelde
luchtdruk van 920 hPa, gerekend over een jaar. Volgens de barometer (1003 hPa) en de 
hoogtecorrectie van de barometer (op 1013 hPa) moet de gemiddelde luchtdruk, gerekend over een 
jaar, met 10 worden verminderd (910 hPa luchtdruk). 
Memory-functie voor actuele-, maximale- en minimale waarde 

             Door het herhaaldelijk drukken op de volgende toetsen wisselen de volgende weergaven:

1. Druk op: HOLD -  Vastgehouden meetwaarde in het display
2. Druk op:  MAX  -  Weergave van de opgeslagen max.-waarde
3. Druk op:  MIN   -  Weergave van de opgeslagen min.-waarde 
4. Druk op: MEAN - Puntgemiddelde waardenbepaling 
5. Druk op: MEAN - Tijdgemiddelde waardenbepaling 
6. Druk op: MEAN- Terug naar meting

Belangrijke opmerkingen:
De min/max-waarde worden bij het inschakelen geregistreerd. Door uit-/aanschakelen van het 
meetinstrument worden de waarden teruggezet (reset). 

Instellingen wijzigen - configuratie
“START/STOP” toets: ingedrukt houden tijdens het inschakelen.

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

Afdruk
Met de PRINT-toets kan een afdruk van de meetwaarden plus datum en tijd worden gemaakt.
Bij de afdruk van een punt- of tijdgemiddelde waardenbepaling staan tevens de max-, min- en 
de gemiddelde waarde op de afdruk. Wordt een meetwaarde met de HOLD-toets voor een 

bepaalde tijd in het display vastgehouden, dan worden op de afdruk de meetwaarden, tijd en datum 
van deze periode weergegeven. 
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Tabel: barometrische hoogteformule

Gemiddelde waardenbepaling

s

s

s

s

ss

s

s s
s

In het display begint de tijd te lopen. Na
afloop van de gewenste meetperiode
opnieuw op de start/stop-toets drukken.
De meetperiode kan, naar gelang, door
meer start/stop-intervallen tot 99 uur en  
59 minuten worden verlengd.

De meetwaarden worden tijdsafhankelijk
bepaald. Gemiddelde waarde en meet- 
periode worden weergegeven.

Uitlezen oproepen door indrukken toets.Sla vereiste metingen op door 
op de toets in te drukken.

Puntgemiddelde waardenpalingen
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Deze procedure kan 999 keer worden herhaald.
Het aantal opgeslagen metingen wordt geteld op het display. 
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Hoogte van
meetlokatie
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Bestelgegevens
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Foutmeldingen

 Foutmelding Oorzaak Oplossing
 in display

  De aansluiting met Wendt u
  de sensor is onderbroken tot onze
  (kabelbreuk). Technische Dienst.

  De gemeten waarden Meetbereik-overschrijding. 
  bevinden zich buiten Dit is niet schadelijk
  het gespecificeerde voor de sensor.
  meetbereik. 
  

Meetinstrument testo 535 en toebehoren Bestelnr.
 

testo 535, CO2-meetinstrument voor omgevingslucht-kwaliteitsmeting met vast  
aangesloten voeler, handleiding, batterijen en kalibratieprotocol 0560.5350 
 
TopSafe (onverwoestbare beschermhuls), incl. tafelsteun en bevestigingsclip,  
voor bescherming van het meetinstrument tegen stoten, vuil... 0516.0183 
 
9 V-accu, i.p.v. batterijen 0515.0025 
 
Laadapparaat voor 9V-accu, voor extern laden van de accu’s 0515.0025 0554.0025 
 
Netvoeding voor netbedrijf 0554.1143 
 
Kunststof koffer voor het veilig opbergen van het meetinstrument, voelers,  
Testo-protocolprinter en toebehoren 0516.3250

 

Printer en toebehoren Bestelnr.
 

Test-protocolprinter, meetgegevens met datum en tijd registreren 
 0554.0545 
 
Acculaadapparaat met 4 stuks NC-accu’s voor Testo-protocolprinters, het laden  
van accu’s vindt extern plaats 0554.0110 
 
Printerpapier voor Testo-protocolprinter (6 rollen) 0554.0569
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