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SD-GAS-021
GASSEN                                   CO2 + TEMPERATUUR

De 021/04 is ontworpen om CO2 concentraties én 

temperatuur te meten in omgevingslucht. Het grote, 

duidelijke LCDscherm toont het actuele CO2 gehalte 

en de temperatuur. Een vijftal gekleurde Led’s op het 

front geven een snelle impressie van de meetwaarde 

en dienen als alarmindicatie met via de software in te 

stellen waarden. De geïntegreerde datalogger zorgt 

voor het opslaan van de gemeten waarden die later 

m.b.v. de gratis software op de PC (grafisch) kunnen 

worden geanalyseerd.

DATALOGGER
Het geheugen van de datalogger biedt plaats voor het 
opslaan van 896 CO2 en temperatuurmeetwaarden met 
een stop- of overschrijffunctie bij vol geheugen.

WERKPRINCIPE
De met bladgoud afgewerkte kooldioxidesensor meet 
volgens de betrouwbare NDIR (non-dispersive infrarood) 
methode. Een diffusiemembraan zorgt voor het gastrans-
port naar de sensor. De meter/logger beschikt verder over 
een automatische zelfdiagnose bij opstart en een ABC (au-
tomatic background compensation) kalibratiefunctie. Dit 
garandeert dat u beschikt over een apparaat met grote be-
trouwbaarheid, nauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit.

Het CO2-gehalte wordt algemeen erkend als een goede 
graadmeter voor de “frisheid” van lucht. Juiste ventilatie 
vermindert ziekteverzuim, stilstand en dus verloren produc-
tiviteit.

VOEDING
Dankzij de lange levensduur van de oplaadbare batterij 
van meer dan 12 uur, de kleine afmetingen (125x52x32 
mm) en een totaalgewicht van slechts 135 gram is deze 
handmeter op zakformaat uitermate geschikt voor de met-
ing in ventilatiesystemen waarbij het CO2-gehalte dient als 
afgeleide index voor de luchtverversingsgraad.

TOEPASSING
De 021/04 is bovendien uitstekend inzetbaar voor de met-
ing van CO2-concentraties in incubatoren, tuinbouwkas-
sen, champignonkwekerijen: overal waar het juiste niveau 
essentieel is voor het productieproces.

KENMERKEN
Solide sensor werkend volgens non-dispersive infra-• 
rood (NDIR) technologie voor de meting van CO2 gas 
in partsper- million (ppm).
Ingebouwde loggerfunctie, ondersteund door de • 
gratis software UIP-P.
Toont de actuele CO2 concentratie en temperatuur • 
op een groot, duidelijk afleesbaar LCD-scherm.
Toont het CO2 niveau m.b.v. een vijftal groen-geel-• 
rode LED’s.
Interne automatische zelfdiagnose functie en auto-• 
zero kalibratie.
Meer dan 12 uur draagbaar gebruik met een interne • 
en oplaadbare Li-Ion batterij.
Gebruikersvriendelijk: bediening met slecht 1 toets.• 
Zakformaat: 125 x 52 x 32 mm.• 
Uitzonderlijk licht: 135 gram.• 
Kan worden aangepast met applicatie instelbestand-• 
en om de ventilatiewaarde te tonen in l/s/persoon (of 
in US units).
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
CO2-meting
Werkingsprincipe Non-dispersive infrarood (NDIR) met bladgouden optische cel
Wijze van meting Diffusie
Responstijd (1/e) 2 min diffusietijd & 15 sec bij 0.2 liter/min gasstroming
Meetbereik 0-6000 ppm
Uitgebreid bereik 6000-10.000ppm (nauwkeurigheid niet gespecificeerd)
Nauwkeurigheid op NTP  (+25° C) ± 3 % van lezing of ± 20 ppm (de grootste van de twee)
Drukafhankelijkheid + 1.6 % toename per kPa afwijking van de normale druk
Automatische kalibratie  Automatische achtergrond kalibratie met frisse lucht.

Kan ‘s nachts worden gedaan tijdens het opladen
Numeriek LCD-scherm Simultaan tonen van

* De actuele CO2 concentratie (in ppm.)
* temperatuur
* batterijstatusindicatie
* sensorstatusindicatie
* ventilatiegraad (gebruikerconfiguratie)

Temperatuurmeting
Type sensor Thermistor
Meetbereik 0-50° C
Nauwkeurigheid ±0,5° C (indien batterijlader niet aangesloten is en unit in de veiligheidsbeugel hangt)

Logger en software
Digitale Interface USB kabel met sensor UART-RS232 com driver
Interne Datalogger Loggen van CO2 en temperatuur: elk 896 metingen. De logger reset bij uitschakeling.
PC software Windows 95/98/NT compatibele software UIP-P om:

* de voorkeurinstellingen van de gebruiker in te stellen
* de sensorkalibratie te ondersteunen
* de opgeslagen data op te slaan
* de opgeslagen data te tonen en trendgrafieken te bekijken

Elektrisch
Input batterijlader 6 VDC / 700 mAh, with NOKIA type miniatuurconnector
Interne batterij 3,6 VDC / 1350 mAh Li-ion accumulator ( > 12 uurs capaciteit)
Stroomverbuik batterij < 55 mA in normale mode

Algemeen
Toegepaste normering EMC Directief 89/336/EEC
Opslagtemperatuur -20° tot +70° C
Gebruikstemperatuur  0° tot +50° C
Gebruiksvochtigheidsbereik  0 tot 95 % RV (non Condensing)
Verw. levensduur sensor > 15 jaar
Verw. levensduur batterij > 3 jaar

Zelfdiagnose  complete spanning/sensor/interne controle
Statusindicator LCD driehoeksymbool = onderhoudsmelding
Opstarttijd < 30 sec. (full specs < 15 minuten)
Materiaal behuizing ABS/PC blend
Afmetingen (L x B x D) 125 x 52 x 32

Accessoires
Optionele accessoires  art.no.
PC communicatie kabel A232-0740
Batterijlader tbv auto (12V) A-0741-charger
Extra batterijlader A-0740-charger
Vervangbatterijen  1PSC340848-1350
Extra behuizing 0741-bag
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