
ATAL-ENV-Serie 
CO2-signaalmeters met  
“stoplichtsignalering”

Eigenschappen

u   meetinstrumenten voor CO2 ook uitgevoerd met temperatuur en relatieve   
       vochtigheidssensor
u   voorzien van LCD-scherm met weergave van actuele meetwaarden
u   3-kleuren “stoplichtsignalering” voor indicatie van de luchtkwaliteit
u   uitgevoerd met nauwkeurige NDIR-CO2-sensor voor stabiele meetresultaten
u   optionaal leverbaar met akoestisch alarm

Naast de fysische grootheid 
temperatuur wordt ook het kool-
stofdioxideniveau (CO

2
) de laatste 

jaren steeds meer als een belangrijke 
parameter beschouwd die in grote 
mate bepalend is voor de 

kwaliteit van het binnenklimaat. Het CO
2
-niveau is 

daarbij een goede indicatie voor de mate van ventilatie 
in een vertrek. Vooral in gebouwen 

waar veel mensen samenkomen, 
zoals scholen, kinderdagverblijven 

en kantorenis het belangrijk dat 
er voldoende wordt geventileerd. 
De CO

2
-signaalmeters uit de 

ATAL-ENV-Serie geven via de 
gekleurde LED’s precies aan 
wanneer extra ventileren 
gewenst is.

Rood

Oranje

Groen

=  Onvoldoende ventilatie

=  Matige ventilatie

=  Voldoende ventilatie

Stoplichtsignalering
De CO

2
-signaalmeters uit de ENV-serie zijn uitgevoerd met duidelijke LED-indicatoren die de mate van ventilatie aangeven. 

De standaard grenswaarde-instelling is overeenkomstig de actuele advieswaarden van de werkgroep Binnenmilieu, 
Vakgroep Milieu en gezondheid voor scholen en kinderdagverblijven van GGD Nederland.

Schoollokalen en 
kinderdagverblijven
Het controleren en bewaken van 

de mate van ventilatie in school-

lokalen en bijv. de slaapvertrek-

ken in kinderdagverblijven.

Enkele voorbeelden van applicaties:

Kantoren en vergaderzalen 
Optimaliseren en monitoren van 

de belangrijkste comfortparame-

ters CO
2
, temperatuur en relatieve 

vochtigheid in kantoorvertrekken, 

vergader- en presentatieruimten.
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Detail 3 kleuren
LED-stoplichtsignalering van model 
ATAL ENV-MB450-NV

CO
2
-waarde

Temperatuurwaarde

Relatieve vochtigheids
waarde

Voedingsaansluiting

3-kleuren stoplicht 
indicatie



 
Model/type: ENV-MB450-NV

Te meten parameters: CO
2
, temperatuur en relatieve vochtigheid

Afmeting (b x h x d): 135 x 90 x 28 mm 

Meetprincipe CO
2
: NDIR

Meetbereik CO
2
: 0-5.000 ppm

Nauwkeurigheid CO
2
: 30 ppm + 5% van de meetwaarde

optioneel leverbaar met onderstaande nauwkeurigheid
bij 1.000ppm: +/-5% van de meetwaarde
bij 2.000ppm: +/-5% van de meetwaarde
bij 5.000ppm: +/-3% van de meetwaarde

Meetbereik temperatuur:  0-50°C

Nauwkeurigheid temperatuur:
(bij goede luchtcirculatie)

Standaard +/- 1°C
Optioneel leverbaar met hoge meetnauwkeurigheid van +/-0,5°C

Meetbereik rel. vochtigheid: 0-95% R.V.

Nauwkeurigheid  rel. vochtigheid: Standaard +/- 6% R.V. (tussen 20-80% R.V.) +/- 8% R.V. (< 20 en >80% R.V.) 
Optioneel leverbaar met hoge meetnauwkeurigheid +/- 2,5% R.V. (in meetbereik 5-95% R.V.)

Resolutie LCD-scherm: 1 ppm

Grenswaarde instelling CO
2
: Groen  < 1.000 ppm 

Oranje  1.000-1.400 ppm 
Rood  > 1.400 ppm

Zelfkalibrerende functie voor CO
2
: Ja, daardoor zeer onderhoudsarm

Opwarmtijd: Weergave indicatieve meetwaarden binnen 6 sec. na activering van de sensor. Weergave van meetwaarden 
binnen de meettolerantie binnen ca. 150 sec. 

Akoestisch alarm: Optioneel leverbaar (op aanvraag)

Wijze van montage: Geschikt voor wandmontage of voor plaatsing op een tafel. Wand- & tafelhouder worden meegeleverd.

Voeding: 12 Vdc

Verwachte levensduur sensor: Minimaal ca. 12 jaar

Garantie: Standaard 2 jaar, optioneel te verlengen (op aanvraag)

Omvang van de levering: Compleet geleverd met wand- en tafelhouder, voedingsadapter en Nederlandstalige handleiding

EN
V

-Serie
CO

2
-meter met “stoplicht”-signalering, ENV-Serie

ppm waarde / omschrijving

350 – 450  Normale buitenlucht condities.

450 – 1.000  Goed tot voldoende geventileerde ruimte.

1.000 –1.400   Mufheid, onfrisheid gaat optreden, ventileren is gewenst.

1.400 – 2.000  Onbehaaglijk, reële kans op gezondheidsklachten, ventileren is dringend gewenst.

2.000 – 5.000  Zeer reële kans op gezondheidsklachten, ventileren is urgent.

In de bovenstaande tabel wordt het gemeten CO
2
-niveau gerelateerd aan de mate van ventilatie in het vertrek.

Complete levering! 
De ATAL ENV-CO

2
-meters worden compleet geleverd met een netadapter en een Nederlandstalige handleiding.
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u   minder ziekteverzuim
u   minder last van hoofdpijn en allergiën
u   betere leerprestaties
u   prettiger werkomgeving leerkracht

Voordelen van het inzetten van de ENV-MB450-NV CO2-sensor


