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En av marknadens bästa digitala
sensorer för enklare kontroll av
luften du andas in!

Känner du till att:

Bra luftkvalitet förbättrar dina
medarbetares prestationer med 8 till 10%
Ju högre CO2-halten är desto
större är risken för smittspridning

Funktioner
Wi-Fi
Enkel åtkomst till all data
via Wi-Fi
GSM (tillval)
För gränslös åtkomst till all
data oavsett var du är
SD-kort
Gör det enkelt att lagra data
lokalt utan uppkoppling
LED-display
Visar realtidsvärdet
Trafikljus
Enkelt att se om luftvärdena
är bra eller ej
RS485 Modbus
Enkel kommunikation
med BMS-system
(byggnadsautomationssystem)
USB-kontakt
Typ-C för alternativ
strömförsörjning
DC anslutning
230V-adapter ingår för
enkel anslutning
Switchar
För enkla val av funktioner
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Håll koll på din
innomhusmiljö
och agera utifrån fakta!
AirQ² har tre olika indikatorer för att
uppmärksamma dig på luftens kvalitet du andas:
• Trafikljuset
(grön, gul och
röd) indikerar
koncentrationsnivåerna
för de olika föroreningarna

“Bra”

• Led-displayen
som i realtid
visar de olika
luftkvalitetsvärdena

“Gränsfall”
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• Summern
som uppmärksammar
dig på dåliga värden
även om du för tillfället
inte ser själva enheten

“Dåligt”

Kontrollera din

AirQ²

var du än är!

Enkel installation och uppföljning via AQI-appen
Du kan enkelt konfigurera din AirQ² som du själv vill
LED-display

Välj de parametrar (CO2, VOC, PM1, PM2.5, PM10,
temperatur, relativ luftfuktighet samt tryck) som du vill
visa på skärmen.

Summer

Ställ in sensorn att varna dig när koncentrationen av
luftföroreningarna överskrider den valda, kritiska nivån.

Trafikljus och tröskelinställningar

De önskade tröskelvärdena kan variera från hus till hus, kund till kund eller t.o.m.
land till land. Med AirQ²s luftvärdes-app (AQI) kan du ställa in tröskelvärdena enligt
dina egna önskemål för det aktuella objektet.
Du kan även välja om ljuset skall lysa konstant, blinka eller bölja.
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MÖJLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SKOLOR

FÖRSKOLOR

KONTOR

HOTELL

AirQ² smälter in i väldigt bra
i många olika miljöer och
mjukvaran anpassas enkelt
utifrån olika lokalers behov.
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Håll koll

oavsett var du än är!

AirQ² har en mycket sofistikerad app (AQI) med instrumentpaneler som
hjälper dig att känna till och analysera din inomhusluftkvalitet i realtid.
AIQ-mjukvaran visar såväl faktiska värden inomhus som dina lokala
utomhusluftkvalitetsdata givet från externa, officella stationer. Detta
plus mycket annat finns i den tillhörande appen... bli uppkopplad och
upplev intelligensen!

GENERELLA SPECIFIKATIONER
Strömförsörjning

Micro USB-uttag / 12 V-uttag

Anslutningar

Wi-Fi, RS485 samt GSM (tillval)

Lagring

Micro SD-kort och molnlagring

Vikt

227 gr

SENSORSPECIFIKATIONER
PARAMETER

SENSORTYP

OMFÅNG

UPPLÖSNING

NOGGRANNHET

Temperatur

Digital sensor

30 – 60 °C

0,1°C

+/- 0,1°C

Relativ luftfuktighet (RF)

Digital sensor

0 – 99 %

1%

+/- 1% RF

Tryck

Digital sensor

300 – 1100hPa

0,18Pa

+/- 3%

Laserljusspridning

1 - 1999 µg/m³

1µg/m³

0-150 μg /m³ +/- 10%
>150 μg/m³ +/- 15%

CO²

NDIR (Icke-dispersiv
infrarödanalysator med
dubbla våglängder)

0 – 5000 ppm

0,01 – 1,0 ppm

+/- 3%, +/- 50 ppm

VOC

Elektrokemisk

0,01 – 20 ppm

0,01 – 1,0 ppm

+/- 3%

PM1, PM2,5 & PM10

Dimensioner i cm

12 cm

3 cm

12 cm
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+4 000 000
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miljoner bostäder utrustade
sedan Aereco grundades
år 1984

produkter tillverkade varje år
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bostäder utrustade varje år

+450 anställda i företaget

+30 länder där Aereco är verksamma
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