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Asumisterveyden kannalta hiilidioksidipitoisuus on tärkeimpiä 

indikaattoreita määriteltäessä sisäilman laatua. Tinytag’in CO2 dataloggeri 

on edullinen ja tarkka laite hiilidioksiditason mittaukseen ja taltiointiin. 

Huonolla sisäilman laadulla kouluissa ja työ-

paikoilla on usein suora yhteys suorituskyvyn 

alenemiseen, työtehokkuuden laskuun ja 

joskus jopa sairastumisiin. 
 

Hiilidioksidipitoisuuden mittaus indikoi 

sisäilman laatua, sekä ilmanvaihdon 

tehokkuutta. 

Tinytag CO2 dataloggerilla seuraat helposti 

sisäilman hiilidioksidipitoisuutta. Taltioiduista 

tuloksista voi profiloida tuloksia pidemmältä 

aikaväliltä.  
  

Hinta-laatusuhteeltaan ihanteellinen Tinytag CO2 

dataloggeri selvittää rakennuksen ilmanvaihdon 

riittävyyden ja säätötarpeet talotekniikan LVIS-

sovelluksissa. 

 

 0 … 2000 / 5000 ppm 

 

 Kalibroituu itsenäisesti 

 

 Erittäin tarkka 

 

 Edullinen 

 

Tinytag CO2 Loggeri DataSheet 
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Tinytag CO2Loggeri 

Ominaisuudet 
 

 Saatavana kaksi eri versiota; 0-2000 ja 0-5000 ppm  

TGE-0010 alue on 0-2000 ppm ja se on yleisimmin 

käytössä kouluissa ja työpaikoilla, joissa CO2 -pitoisuus  

ei saisi ylittää 1500 ppm. TGE-0011 alue on 0-5000 ppm, 

joka soveltuu puolestaan erikoiskohteisiin. 

 

 Itsenäisesti kalibroituva                                              

Tinytag CO2:ssa on itsenäisesti kalibroituva NDIR anturi, 

joka käyttää infrapunalähdettä hiilidioksidipitoisuuden 

tarkkaan mittaamiseen eri sovelluksissa. Ajan kuluessa 

infrapunalähde muuttuu. Siksi anturi käyttää toista, 

ajoittain käynnistyvää infapunalähdettä kalibroidakseen 

ensimmäisen. Tällä patentoidulla mittausteknologialla 

saavutetaan erinomainen pitkän aikavälin mittaustark-

kuus ja tasaisuus. 

 

 Tyylikäs ja huomaamaton kotelointi                              

Kotelon neutraali väri sopii seinäkiinnitykseen           

toimisto- ja työpaikkasovelluksiin.  

 

 Tiedonvertailu                                                                  

Tinytag Explorer -ohjelmalla tiedot CO2  datalog-

gerista voi helposti yhdistää muihin Tinytag-sarjan 

dataloggerien tietoihin, kuten lämpötila-, kosteus-  

ja useisiin muihin parametreihin. 

 

 Virtakatkoviesti                                                                

Tinytag CO2 dataloggeri käyttää virtalähdeadapteria.      

Sähkökatkon aikana punainen LED etupaneelissa 

vilkkuu ilmoittaen virtaongelmasta. 

Hyväksynnät 
 

Gemini Data Loggers (UK) Ltd:n laatu- ja ympäristöhallinta-

järjestelmä vastaa ISO 9001 ja ISO 14001 standardeja, jotka 

kattavat tuotteiden, ohjelmistojen, varaosien ja lisäpalve-

luiden tuottamisen, valmistuksen, suunnittelun ja jakelun. 
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Tekniset tiedot 

Lukemat 
 

Anturityyppi    NDIR infrapuna CO2 -anturi 

Vasteaika t63   < 195 sekuntia   

Lämpötilariippuvuus 2ppm CO2 / °C  

Pitkän aikavälin stabiliteetti 

    20 ppm / vuosi (tyypillisesti) 

Lukeman erotuskyky 0.1 ppm  

 

TGE-0010 Tarkkuus  < ± (50ppm +2% lukemasta) 

TGE-0011 Tarkkuus  < ± (50ppm +3% lukemasta) 

 

Tarkkuudet ilmoitettu laitteen ollessa +25 °C lämpötilassa ja 

1013 mbar ilmanpaineessa. Yllä mainitut arvot edellyttävät   

5 minuutin lämpenemisajan. 

Ominaisuudet 
 

Lukemakapasiteetti  32,000 lukemaa 

Muisti    Haihtumaton 

Aloitusviive   Suhteellinen / Absoluuttinen 

    (45:een päivään asti) 

Lopetustoiminnot  Kun täynnä / x lukeman jälkeen 

    Ei koskaan (kiertävä, pyyhkien  

    muistin täytyttyä vanhimmasta  

    alkaen) 

Lukematyypit   Aktuelli, minimi ja maksimi 

Rekisteröintiväli  1 minuutista 10:een päivään 

Rekisteröintiaika  1 minuutista 365:een päivään 

Hälytykset   1 täysin ohjelmoitavissa. Toinen  

    hälytys voidaan ohjelmoida  

    virtakatkoviestin tilalle. 

Fyysiset ominaisuudet 
 

Toimintalämpötila  

Alue    -20°C … +60°C  

Kotelointi   leveys  85mm  

     korkeus  100mm  

      syvyys  26mm  

Paino    100g 

Kotelon väri 

 Kansi   RAL 9003 (signal white) 

 Takaosa  RAL 7035 (light grey) 

 

 

Virtalähde 
 

Yksikkö on varustettu virtalähdeadapterilla.. 

 

Varavirtalähde: CR2325 paristo 

 

Ennen pariston vaihtoa on tiedonkeruu keskeytettävä. 

Laitteen taltioidut tiedot säilyvät pariston vaihdon ajan. 

Laitteessa on myös +18V DV terminaaliliitäntä virtapiirissä, 

jota voidaan käyttää erillisestä lähteestä jos tarve vaatii. 

 

Laitteen keskimääräinen virrankulutus on 13 mA.  

Tuotenumerot 
 

TGE-0010: Tinytag CO2 dataloggeri (0 … 2000 ppm) 

TGE-0011: Tinytag CO2 dataloggeri (0 … 5000 ppm) 

 

Käyttöön tarvitaan lisäksi Tinytag Explorer -ohjelma,         

sekä USB-tiedonpurkukaapeli.  

 

Saatavana myös aloituspakettina, joka sisältää CO2 

dataloggerin, Tinytag Explorer –ohjelman, sekä USB-

tiedonpurkukaapelin: 

 

TGE-0010-SPK: Tinytag CO2 Starttipaketti (0 … 2000 ppm) 

TGE-0011-SPK: Tinytag CO2 Starttipaketti (0 … 5000 ppm) 

9
8
0
0
-0

1
1
5
: 
Is

su
e
 3

 (
1
0
th

 O
ct

o
b

e
r 

2
0
1
4
) 

 

Maahantuonti ja myynti 
 

Stig Wahlström Oy 

Suokalliontie 9 

FIN-01740 VANTAA 

Puh. (09) 502 4400 

info@swoy.fi  www.swoy.fi 


