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EKONOMICZNY I DOKŁADNY 

Comfort Chek™ 500 firmy Bacharach Inc. (USA) jest tanim i łatwym w obsłudze przenośnym monitorem jako-
ści powietrza w pomieszczeniach zamkniętych (IAQ),  umożliwiającym  jednoczesny pomiar i rejestrację tem-
peratury, wilgotności względnej i stężenia CO2 zawartego w powietrzu. Duży wyświetlacz LCD o mocnym pod-
świetleniu pozwala na odczyt wskazań wszystkich trzech czujników i stanu naładowania baterii również w 
miejscach o małej jasności. Pamięć wewnętrzna umożliwia zapis do 26 000  wyników pomiarów, a port USB 
wraz z oprogramowaniem IQ Chek™ firmy Bacharach przesył ww. danych do komputera PC celem dalszej ana-
lizy. Jeden komplet baterii alkalicznych zapewnia pracę przyrządu do 24 h, a zastosowanie będącego na wypo-
sażeniu zasilacza powoduje, że Comfort Chek™ 500 jest idealnym przyrządem do stałego monitorowania jako-
ści powietrza w biurach, szkołach, hotelach i innych budynkach użyteczności publicznej. 

PRZENOŚNY MONITOR JAKOŚCI  

POWIETRZA W POMIESZCZENIACH 

 COMFORT CHEK 500™  CECHY I  ZALETY : 

• Podręczny monitor o małej wadze 

• Równoległy pomiar i prezentacja stężenia CO2, temperatury 

i wilgotności względnej 

• Możliwość wyboru przez użytkownika jednostek wyświetla-

nej temperatury powietrza, punktu rosy lub temperatury     

powietrza wilgotnego 

• Alarm dźwiękowy informuje o przekroczeniu dopuszczalne-

go stężenia CO2 

• Duży wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i mocnym 

podświetleniu 

• Automatyczne wyliczanie i wyświetlanie  następujących war-

tości CO2:  MIN, MAX, STEL (limit ekspozycji w krótkim cza-

sie) oraz TWA (średnio ważoną w czasie) 

• Szybka i łatwa kalibracja czujnika CO2 i wilgotności    

względnej (RH) 

• Zapis w pamięci wewnętrznej do 26 000 pomiarów 

• Wyjście USB do zewnętrznego rejestratora 
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COMFORT CHEK 500 ™                               DANE TECHNICZNE  
Rodzaj Wykrywanych  gazów: Dwutlenek węgla ( CO2)  

Rodzaj zastosowanych czujni-

ków  
Czujnik podczerwieni (NDIR),    

Inne mierzone parametry :  
     Temperatura -10° C do 60° C z rozdzielczością 0,1°  

     Wilgotność względna 0-99.9% bez kondensacji z rozdzielczością  0,1% 

Zakres / rozdzielczość CO2  = 0 -5 000 ppm / 1 ppm 
Dokładność CO2  = ±30 ppm ±5% wartości odczytu 

Czas nagrzewania  30 sekund 
Wymiary 17 cm x 7 cm x 3.2 cm 

Waga 200 g wraz z bateriami 

Wyświetlacz Duży LCD  z podświetleniem. 

 Jednocześnie wyświetla wartość stężenia CO2 (w czasie rzeczy-

wistym,  MIN, MAX, NDS-Ch oraz TWA (średnio ważoną w 

czasie)), temperaturę powietrza / punkt rosy powietrza wilgot-

nego, oraz wilgotność względną (RH). 
Alarm Dźwiękowy uruchamiany po przekroczeniu zadanej przez użyt-

kownika wartości, z możliwością wyciszenia 
Temperatura otoczenia 0° C do 50° C 

Wilgotność otoczenia 0-95%  RH bez kondensacji 

Wielkość pamięci 
Pamięć wewnętrzna z możliwością zapisu do 26 000 wyników 

pomiarów 

Sposób przesyłu danych 

Do PC za pośrednictwem opcjonalnego złącza USB i programu 

IQ Chek™ Software 
Zasilanie 4 baterie alkaliczne typu AA (wyłącznie jednorazowe), zasilacz 

9VDC 110VAC (wyłącznie do zasilania) 
Czas pracy na 1 komplecie 

baterii 
20-24 h, przy zasilaniu zewnętrznym praca ciągła 

Certyfikacja Znak CE 

Gwarancja Na przyrząd i czujnik CO2  2 lata 

COMFORT CHEK 500 ™            WYPOSAŻENIE PRZYRZĄDU 
1580-8000 

 

 

 

 

1509-0007  

COMFORT Chek 500 ™  w skład zestawu wchodzi: komplet 

baterii, zasilacz sieciowy, oprogramowanie  IQ Chek™ wraz z 

przewodem USB do komputera, instrukcja obsługi, twarda 

walizka. 

 

Zasilacz sieciowy 

Twój najbli ższy Sprzedawca:  

PRZENOŚNY MONITOR JAKOŚCI  POWIETRZA  

W POMIESZCZENIACH  

 COMFORT CHEK 500™   

 COMFORT CHEK 500™  : 

• Monitor jakości powietrza o lekkiej  konstruk-

cji kompaktowej 

• Trwały czujnik CO2 pracujący w zakresie  

        0 - 5 000 ppm 

• Długi czas pracy na 1 komplecie baterii        

(do 24 godzin) 

• Idealny do monitoringu jakości powietrza, po-
miarów w higienie pracy i sprawdzania stanu 

wentylacji zgodnie z normami ASHRAE. 


