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Na základě dlouhodobých měření bylo prokázáno, že v obytných budovách, kde jsou  
lidé nejvýznamnějším zdrojem škodlivin, je rozhodujícím kritériem kvality vnitřního  
vzduchu koncentrace oxidu uhličitého CO2. Špatná kvalita vzduchu ve vnitřních  
prostorách způsobená vysokou koncentrací CO2 (více než 1000 ppm) vede k únavě  
a špatnému soustředění. Vedle hodnot CO2 mají samozřejmě na pohodu prostředí vliv  
i teplota a relativní vlhkost.

CO2 monitor měří a indikuje tři základní parametry  
vnitřního prostředí

 Koncentraci CO2 (ppm) 
 Relativní vlhkost (%) 
 Okolní teplotu (°C)

Typ S

Typ XL

Typ L

CO2 Monitory

S, L a XL

Kvalita vnitřního prostředí
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CO2 – Model S
Vlastnosti a funkce

  Současná indikace CO2, rel. vlhkosti a teploty
  LCD podsvícený displej umožňuje odečet i v přítmí
  Nastavitelný alarm (pomocí tlačítka)
  Lze napájet i přes USB port PC

Typ S

CO2 – Model XL
Vlastnosti a funkce

  Současná indikace CO2, rel. vlhkosti a teploty na velkém displeji
  NDIR měřicí princip (senzory) v rozsahu 0-3000 ppm CO2

  Sekundární indikace koncentrace CO2 pomocí barevných 
symbolů (zelená, žlutá a červená)
  Spolehlivý CO2 senzor zajistí dlouholetou přesnou funkci  
monitoru

Typ XL

CO2 – Model L
Vlastnosti a funkce

 Současná indikace CO2, rel. vlhkosti a teploty na velkém displeji
  NDIR měřicí princip (senzory) v rozsahu 0-3000 ppm CO2

  Sekundární indikace koncentrace CO2 pomocí barevných symbolů 
(modrá, žlutá a červená)
  Kvalitní a vysoce stabilní  CO2 senzor zajistí dlouholetou přesnou  
funkci monitoru

Typ L

Funkce cO2 – model S cO2 – model L cO2 – model XL

Měřicí rozsah
0...3000 ppm

0...50 °C
20…90 % r.v.

0...3000 ppm
0...50 °C

20...90 % r.v.

0...3000 ppm
0...50 °C

20...90 % r.v.

Rozlišení

1 ppm (0...1000 ppm), 
5 ppm (1001...2000 ppm), 
10 ppm (2001...3000 ppm)

0,1 °C
1 % r.v.

1 ppm (0...1000 ppm), 
5 ppm (1001...2000 ppm), 
10 ppm (2001...3000 ppm)

0,1 °C
1 % r.v.

1 ppm (0...1000 ppm), 
5 ppm (1001...2000 ppm), 
10 ppm (2001...3000 ppm)

0,1 °C
1 % r.v.

Přesnost
± 75 ppm nebo 5%
(platí větší hodnota)
nad 2000 ppm ± 7%

± 75 ppm nebo 5%
(platí větší hodnota)
nad 2000 ppm ± 7%

± 70 ppm nebo 5%
(platí větší hodnota)
nad 2000 ppm ± 7%

Rozměry 137 x 98 x 30 mm 297 x 210 x 50 mm 576 x 426 x 54,6 mm

Hmotnost 600 g 2,4 kg 5,3 kg

Všechny monitory jsou dodány včetně napájecího adaptéru 230/24 V. 


