
FRISSE LUCHT
VOOR UW 
GEZONDHEID

Wöhler CDL 110 CO2-meter
Beoordeling van de luchtkwaliteit©
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Wöhler CDL 110  
CO2-meter

Bewust ventileren en verwarmen is belangrijk voor de gezondheid en bespaart kosten. 
Bij het ventileren wordt afhankelijk van de weersomstandigheden droge lucht ingebla-
zen. De vervuilde en vochtige lucht wordt vanuit de ruimte gelijktijdig afgevoerd. Bij 
mechanische ventilatie, wellicht met warmteterugwinning, zal dit proces 24/7 actief 
draaien. Het opwarmen van droge lucht vraagt veel minder energie. Kan uitsluitend op 
natuurlijke wijze geventileerd worden, dan gedurende de winterperiode regelmatig maar 
liefst kortstondig ventileren.

Overweeg de volgende ventilatie-adviezen:

1. Bespaarstand – Laat ventilatieroosters altijd open en zet klepraampjes op een 
kier als je thuis bent. Zorg dat de luchtstroom het gehele huis kan verversen 
door voldoende doorstroomvoorzieningen in of onder deuren te realiseren.

2. Zomernachtventilatie – Dankzij nachtventilatie kan gedurende de 
zomermaanden door de (dak)ramen te openen koele lucht de gebouwschil van 
binnenuit koelen en kan overtollige warmte ontsnappen.

3. Luchten – Zet ramen en/of deuren 10 tot 30 minuten tegen elkaar open om snel 
vervuilde en vochtige lucht te verversen.

Bewust ventileren

FRISSE LUCHT TEGEN VIRUSHOUDENDE AEROSOLEN
CO2 concentratie in ppm (parts per million)

< 700 ppm

5
min

> 1200 ppm
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Datumweergave


Tijdweergave

temperature-high
Luchttemperatuur in °C of °F

humidity
Relatieve vochtigheid in %RV

clouds
CO2 concentratie in ppm


Waarschuwing

De CO2-meter type CDL 110 meet gelijktijdig CO2, relatieve vochtigheid en 
temperatuur en is daarmee uitermate geschikt voor de beoordeling van de 
luchtkwaliteit. Overschrijdingen van vrij instelbare grenswaarden worden 
zowel visueel als akoestisch weergegeven. Een praktische en onmisbare 
ondersteuning bij energie en ventilatie adviezen. 

Voordelen

 ŗ CO2, relatieve vochtigheid en temperatuur gelijktijdig

Virussen worden grotendeels verspreid via aerosolen. Een aerosol is ver-
gelijkbaar met (onzichtbare) mist, maar dan wel vervuild met schadelijke 
vaste stoffen. Geïnfecteerde personen zullen dit ongewild uitademen, maar 
kunnen binnen hun omgeving zo wel virussen verspreiden.
Het verantwoord opschakelen van de ventilatiecapaciteit op het juiste mo-
ment zou hier uitkomst kunnen bieden. Eén van de belangrijkste parame-
ters is hier de CO2 concentratie in de lucht.
Een te hoge CO2 concentratie in de lucht zou direct moeten leiden tot ac-
tie, in de vorm van extra ventileren, om het welbehagen van personen en 
dieren te kunnen garanderen. Hoge CO2 concentraties kunnen leiden tot 
hoofdpijn, vermoeidheid en daarmee prestatieverlies.

CO2 als belangrijke indicator  
voor de luchtkwaliteit
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Wöhler CDL 110  
CO2-meter

Leveringsomvang
Wöhler CDL 110 uitleesunit ●

Netadapter ●

Artikel-Nr. 8500

Prijs € 157,00

● = inbegrepen

Product- 
selectie

400co2 ppm
GOOD

56.9 %19.8 °C
22-10-21

10:26

Datum (jj-mm-dd) en Tijd

CO2-concentratie in ppm  
(parts per million)

Relatieve vochtigheid in %RV

Luchttemperatuur in °C (of °F)
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Tools Toepassing

 ¬ Meting van CO2, relatieve vochtigheid en temperatuur 
tegelijkertijd

 ¬ Beoordeling van de omgevingslucht over een langere 
periode

 ¬ Overschrijdingen van vrij instelbare grenswaarden wor-
den zowel optisch als akoestisch aangegeven.

 ¬ Praktische en onmisbare ondersteuning bij het energie- 
en ventilatieadvies

 Voordelen

 ¬ CO2, relatieve vochtigheid en temperatuur gelijktijdig

CLOUD CO2 omgevingslucht

Meetbereik: 0 tot 9.999 ppm
Nauwkeurigheid: ±(50 ppm + 5 %Rdg) 

(< 2.000 ppm), mede afhankelijk 
van de absolute luchtdruk

Resolutie: 1 ppm

temperature-high Temperatuur

Meetbereik: -10 tot +60 °C
Nauwkeurigheid: ±0,6 °C
Resolutie: 0,1 °C

humidity Relatieve vochtigheid

Meetbereik: 5 tot 95 %RV  
(niet condenserend)

Nauwkeurigheid: ±5 %RV (20 tot 90 %RV), 
anders ±7 %RV

Resolutie: 0,1 %RV

 Overige specificaties

Geheugencapaciteit: 5.333 meetsessies  
(CO2, %RV en temperatuur) 
met datum en tijd

Opwarmperiode: 30 s
Gewicht: 208 g
Afmetingen: ø 118 x 70 mm
Voeding: 230 V / 50 Hz  

netvoeding voorzien van  
5 V DC uitgangssignaal

Technische 
gegevens
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Wöhler Nederland B.V. 
Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A 
3812 PL Amersfoort 
Tel.: +31 (0)33 20 77 600
E-mail: info@woehler.nl
www.woehler.nl       


