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POWIETRZA  
           W POMIESZCZENIACH I INKUBATORACH 

 CECHY I ZALETY  IEQ CHEK™  : 
• Uniwersalny podręczny przyrząd z 7 czujnikami 

• Idealny do pomiarów jakości powietrza w pomieszczeniach  

• Zainstalowane na stałe czujniki temperatury i wilgotności względnej 

oraz  do 5-u  innych wymiennych, „inteligentnych” czujników  

• Posiada duży, podświetlany wyświetlacz LCD 

• Możliwość zapisu ponad miliona danych na karcie pamięci SD 

• W opcji kabel USB do komputera PC oraz  oprogramowanie IQ Chek™ 

ŁATWY   DOBÓR   WERSJI   PRZYRZĄDU   DO WŁASNYCH   POTRZEB 
IEQ Chek™ firmy Bacharach Inc. (USA) jest elektronicznym, wielofunkcyjnym przyrządem służącym do pomia-
rów, monitoringu i gromadzenia danych środowiskowych służących do badania jakości powietrza. Możliwość 
zainstalowania do 7 czujników sprawia, że IEQ Chek™ umożliwia pomiar temperatury i wilgotności względnej 
oraz do 5 z następujących gazów: dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2), formaldehyd (HCHO), łączną ilość lotnych 
związków organicznych (TVOCs), dwutlenek azotu (N2), dwutlenek siarki (SO2), amoniak (NH3), siarkowodór 
(H2S) oraz gazy palne. IEQ Chek™ w wykonaniu z zainstalowaną pompą (opcja) pozwala na wymuszony pobór 
próbek, a duży podświetlany wielo liniowy wyświetlacz LCD pozwala na jednoczesną obserwację wskazań 
wszystkich zainstalowanych czujników, stanu naładowania baterii, pracy pompy i stanu kalibracji. Zapewnia 
intuicyjny, jeszcze prostszy w użyciu zapis i gromadzenie ponad miliona wyników pomiarów na karcie SD z 
możliwością przesyłu danych do komputera PC za pomocą złącza USB i oprogramowania IQ™ Chek software.  

Seria monitorów typu IEQ™ Chek firmy Bacharach Inc. (USA), zapewnia maksymalną  elastyczność konfigura-
cji i funkcjonalność przy monitoringu jakości klimatu w pomieszczeniach, pomiarach higienicznych i wentylacji 
oraz podczas produkcji w strefach bezpiecznych. Idealnie spełnia wymagania  higieny pracy, środowisk me-
dycznych i laboratoriów oraz zapewnia pełną zgodność z normami ASPHARE/ANSI.  IEQ™ Chek jest idealnym 
narzędziem służącym do  określenia potencjalnych możliwości oszczędzania energii w pomieszczeniach wenty-
lowanych, gdzie poziom stężenia dwutlenku węgla (CO2) zależy od pracy wentylacji. Pozwala też określić obec-
ność tlenku węgla emitowanego przez pojazdy i inne urządzenia oraz zmierzyć stężenie innych zanieczyszczeń 
zawartych w powietrzu, takich jak formaldehyd, czy lotne związki organiczne wchodzące w skład  farb, środ-

ków czystości i różnych materiałów chemicznych. 
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IEQ CHEK™  DANE TECHNICZNE : 
Wykrywane i mierzone  gazy: 

Dwutlenek węgla (CO2), Tlen (O2), Formaldehyd (HCHO), Łączną ilość lotnych związków organicznych (TVOCs), Dwutlenek 

azotu (NO2), Tlenek azotu (NO), Dwutlenek siarki (SO2), Amoniak (NH3), Siarkowodór (H2S) oraz Gazy palne 

Rodzaj zastosowanych czujników  Czujnik podczerwieni (NDIR),   Elektrochemiczny,   Detektor fotojonizacyjny (PID) 
        CO2                  CO2                   CO2                  CO2                   CO2                        O2 

Zakres 0-5 000 ppm     0-10 000 ppm      0-5% vol          0-20% vol       0-100% vol              0-25% vol 

Rozdzielczość    1 ppm                 1 ppm                 0,01%               0,01%                 1%                    0,1% 

Dokładność Czujniki  CO2     ±2% zakresu  przy temp. 20° C  i  ciśnieniu 1 bar   ;       czujnik O2   ±0,1% (obj.) zakresu 

Inne mierzone parametry :  
     Temperatura -5° C do 55° C z rozdzielczością 0,1° 

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

Wymiary 19,7 cm x 9,8 cm x 7,8 cm 

Waga 567 g z bateriami 

Obudowa PCV  odporne na udary , z elementami poliwęglanowymi 

Wyświetlacz Duży, wielo liniowy LCD  z podświetleniem .  Jednocześnie wyświetla pomiary wszystkich zainstalowanych czujników, wskaź-
nik naładowania baterii, pracy pompy i stanu kalibracji 

Alarm Dźwiękowy o głośności 80 dB uruchamiany po przekroczeniu zadanej przez użytkownika wartości 

