
MEDIDOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), UMIDADE E TEMP ERATURA DIGITAL - 
AZ-77535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidor de CO2 digital portátil com saída USB. Veri fica o nível de CO2, temperatura e 
umidade simultaneamente, ponto de orvalho, temperat ura de bulbo seco, máxima, 
mínima, média e congelamento de leitura.  
 
Este aparelho faz medições de nível de CO2, temperatura, ponto de orvalho, temperatura de 
bulbo seco e umidade e é um instrumento ideal para medição da qualidade do ar em ambientes 
internos. Baixa qualidade do ar em ambientes internos é considerado prejudicial a saúde pois 
pode causar cansaço, perda de concentração, e até mesmo outras doenças. A monitoração e 
acompanhamento especialmente dos níveis de CO2 no ar são aplicáveis em áreas púbicas 
como escritórios, salas de aula, fábricas, hospitais e hotéis. Este acompanhando é também 
sugerido pelas regulamentações de higiene no ambiente de trabalho em diversos países. 
Utiliza raio infravermelho não dispersivo que garante confiabilidade e maior estabilidade nas 
medições. É também útil para verificação dos sistemas de ventilação e controle de ar. 
 
 
  
Caracteristicas: 
  

 Display triplo com verificação de CO2, temperatura e umidade (modelos 7755/77535)  
Sensor para detecção de CO2 estável  
Estatística das médias obtidas  
TWA (média período de 08 horas)  
STEL (média período de 15 minutos)  
Luz de fundo para operação em áreas escuras  
Alarme de alerta de CO2  
Bateria e adaptador de força  
Fácil calibração manual para CO2 e umidade (umidade para modelos 7755/77535 
somente)  

 Conexão com PC através de interface RS232  
 Função Hold  
 Função Max/Min 

 
 
 
 
 
 
   



Especificações: 
 
  
 

Display:  LCD, cristal líquido com iluminação 

Variações:  0 a 3000ppm e 3001 a 9999ppm 

Temperatura:  -10°C a 60°C (14°F a 140°F) 

Umidade:  0 a 95% 

Temperatura de ponto de 
orvalho:  -73.4°C a 60°C 

Temperatura de bulbo úmido:  -13.3°C a 60°C 

Resolução:  2ppm(concentração de CO2), 0.1°C/ºF(temperatura), 
0.1%UR(umidade) 

Precisão:  
±30ppm (±5%) da leitura (CO2) (0 a 3000ppm) 

±0.6° (±0.9°F), ±3% RH (25°C, 10 a 90%)  
±5% para escala RH 

Tempo de aquecimento:  30 segundos 

Tempo de responda:  30 segundos 

Alarme sonoro:  30dB 

Sensoriamento:  CO2 - NDIR sensor, Umidade - rotronic capacitor type 

Tamanho:  200x70x60 

Peso:  280 

Alimentação:  4 pilhas (AA) 

Opcional:  Software e cabo USB 

Forncecido com:  manual, beterias, e maleta para transporte 

 


