
Nagy pontosságú CO2 mérő

Tartósan stabil 2 csatornás infra érzékelő

Tartós megfigyelés max. és átlagérték képzéssel

Önellenőrzés, kalibrálás minden bekapcsoláskor

CO2 mérőműszer

testo 535 – Helyiséglevegő
minőségének felügyelete

ppm
CO2

A min./max. és középérték képzésnek köszönhetően az 

ügyfél optimális rálátást kap a mérési eredményekre. A mért 

értékek a helyszínen dokumentálhatók a Testo jegyzőkönyv 

nyomtató segítségével - dátummal és idővel ellátva. A 

TopSafe védőtok megvédi a műszert a szennyeződésektől, 

ütésektől.

www.testo.hu

Nagy pontosságú CO2 mérő

A rossz beltéri légállapotot, melyet a magas CO2 

koncentráció okoz (nagyobb, mint 1000 ppm) fáradtsághoz, 

koncentrációnk elvesztéséhez és megbetegedéshez vezet. 

A testo 535 pontos, megbízható CO2 mérőműszer a beltéri 

légállapot ellenőrzésére. A magas minőségű-, strapabíró 2 

csatornás infra érzékelő biztosítja a hosszú távú méréseket 

és nem igényel újra beállítást. 



testo 535

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 535

CO2 mérőműszer gyári műbizonylattal, fixen
csatlakoztatott érzékelővel, elemmel

Rend. sz. 0560 5350 Általános műszaki adatok

Mérési közeg levegő

Üzemi hőmérséklet 0 ... +50 °C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +70 °C

Elem típus 9V-blokkelem

Elem élettartam  6 óra

Méretek 190 x 57 x 42 mm

Súly 300 g

Kijelző LCD, 2 soros

Műszerház ABS

Garancia 2 év

Auto off  10 perc

Tartozékok Rend. sz.

Mérőműszer tartozékok

0515 0025

0554 0025

0554 1143

9 V-os akkumulátor a mérőműszerhez, Elem helyett

9 V-os akkumulátor töltő, A 0515 0025-ös akkumulátor külső töltéséhez

Hálózati adapter Powerbox-hoz, asztali kivitel

0516 0191

0554 0549

0554 0568

0520 0033

0554 0610

Műszertáska a mérőeszköz biztonságos tárolásához

Testo jegyzőkönyv nyomtató infra csatlakozóval, 1 tekercs hőpapírral és 4 db elemmel

Tartalék hőpapír nyomtatóhoz (6 tekercs)
Hosszú ideig, akár 10 évig olvasható mérési dokumentáció

ISO kalibrációs bizonylat CO2-re
CO2 érzékelőre  0 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm kalibrálási pontokon

Külső gyorstöltő 1-4db  AA akku számára, 4 db Ni-MH akkumulátorral egyenkénti töltéssel és töltöttség mérővel,
fenntartó töltés funkcióval, integrált kisütés funkcióval, nemzetközi hálózati csatlakozóval, 100-240 V, 300 mA,
50/60 Hz

www.testo.hu
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Érzékelő típus 2 csatornás infravörös érzékelő

Méréstart

Pontosság
±1 digit

Felbontás

0 ... +9999 ppm CO2

±(50 ppm CO2 ± a mért ért. 2% -a)
(0 ... +5000 ppm CO2)
±(100 ppm CO2 ± a mért ért. 3% -a) 
(+5001 ... +9999 ppm CO2)

1 ppm CO2

Testo (Magyarország) Ker. Kft. 
1139 Budapest Röppentyű u. 53. 

Telefon: +361 237-1747 
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