Temperatura otoczenia 5° C do 50° C 

Wilgotność otoczenia 0 - 99%  RH,  bez kondensacji 

Wielkość pamięci Na karcie SD ponad 1 milion wyników pomiarów 

Sposób przesyłu danych Do PC za pośrednictwem opcjonalnego złącza USB i programu IQ Chek™ Software 

Zasilanie  3 akumulatorki NiMH typu AA lub 3 baterie alkaliczne typu AA,; zasilacz 6 VDC ze złączem /IE320-C13 

Czas pracy na 1 komplecie akumulatorów 
12-14 h zależnie od rodzaju i ilości zainstalowanych czujników 

Certyfikacja  Znak CE : IS EN61010-1:2001; EM/RFI EN 50270:2006 

Gwarancja Na przyrząd 2 lata, na czujnik CO2  1 rok 
W skład zestawu wchodzi: Przyrząd z 3 akumulatorkami NiMH typu AA,  ładowarka /zasilacz, adapter kalibracyjny (tylko wersja z pompą) instrukcja 

obsługi 

IEQ CHEK™  TYPOWE  WERSJE PRZYRZĄDU 

1510-0002 

1510-0004 

1510-1001  

1510-1002 

1510-1003  

1510-1004 

1510-1302 

1510-1304 

1510-1403 

1512-1008 

 

1520-0002 

1520-0003 

1530-0001 

1540-0002 

1540-0009 

1540-2009 

*Wszystkie zestawy zapewniają pomiar temperatury i RH 

CO2 (0-5,000 ppm), Pompa 

CO2 (0-5,000 ppm), Pompa, Rejestrator danych 

CO2 (0-5,000 ppm), CO, Pomiar Dyfuzyjny 

CO2 (0-5,000 ppm), CO, Pompa 

CO2 (0-5,000 ppm), CO, P. Dyfuzyjny, Rejestrator danych 

CO2 (0-5,000 ppm), CO, Pompa, Rejestrator danych 

CO2 (0-5,000 ppm), CO, NO2, Pompa 

CO2 (0-5,000 ppm), CO, NO2, Pompa, Rejestrator danych 

CO2 (0-5,000 ppm), CO, HCHO, P.Dyfuzyjny, Rejestr. danych 

CO2 (0-5,000 ppm), TVOC (0-2,000ppm), CO, Pompa,  

                                                 bez baterii, Rejestrator danych 

CO2 (0-10,000 ppm), Pompa  

CO2 (0-10,000 ppm), P. Dyfuzyjny, Rejestrator danych 

CO2 (0-5%), Pomiar Dyfuzyjny 

CO2 (0-20%), Pompa 

CO2 (0-20%), Pompa + Zdalna sonda do CO2, RH i Temp. 

CO2 (0-20%), O2, Pompa + Zdalna sonda do CO2, O2 , RH i 

Temperatury  -  (Wersja specjalna dla inkubatorów) 

IEQ CHEK™  WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
1509-0001 

 

1509-0002 

1509-0003 

 

1509-0005 

IQ Chek™ Opcjonalny system rejestracji (z 2GB kartą flash 

przewód, oprogramowanie oraz czytnik kart SD)  

Twarda walizka na IEQ Chek™  

Sonda zasysająca powietrze o dł. 25 cm z wężem przyłącze-

niowym do  IEQ Chek™  o długości 76 cm   

Wymienny montowany zewnętrznie IEQ Chek™ Zewnętrzny 

zestaw akumulatorów NiMH (wymagany w przypadku 

zamontowania wewnątrz przyrządu czujników CO2 / TVOC ) 

Twój najbli ższy sprzedawca:  

IEQ CHEK™  KONFIGURATOR  WERSJI PRZYRZĄDU 15AB-CDEF 

    Opcja 1 Opcja 1 Opcja 1 Opcja 1 Opcja 1 Opcja 1 

1 5 A B C D E F 

    0 = bez czujni-
ka 

0 = bez 
czujnika 

0 = bez 
czujnika 

0 = bez 
czujnika 

0 = bez 
czujnika 0 = nie stosuje się 

    
1 = CO2 
(0-5000 

ppm) 

1 = 
g.palne IR 

(0-5%) 
1 = CO 1 = CO 1 = CO 1 = dyfuzyjny 

bez rejestracji danych 

    
2 = CO2 

(0-10000 
ppm) 

2 = TVOC 
(0-2000 

ppm) 
2 = O2 2 = O2 2 = O2 2 = pompa, 

bez rejestracji danych 

    3 = CO2 
(0-5% obj.) 

3 = TVOC 
(0-20 
ppm) 

3 =  NH3 3 = NO2 3 = SO2 3 = dyfuzyjny z reje-
stracją danych 

    4 = CO2 
(0-20%)   4 = NO 4 = HCHO 4 = H2S 4 = Pompa  + 

rejestracja danych 

    5 = CO2 
(0-100% obj.)         

5 = dyfuzyjny, bez 
Rejestratora, ze-
wn..zasilanie bat. 

              
6 = Pompa, bez 

Rejestratora, zewn. 
zasilanie bat. 

              7 = dyfuzyjny  + 
DL, zewn. zasilanie bat. 

              8 = Pompa, Rejestr., 
zewn. zasilanie bat. 
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