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WL1020 – CO2 Meter 
Luchtkwaliteit meter die voldoet aan artikel 3.5 van bouwbesluit en de CO2 meter richtlijnen voor België 
 

  

Testwinnaar in Duitsland volgens Stiftung Warentest. 

Het grote voordeel van deze CO2 meter is dat de waarde altijd zichtbaar is en met kleur wordt aangegeven, 
rood betekent een slechte luchtkwaliteit en bij groen is de luchtkwaliteit in orde.  
 
De Hoge-kwaliteit-niet-dispersieve infrarood (NDIR) gassensor met CO2-meetbereik tot 5000 ppm geeft 
ventilatieadvies op basis van de gemeten CO2-concentratie in de lucht. Daarnaast meet deze unit ook de 
luchtvochtigheid en de temperatuur. 
 
Ideaal voor openbare gebouwen zoals kappers, scholen, sportscholen, musea, sportverenigingen etc. Maar 
ook gewoon voor thuis een goede manier om de luchtkwaliteit te meten. 
 
Met deze luchtkwaliteitsmonitor wordt u gewaarschuwd om meer te gaan ventileren als de kwaliteit van de 
lucht niet goed genoeg is. De kwaliteit is af te lezen door de waardes op de meter. Daarnaast krijg je een 
ventilatieadvies doordat de kleur van het adviesblokje verandert. Let op  dat de tekst op de meter in het Duits 
geschreven is maar de waarden en kleuren spreken voor zich. 
 
CO2-niveaus en richtlijnen 

• 400 ~ 600 ppm: Achtergrond (normaal) buitenluchtniveau. 

• 600 ~ 1.000 ppm: Typisch niveau voor bezette ruimtes met goede luchtcirculatie. 

• 1.000 ~ 1.500 ppm: Start ventilatie van de kamer. 

• 1.500 ~ 2.000 ppm :Niveau geassocieerd met klachten van slaperigheid en slechte lucht. 
Ventilatie aanbevolen! 

• 2.000 ~ 5.000 ppm: Niveau geassocieerd met hoofdpijn, slaperigheid en stagnerende, muffe, verstopte 
lucht. Een slechte concentratie, verlies van aandacht, versnelde hartslag en lichte misselijkheid kunnen 
ook voorkomen. Ventilatie sterk aanbevolen! 

• 5.000 ppm:  Blootstelling kan leiden tot ernstig zuurstofgebrek, wat kan leiden tot permanente 
hersenschade, coma en overlijden. Vereist onmiddellijke ventilatie! 
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Voor eerste gebruik: 
De waardes worden binnen 2,5 minuten weergegeven. Daarna zal het het apparaat nog 24 uur (automatisch) 
kalibreren om vervolgens nauwkeurige metingen weer te geven. Dit proces herhaalt zich wanneer u het 
apparaat verplaatst, bijvoorbeeld om de luchtkwaliteit in een andere ruimte te meten. Door dit proces is de 
Technoline Luchtkwaliteit meter in staat om nauwkeurige metingen te garanderen. 
 
EIGENSCHAPPEN 

• Luchtkwaliteitssensor voor de bewaking van de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes 

• Niet-dispersieve infrarood-gassensor (NDIR) met CO₂-meetbereik tot 5000 ppm, inclusief ventilatieadvies 
op basis van het CO₂-gehalte in de lucht 

• Binnentemperatuurweergave in °C of °F 

• Binnenluchtvochtigheidsweergave 

• MIN/MAX-waardeopslag van de laatste 24 uur met automatische scrollfunctie 

• Luchtkwaliteitssensor voor bewaking van de luchtkwaliteit 

• Instelbaar alarm voor CO₂-meetwaarde met optioneel alarmsignaal 

• Instelbare alarmen voor boven- en ondergrenzen van temperatuur en luchtvochtigheid 

• Kalibratiefunctie voor CO₂, temperatuur en luchtvochtigheid 

• Ingebouwd ROM-geheugen voor het opslaan van de instellingen, achtergrondverlichting met instelbare 
helderheidsniveaus. 

 
SPECIFICATIES 

Afmetingen 94 x 145 x 50 mm 

Stroomvoorziening Stopcontact – ac/dc adapter wordt meegeleverd 

Temperatuurbereik 0 ° C - 50 ° C / 32 ° F tot 122 ° F 

Temperatuurresolutie 0,1 ° C 

Vochtigheidsbereik 20% - 95% RV 

Vochtigheidsresolutie 1% 

Bedrijfstemperatuur 0 ° C tot 50 ° C / 32 ° F tot 122 °  
F <95%, niet-condenserend 

CO2 Meetbereik 400 - 5000PPM 

Resolutie 1 PPM 

Nauwkeurigheid +/- 5% + 50PPM 

Opwarmtijd 1 minuut 

Display bereik  

CO2 400 (≤ 400PPM) 
HI (≥ 5000PPM) 

Temperatuur LO (≤ 0 ° C / 32 ° F). 
HI (≥ 50 ° C / 122 ° F). 

Vochtigheid 20% (≤ 20%) 
95% (≥ 95%) 

Standaardinstellingen CO2-alarm: laag -400,  hoog 2000 
RH% Alarm: Laag 35%, Hoog 70%. 
CO2-geluidsalarm: Uit 
Temperatuur: ° C 
Helderheidsniveau display: hoog 

 


