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CO2 MEETHUISJE
Hou jouw klas, leefruimte, praktijk of kantoorruimte  
veilig en gezond met het CO2-huisje. Deze betrouwbare CO2-meter geeft aan met een kleurtje 
(groen, oranje, rood) of het al dan niet nodig is om de ruimte te ventileren of verluchten. Ideaal voor 
kinderdagverblijven, scholen en praktijken, want kinderen vinden het huisje de max en je kan de 
regels makkelijk uitleggen aan de hand van de kleuren van de verkeerslichten!
Kenmerken: Opgelet! CO2 (koolstofdioxide) meters detecteren geen CO (koolstofmonoxide). 
Meetbereik: 0 .... 9999 ppm. Precisie: ±30 ppm (3%). Kleurwijziging gegarandeerd bij ± 10% van 
de meetwaarde onder testcondities bij gasmengsel met tolerantie < ± 1 %. Warm-up tijd: 
75 seconden. Meetmethode: NDIR-sensor (niet-dispersieve infraroodtechnologie).
Afmeting: lxbxh: 12 x 12 x 17 cm.

AD1006  Per stuk € 139,00

VEILIGHEIDSMETERS
Voorkomen is beter dan genezen! CO2 kan je niet zien, horen of ruiken maar heeft hele grote gevolgen bij te grote 
aanwezigheid. Daarom is het aangeraden om een duidelijke en visuele meter te plaatsen. Draag zorg voor elkaar, 
meten is weten!

CO2 METER COMPACT
Makkelijk los te plaatsen op tafel d.m.v. voetje. 
Kan niet aan de muur bevestigd worden.
Inhoud: Incl. Usb-kabel 160 cm.
Kenmerken: LCD scherm met 3-kleuren 
indicatie. Geeft zowel CO2 gehalte als 
temperatuur weer.

ET7394  Per stuk € 125,00

AIR2COLOR
AIR2COLOR maakt de luchtkwaliteit zichtbaar. Te veel kooldioxide 
(CO2) in de binnenlucht heeft invloed op onze concentratie, 
lichamelijk welzijn en gezondheid. De 360° lichtband die rond de 
AIR2COLOR loopt, toont de luchtkwaliteit van de kamer waarin hij is 
geplaatst in groen, geel of rood, waardoor actieve en effectieve ventilatie wordt aangemoedigd. 
Vraaggestuurde ventilatie vermindert de aerosolconcentratie in de lucht en heeft een positief effect 
op de energiekosten.
Kenmerken: Gemakkelijk te begrijpen verkeerslichtsysteem. 360° zichtbare lichtband. 
Lange levensduur, krachtige en gekalibreerde NDIR CO2-sensor. Meetbereik 400 ppm tot 
10.000 ppm (± 30 ppm). Ondersteunt naleving van DIN 1946-6. Discrete toon met mute-functie. 
Voor ruimtes tot max. 80 m². Geen Bluetooth- of WLAN-eindapparaten nodig.

CL1551   € 289,00

CO2 METER MET VENTILATOR 
AANSTURING
CO2 meter voorzien van een alarm bij 
slechte luchtkwaliteit. Zelf-calibrerende 
sensor na 24 u.
Kenmerken: 100-240V aansluiting. 
Levensduur, minimaal 10 jaar. Led display 
met kleuren indicatie luchtkwaliteit 
(groen, geel, rood).

ER7393   € 249,00




