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AirTeq online monitoring

Wie is AirTeq?
AirTeq is in 2007 opgericht als ingenieurs-
bureau met als specialisatie binnenklimaat, 
onderzoek en advies.

In 2012 zijn we gestart met het ontwikke-
len van een online oplossing (hardware en 
software) waarmee onze klanten zelf het 
binnen klimaat konden volgen.

Na jaren van testen en ontwikkelen zijn 
we in 2015 gestart met de uitrol van online 
monitoring bij een aantal opdrachtgevers. 
De vraag bleek echter zo groot dat het 
onmogelijk was om de sensoren zelf te blij-
ven produceren. De verschillende sensoren 
worden gemaakt door toon aangevende fa-
brikanten. We hebben ons daarna volledig 
gericht op de software.

AirTeq is kennispartner voor het onderwijs, 
de GGD, overheden, facilitaire bedrijven 
en voor vakliteratuur. Met meer dan 70.000 
sensoren en > 2000 locaties is er altijd een 
tevreden gebruiker bij u in de buurt.
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AirTeq Smart Monitoring 
geeft inzicht en analyse

AirTeq maakt uw omgeving (binnenklimaat) begrijpelijk en 
combineert dit met slimme oplossingen voor het besparen van 
energie. Met onze oplossing heeft u altijd en overal eenvoudig 
inzicht in het binnenklimaat en energieverbruik.

Laagdrempelig en betrouwbaar monitoren, dat zijn de sleutel - 
woorden bij ons. In een oogopslag zien of de luchtkwaliteit 
goed is.

Voordelen van online monitoren
 Realtime inzicht
 Eén inlog voor alle locaties
 24/7 inzicht in het binnenmilieu
 Periodieke rapportage / analyse (in pdf in uw e-mail)
 Grenswaarden zijn aan te passen
 Ontvang alarmering bij overschrijding grenswaarde
 Deel eenvoudig de meetdata
 Koppel je slimme gas / elektra meter
 Besparen op energieverbruik (20-30% is realistisch).
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Met de Smart sensoren van AirTeq kunt u het binnenklimaat 
meten vanaf uw smartphone of pc en heeft u online inzicht, 
analyse en rapportage.

Wij bieden u een veilig en betrouwbaar online monitoring-
systeem, inclusief analyse en rapportage, dit conform de laat-
ste eisen van het Bouwbesluit en de GGD-richtlijnen. 

Er worden sensoren in de ruimte geplaatst en u kunt direct zien 
hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit.De verschillende sen-
soren meten continu het binnenklimaat en sturen dit door naar 
ons platform. Daar wordt de data geanalyseerd en weer gegeven 
in overzichtelijke tabellen en grafieken.

Hoe werkt het?

+

Sensoren 
in ruimtes

App voor medewerker
 Push bericht wanneer maatregelen 

 noodzakelijk zijn
 Inzicht en alarmering per ruimte
 Actief ventileren op basis van CO2

Centraal inzicht
 Breed assortiment aan sensoren leverbaar
 Automatisch logboek en rapportage (dag/week/maand)
 Versturen van periodieke rapportages
 Zeer gebruiksvriendelijk
 Management rapportage

Temperatuur 
 stookgedrag/ 
 thermisch comfort

Relatieve 
vochtigheid

CO2
conform  

GGD-  
 bouwbesluit

Geluidsensor
wanneer is  
de ruimte  
in gebruik

AirTeq cloud

Meten op werkplek niveau
 Sensoren afgestemd op de vraag
  Maatwerkrapportages afgestemd op je vraag
  Gemakkelijk in gebruik
  Schaalbaar (van 1 tot 250 sensoren)
  Data als Excel bestand te downloaden
  Handige app voor laagdrempelig inzicht
  Eenvoudige implementatie / installatie
  > 70.000 sensoren online
 Meer dan 8000 tevreden gebruikers
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Wat meten de verschillende 
sensoren?

Bespaar eenvoudig energie

Het inzicht dat online monitoren geeft, levert een aanzienlijke 
energiebesparing op. Er gaat veel energie verloren door een 
verkeerde afstelling van de verwarming. Ons platform waar-
schuwt u automatisch wanneer de verwarming buiten gebruiks-
tijden brandt, zodat u hierop kunt sturen. 

Daarnaast kunt u eenvoudig uw slimme meter(s) koppelen.  
Met deze koppeling heeft u inzicht hoeveel gas en elektra u 
verbruikt. 
Onze klanten besparen met deze functie gemiddeld 20 – 32% op 
hun energiekosten zonder te investeren.

Samen met u brengen we uw monitoringsbehoefte in kaart en 
selecteren daar passende sensoren bij. Of dit nu voor een kan-
toor, school, productiebedrijf of schip is. Dit kunnen algemene 
sensoren zijn die CO2, temperatuur, vocht of geluid meten, 
maar ook specifieke sensoren die bijvoorbeeld fijnstof meten. 
Deze meetresultaten worden online opgeslagen en automatisch 
geanalyseerd. Daarnaast zijn klantspecifieke maatwerksensoren 
mogelijk.

