″Direct inzicht in
uw binnenklimaat″

Smart
Inzicht:

Meet overal eenvoudig en direct uw
binnenklimaat met de Smart sensor. De
sensor is voorzien van hoogwaardige
sensoren en meet CO2, temperatuur, geluid
en relatieve luchtvochtigheid. De sensor is
uitgerust met stoplicht indicator: gezonde
lucht=groen/matig=oranje/slecht=rood
(indien aangesloten op AirTeq platform)

Op de app voor tablet of telefoon kan u grafieken
raadplegen, gegevens delen, e.d. Sluit de sensor aan
op het AirTeq platform en AirTeq verzorgt de
monitoring 24 uur per dag en 7 dagen per week. Alle
meetdata worden veilig meervoudig opgeslagen
waardoor verlies van data tot een minimum beperkt is.
Indien aangesloten op het AirTeq platform kunnen
automatische samenvattingen verstuurd worden per
mail (dagelijks/wekelijks/maandelijks).

Gezond binnenklimaat:
Een gezond binnenklimaat draagt bij aan de
productiviteit van mensen in de ruimte. Schone lucht
zorgt voor een betere concentratie en vermindert
vermoeidheidsklachten.
De Smart kan gebruikt worden voor het meten
van de luchtkwaliteit in onder andere kantoren,
scholen, kinderopvang, kantoren of woningen.

Stoplicht Indicatie (AirTeq platform):
De Smart toont door middel van 3 kleuren aan of uw
lucht gezond of ongezond is. De kleuren dienen als
grenswaarden en staan ingesteld op de volgende
waarden:
Groen <800 ppm = Gezond
Geel 800-1200 ppm= Matig
Rood >1200ppm = Ongezond
Indien gewenst kan er ook een alarmfunctie ingesteld
worden (indien aangesloten op AirTeq platform).

https://egeda.be/merk/airteq/

Ook dit nog...

Eenvoudig te bedienen
Eigen grenswaarden en alarm instellen (via
AirTeq platform)
Inclusief app om grafieken te raadplegen,
gegevens te delen,...

Technische Speciﬁcaties
Afmeting

45 x 45 x 155 (mm)

Aansluiting

Bedrading

Stroom

incl. 12 volt adapter

Co2 sensor

Bereik
Bereik

0-5000 ppm

Nauwkeurigheid

5% (van 0 tot 1000 ppm) of +/- 50ppm (van 0 tot 1000 ppm)

Temperatuur:
Bereik

0°C - 50 °C

Nauwkeurigheid

±0.3°C

Luchtvochtigheid:
Bereik

0-100%

Nauwkeurigheid

+/- 3 %

Geluidsmeter

Bereik: 35 dB tot 120 dB

Alarmering instellen

Ja, via AirTeq platform

Grenswaarden instellen

Ja, via AirTeq platform

Garantie

3 jaar

Meegeleverd

App voor tablet of telefoon (grafieken, delen gegevens,...

https://egeda.be/merk/airteq/

