
Deze slimme meter is ontworpen om jouw lifestyle gezonder te maken. Met de vernieuwde NDIR-sensor

wordt het CO2-gehalte, de luchtvochtigheid en temperatuur nauwkeurig gemeten, waardoor de meter

voldoet aan alle vereisten conform de Belgische wetgeving.

Door de heldere kleuren op het LCD-scherm kun je in één oogopslag zien wanneer je moet luchten.

Door het compacte formaat neem je het apparaat gemakkelijk mee en meet je meerdere ruimtes zoals

je woon- of slaapkamer, auto of werkplaats.



Voordelen:

· Meting van CO2-gehalte, luchtvochtigheid en temperatuur.
· Nauwkeurige metingen in realtime met de NDIR-sensor.
· Automatische kalibratie.
· Groot LCD-scherm met duidelijke weergave.
· Geeft het alarmniveau weer met behulp van kleurcodes.
· Intelligent alarm vanaf 1500ppm.
· Draagbaar en oplaadbaar.
· Levensduur batterij 5-6 uur.
· Oplaadbaar via USB-oplader,  universele adapter meegeleverd.

Certificaten: CE, RoSH, FCC.

Kenmerken:

· Model: TOMO-1
· Martiaal: ABS (zwart)
· Energiebron: USB 5V, 2A of 18650 batterij
· C02 meetbereik:  0-5000ppm (meetgevoeligheid ±1 PPM, meetafwijking max. 10%)
· Meetbereik luchtvochtigheid: 5% - 95% RH (±5% RH)
· Meetbereik temperatuur: -20°C / +60°C (±2°C)
· Herlaadbare lithium batterij 1200mAh of gevoed door USB kabel 5V (inbegrepen)
· Afmeting artikel: 98x68x39mm
· Afmeting verpakking: 150x130x42mm
· Gewicht collie: 259gr

Werking:

Hoe werkt de meter?

Houd de aan- en uitknop ingedrukt en het apparaat zal direct beginnen met meten. De metingen zijn
real-time; dit betekent dat de waardes direct worden aangepast bij verandering in de luchtkwaliteit.

Als de kleur groen is, betekent het dat de luchtkwaliteit goed is. Als dit niet het geval is, betekent het
dat je best start met ventilatie totdat de kleur weer groen wordt.



0 – 499 PPM: Prima
500 – 999 PPM: Redelijk
1000 – 1499 PPM: Slecht
1500 – 1999 PPM: Gevaarlijk

PPM AIR ACTION
0 - 499 PRIMA GEEN EXTRA MAATREGELEN

500 - 999 REDELIJK VERLUCHTEN
1000 - 1499 SLECHT ZORG VOOR MEER VENTILATIE

>=1500 GEVAARLIJK VERLAAT DE RUIMTE

In de verpakking:

· CO2 Monitor
· USB kabel + USB lader !
· Gebruiksaanwijzing (Engels)
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