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AirCheq Touch Pro
Eenvoudig en direct het binnenklimaat meten in de ruimtes van uw school,
kinderopvanginstelling, kantoor of woning? Zodat u gegarandeerd bent
van gezonde lucht? Dat kan met de AirCheq Touch Pro: een hoogwaardige,
in Zweden ontwikkelde sensor die CO2, temperatuur en luchtvochtigheid
meet. Op het heldere display ziet u direct het resultaat.

Voordelen

Een betere concentratie. Een hogere pro
ductiviteit en zo min mogelijk vermoeid
heidsklachten. Een gezond binnenklimaat
heeft veel voordelen voor de mensen die
in een bepaalde ruimte werken of leven.
U brengt de luchtkwaliteit vlot en eenvoudig
in beeld met de AirCheq Touch Pro sensor.
Op deze sensor ziet u direct hoe gezond de
lucht in een specifieke ruimte is.

Heldere rapportages

Bijbehorende online software - ontwikkeld
door AirTeq in Culemborg - exporteert alle
data naar uw computer, zodat u op afstand
heldere rapportages kunt ontvangen per dag,
week of maand. De frequentie bepaalt u zelf.

Stoplicht indicatie

De AirCheq Touch Pro toont aan de hand van
de welbekende stoplichtkleuren hoe gezond
uw binnenklimaat is:
Groen = gezond (< 800 ppm)
Oranje = matig (800-1.200 ppm)
Rood = ongezond (>1.200 ppm)
Standaard is de sensor ingesteld op boven
staande CO2-grenswaarden. U kunt deze
waarden naar wens aanpassen. Ook kunt u
een (akoestische) alarmfunctie instellen:
u krijgt dan een signaal wanneer de
luchtkwaliteit beneden peil is.

www.Airteq.eu

Eenvoudig te bedienen
Eigen grenswaarden instellen
Export data naar PC (7.000 metingen)
Inclusief tafelstandaard /
muurbeugel

Technische Specificaties
Afmeting
Aansluiting

96 x 86 x 32 (mm)
Micro-USB

CO2 sensor

SenseAir S8 LP
incl. autokalibratie
300 - 10.000 ppm
± 40 ppm / ± 3% of reading
> 15 jaar
36 maanden

Bereik
Nauwkeurigheid
Levensduur sensor
Garantie
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Temperatuur
Bereik	-10°C - 50°C
Nauwkeurigheid
± 0.3°C
Luchtvochtigheid
Bereik
Nauwkeurigheid
Data opslag
Alarmering instellen
Netwerk Specificaties
Gewicht
Display
Meegeleverd
Artikelnummer

0 - 95%
2%
7.000 metingen
Ja
Wifi 2.44 GHz
200 g
76 x 52 (mm) Color TFT
screen met touchscreen
USB kabel + adapter,
handleiding, tafelstandaard
8720299545656
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