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Yüksek hassasiyetli CO2 ölçümü

Uzun süre dayanıklı 2 kanallı infrared sensör

Maksimum ve ortalama hesaplama ile uzun süreli izleme

Tekrarlanan ayarlamalar gerektirmez.

CO2 analizörü

testo 535 – Güvenli şekilde iç
hava kalitesi izleme

ppm
CO2

testo 535, iç hava kalitesi ölçümü için etkili CO2 ölçüm

cihazı. Kapalı mekanlarda yüksek CO2 yoğunlaşması (1000

ppm'den fazla) nedeniyle ortaya çıkan kötü hava kalitesi;

yorgunluğa, konsantrasyon eksikliğine ve hastalığa neden

olabilir. testo 535 iç hava kalitesi ölçümü için hassas ve

güvenilir CO2 analizörüdür. Yüksek seviye kaliteli ve

güvenilir 2- kanallı kızılötesi sensör sayesinde uzun süreli

ölçümler yapılır ve tekrar ayar gerektirmez. Ekranda min./

maks. ve ortalama değerleri ile müşteriye ölçüm sonuçları

hakkında genel bilgi verir. Ölçüm verilerinin sahada, testo

yazıcı ile hızlı bir şekilde çıktısı alınabilir. TopSafe aksesuarı,

cihazı kire ve darbelere karşı korur.
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testo 535

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1

Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 535

testo 535, CO2 ölçüm cihazı, sürekli ekli problu,
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 5350 Genel teknik veriler

Ölçüm ortamı Hava

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C 

Batarya tipi 9V blok batarya

Pil ömrü 6 sa

Boyutlar 190 x 57 x 42 mm

Ağırlık 300 g

Ekran LCD, 2 satır

Malzeme/Gövde ABS

Garanti 2 yıl

Otomatik kapanma 10 dk

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0516 0183

0515 0025

0554 0025

0554 1143

TopSafe (koruma kılıfı) suya ve kimyasallara karşı dayanıklı, cihazı darbe ve kirden korur

Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil, .

Şarj edilebilir 9V batarya için şarj cihazı, 0515 0025 için

Uluslararası bağlantı opsiyonlarıyla masaüstü güç kaynağı

0516 0191

0554 0549

0554 0569

0554 0568

0520 0033

0554 0610

Çanta, ölçüm cihazının güvenli bir şekilde saklanması için ölçüm cihazının güvenli saklanması için

Sahada dokümantasyon için testo IRDA infrared yazıcı; 4 AA pil ve 1 rulo termal kağıt ile birlikte

Yazıcı için yedek termal kağıt (6 rulo)

Yazıcı için yedek termal kağıt (6 rulo), kalıcı mürekkep
çıktı alınan veriler 10 yıla kadar okunaklı kalır

ISO kalibrasyon sertifikası/CO2
CO2 probları; kalibrasyon noktaları 0; 1000; 5000 ppm

1-4 AA şarj edilebilir pil için harici hızlı şarj cihazı, ayrı hücre şarjı ve şarj kontrol ekranı, 4 adet Ni-MH şarj edilebilir
pil ile birlikte, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

www.testo.com.tr
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Sensör tipi 2 kanallı infrared sensör

Ölçüm aralığı

Hassasiyet
±1 basamak

Çözünürlük

0 ... +9999 ppm CO2

±(75 ppm CO2 ±3% ölç.değ.) 
(0 ... +5000 ppm CO2)
±(150 ppm CO2 ±5% ölç.değ.) 
(+5001 ... +10000 ppm CO2)

1 ppm CO2

We measure it.
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