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Prostorové čidlo CL-TVOC slouží pro sledování 
kvality vzduchu v interiéru budov a pro efektivní 
řízení výkonu ventilačních (HVAC) systémů dle 
aktuální úrovně znečištění vzduchu. Čidlo měří 
koncentraci celkového množství těkavých 
(plynných) organických látek ve vzduchu (tzv. 
TVOC=Total VOC) ve vnitřním vzduchu. Je vhodné 
pro kanceláře, školy, učebny, obchodní centra, 
domácnosti, restaurace, fitcentra, komerční 
objekty, atd. 
 

 snímá těkavé organické látky – VOC 

 volitelný výstup - analogový napěťový  
0 - 10V nebo RS485 komunikace 
s protokolem Modbus RTU 

 jednoduchá volba výstupu měření 
TVOC v rozsahu 0 – 1000 µg/m3 nebo eCO2 
v rozsahu 400 – 2000 ppm 

 vhodné pro montáž do elektroinstalační 
krabičky 

 nevyžaduje údržbu během provozu 

 dlouhodobá životnost a stabilita 
 
Vestavěné pokročilé čidlo VOC je citlivé na těkavé organické 
látky typicky obsažené ve vydýchaném vzduchu, plynné 
metabolické produkty lidského organizmu a další znečišťující 
látky jako formaldehyd, výpary desinfekčních prostředků, 
kuchyňské výpary, výpary z barev, laků, lepidel, čisticích 
prostředků, cigaretový kouř apod., které čidlo CO2 
nedetekuje. 
Zkratovacími propojkami na desce elektroniky je možno 
zvolit mezi analogovým napěťovým výstupem a datovým 
výstupem s RS485 komunikací. 
Typ analogového výstupu lze propojkou zvolit jako TVOC 
s rozsahem 0 – 1000 µg/m

3
 nebo eCO2 s rozsahem 400 – 

2000 ppm. V eCO2 (estimated=odhadovaný CO2) měřicím 
módu čidlo na základě aktuálně zjištěné koncentrace 
těkavých organických látek trvale provádí odhad odpovídající 
koncentrace CO2 dle speciálního algoritmu, založeném na 
předpokladu, že množství TVOC produkované lidským 
metabolizmem je úměrné k vydechovanému CO2. Výstup 
čidla je pak principiálně nastaven jako ekvivalent 
k standardnímu čidlu CO2 s daným rozsahem. 
Pomocí RGB LED indikátoru lze snadno zjistit okamžitou 
kvalitu vzduchu. 
Pro podrobné informace o komunikačním protokolu použijte 
dokument CL-Modbus-Komunikace. Vysvětlení odborných 
zkratek a pojmů naleznete na našich internetových 
stránkách v sekci Slovník. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Parametr Hodnota Jednotka 

Rozsah napájecího napětí 
12 – 40 
15 – 30 

V DC 
V AC 

Průměrná spotřeba 0,2 W 

Měřící rozsah TVOC 0 – 1000 μg/m
3
 

Měřící rozsah eCO2 400 - 2000 ppm 

Analogový výstup 
1)

 0 – 10 V DC 

Pracovní teplota 0 až +50 °C 

Pracovní vlhkost 
nekondenzující 

0 – 90 % RH 

Skladovací teplota -20 až +60 °C 

Očekávaná životnost min. 10 let 

Krytí IP20  

Rozměry 57,2x44,4x25 mm 

Sběrnice RS485 
2)

   

Rozdílné napětí A-B max 5 V 

Vstupní souhlasné nap.  A-B -7 až 12 V 

Výstupní souhlasné nap. A-B max 3 V 
1)
 Typ analogového výstupu, TVOC nebo eCO2 lze zvolit 

zkratovací propojkou. 
2)
 Nemá galvanické oddělení. 
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