
Zorg voor een 
gezond 

binnenklimaat
met Rovary  



Met de CO2 meter van Rovary kan zowel thuis als in
scholen en kinderdagverblijven de luchtkwaliteit
gemonitord worden. Het is een draagbare CO2
meter die zeer accuraat en in één oogopslag de
toestand van het binnenklimaat laat zien. Er kan
eenvoudig het CO2-gehalte, de luchtvochtigheid en
de temperatuur afgelezen worden. Dankzij de zeer
capabele accu is deze luchtkwaliteitsmeter makkelijk
te verplaatsen, wat het een ideaal product maakt om
meerdere ruimtes mee te meten. 

Een gezonde luchtkwaliteit 
Een verslechterde luchtkwaliteit binnen scholen heeft een negatieve invloed op de gezondheid van
docenten en leerlingen, evenals op het leerproces. Een te hoge CO2-waarde, slechte ventilatie en hoge
temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en een
verslechterde concentratie. Uit onderzoek van GGD en TNO is gebleken dat ongeveer 80% van de
basisscholen een verslechterde luchtkwaliteit heeft. Onderzoeken hebben aangetoond dat een goede
luchtkwaliteit de leerprestaties met 23% doet verbeteren en het ziekteverzuim met 25% kan
verminderen!

Krijg inzicht in de luchtkwaliteit in jouw omgeving met Rovary 

https://www.youtube.com/watch?v=W4iEaPPHmOE


Oplaadbaar (werkt ook op constante netstroom)

Realtime inzicht in de luchtkwaliteit

2 jaar garantie 

Datalogfunctie met alle historische data over de
afgelopen 7 dagen 

Grenswaarden aan te passen naar wens 

Accurate NDIR CO2 sensor

Meet temperatuur, luchtvochtigheid en CO2

! Visuele en auditieve waarschuwing kan ingesteld
worden 

Alle voordelen op een rij 

Vraag een offerte aan 

https://www.rovary.com/pages/zakelijk-new


De Rovary CO2 meters
voldoen aan de eisen van
het bouwbesluit en zijn
ISO/CE gecertificeerd 
De kwaliteit van onze CO2 meters staat bij
ons voorop. Onze CO2 meters voldoen aan
de eisen van het Bouwbesluit. Dit houdt
onder andere in dat de CO2 meter continu op
elektrische netspanning functioneert, dat het
apparaat zichzelf automatisch kalibreert en
dat deze is voorzien van een instelbaar alarm.
Daarnaast is Rovary een geregistreerd merk
in meetapparatuur en zijn de CO2 meters
gecertificeerd voor de Europese markt. Zo
zijn onze CO2 meters CE gecertificeerd en
hebben ze een ISO (EN 55032; EN55035)
keuring.



Wat bereik je met 
een Rovary CO2 meter 

Verhoogt de concentratie en
productiviteit 

Beperkt het verspreiden 
van virussen

Minder ziekteverzuim 
Transparantie naar
leerlingen en docenten

Minder gezondheids-
klachten zoals allergieën 

Gezond binnenklimaat



Breedte

Hoogte

Diepte

Aansluiting

Gewicht

Geschikt voor CO2 meting

Geschikt voor luchtvochtigheidsmeting

Geschikt voor temperatuurmeting

Meetbereik CO2 

Meetbereik temperatuur

Meetbereik luchtvochtigheid 

Werkzame luchtvochtigheid

Werkzame temperatuur  

Voeding 

Voldoet aan de eisen van het bouwbesluit

Garantie 

Technische specificaties
120 Millimeter

90 Millimeter

35 Millimeter

USB naar mini-USB(230V)

0,170 kg

Ja

Ja

Ja

400 - 5000 ppm

0-50°C

5-95% RH 

Tussen de 0%-95% (niet-gecondenseerd)

Tussen de 0°C tot 50°C 

5VDC of via USB-poort 

Ja

2 jaar 



€129,00

Vandaag besteld = morgen gratis geleverd

Retourneer gratis binnen 14 dagen

Gratis aankoopbescherming

Onze klantenservice staat voor je klaar 

ISO & CE gecertificeerd

RV2000P CO2 meter

Het ministerie van OCW stelt €17 miljoen beschikbaar
om klaslokalen in het basis en voortgezet onderwijs te
kunnen voorzien van een CO2 meter. De kosten voor
het aanschaffen van een CO2 meter worden volledig
vergoed via de lumpsum. Scholen die eerder al meters
hebben gekocht, krijgen de aanschaf alsnog vergoed.

Stap 1
Vraag een offerte aan via support@rovary.com 
of via ons contactformulier.

Stap 2 
Wij reageren op je mail binnen 24 uur. 

Stap 3 
Ontvang de CO2 meter(s) de eerstvolgende 
werkdag na betaling van de offerte. 

Subsidie beschikbaar voor de aanschaf
van CO2 meters  

https://www.rovary.com/pages/zakelijk-new
https://www.rovary.com/pages/zakelijk-new