De slimme sensoren kunnen u (afhankelijk van het type sensor) 
naast helder inzicht tevens advies geven over welke maatrege-
len u zelf kunt nemen om het binnenklimaat te verbeteren (via 
een handige app).   Inzicht in gas- en elektraverbruik

 Koppelt de data aan de gemeten binnentemperaturen.

AM550-ED1 GPRS
G4: Uniflo G4SRT
G6: Uniflo G6SRT

GasmeterElektrameter
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Met ons platform is het eenvoudig mogelijk op afstand je 
verwarming te bedienen (MQTT server). 
Vul de openingstijden en gewenste temperatuur en dat is 
het. Zonder voorkennis of ingewikkelde instellingen kunt u 
de verwarming centraal bedienen.Ook eventuele storingen 
van de verwarming kunt u hier zien.

Bedien je verwarming Eenvoudig toegang:  
online inzicht

U kunt via elke PC, tablet of telefoon inloggen op ons platform.  
Via een beveiligde verbinding heeft u toegang tot de data. 
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 Meetdata is online eenvoudig in te zien en te downloaden.
 Realtime inzicht in de meetdata
 Automatisch analysen van de data dag/week/maand
 Stel eenvoudige periodieke rapportages in en ontvang deze  

 als pdf-bestand in usw e-mail (dag/week/maand)
 Inzicht in verwarmingsprestaties 
 Vergelijk eenvoudig verschillende ruimtes met elkaar
 Alarmeringen instellen
 Eenvoudig data delen
 Namen van sensoren aanpassen 
 Energieverbruik
 Management rapportages
 Handleidingen/instructies

Online Platform:  
Online inzicht & analyse

Inzoomen op detailoverzicht
Bekijk de grafieken in detail overzicht en vergelijk de verschil-
lende sensoren met elkaar.
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Analyse per week / week / maand

Detailoverzicht per ruimte
Dit is mogelijk per week, maand of voor een zelf ingestelde periode.
Zie eenvoudig of de ruimte gezond is.

  In één oogopslag  
de analyse van  
een dag, week  
of maand.

  Detail overzicht  
per sensor op  
basis zelf  
ingestelde  
grenswaarde.

Ruimtes onderling vergelijken
Vergelijk eenvoudig verschillende ruimtes met elkaar.
Dit is mogelijk per week, maand of voor een zelf ingestelde periode.
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Alarm instellen
  Eenvoudig alarmeringen instellen per gebouw of per ruimte

Rapportage
Eén van de krachtigste functies van ons platform is de rapporta-
ge toolfunctie. Je kunt hiermee eenvoudig zelf een rapportage 
maken van de meetdata en deze direct verzenden. 

 Eenvoudig periodieke rapportages instellen
 Per dag, week, maand- managementrapportages
 Als pdf-bestand in je mail



AirTeq online monitoring

Instellingen Grenswaarden aanpassen
 Pas eenvoudig de namen van de sensoren of locatie(s) aan.   Stel eigen grenswaarde in, zodat de analyse en rapportage 

aansluit.
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Support
Handleidingen, instructie videos zijn online beschikbaar. 
Daarnaast is het mogelijk om hier vragen te stellen. 
Deze komen direct bij onze klantvriendelijke support terecht. 
Wij streven ernaar om binnen 4 uur te antwoorden.

Data delen
Bepaal zelf met wie u de data wilt delen.  

Standaard kent het platform drie rechten niveau.
 Administrator (beheerder / eigenaar)
 Beperkte (Conciërge / gebouwbeheerder)
 Zicht account (Installateur / gebruiker)
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Energie: energieverbruik
Koppel eenvoudig je slimme gas en elektra meter en zie hoeveel 
energie er verbruikt wordt als het pand niet in gebruik is. 
Met een machtiging krijgen wij deze data van de netbeheerder. 
Bij meerdere locaties kunt u het verbruik vergelijken.

Overzicht van energieverbruik per dag, week, maand en jaar.
Dit kan worden ingesteld in kWh of in €.

Energie: submeters
Het is mogelijk om per fase het elektra verbruik te meten.  
Zo weet u precies wat de grootverbruikers zijn.
Voor deze functies wordt er een kastje in uw meterkast 
geplaatst.

Overzicht energieverbruik van submeters per dag,  
week, maand en jaar.
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AirTeq MaatwerkAirTeq Touch

AirTeq | AurAirAirTeq | Netatmo Pro AirTeq | Aranet ProAirTeq | Netatmo

AirTeq | Uhoo

Binnenkort 
meer nieuws...
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Service en Support
AirTeq ontwikkelt haar eigen software in Culemborg.
We hebben inmiddels meer dan 70.000 sensoren 
online en hebben hiermee een robuuste en betrouw-
bare oplossing.

Vragen zijn er om gesteld te worden, problemen zijn 
er om verholpen te worden, en wij zijn er om het u 
makkelijk te maken. Heeft u vragen of opmerkingen 
over de sensoren? Of zoekt u ondersteuning bij instel-
len van de sensor? Onze medewerkers van de afdeling 
Service staan elke werkdag voor u klaar.  
U kunt contact opnemen door te bellen of te mailen.

Contact

Telefoon: 0345 785 611
E-mail: support@AirTeq.eu


