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Realtime in App

Automatisch logboek en rapportage

Management rapportage

Temperatuur Relatieve
vochtigheid

CO2 Geluidsensor

Ook andere sensoren mogelijk, vraag naar de mogelijkheden

Geschikt voor veel sensoren→
→

→
→
→

→
→Zeer gebruiksvriendelijk

Push bericht wanneer maatregelen noodzakelijk zijn

Inzicht en alarmering per ruimte

Realtime informatie individuele ruimtes

→ Actief handelen op basis realtime informatie

→ Te koppelen aan gebouw beheersysteem

→ Support en ondersteuning goed geregeld
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Volgens onderzoek van de overheid is het binnen klimaat van veel schoolgebouwen 
in Nederland niet optimaal. Een ongezond binnenklimaat heeft een negatieve 
invloed op prestaties, concentratievermogen en de gezondheid van mensen.

Wilt u weten of de luchtkwaliteit van uw schoolgebouw aan de eisen van 
het bouwbesluit voldoet? Wij kunnen u nu hiermee helpen. Wij hebben een 
gebruiksvriendelijke oplossing om te meten of er voldoende verse lucht aanwezig 
is en welke maatregelen u kunt nemen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het AirTeq team zet in op hoge kwaliteit van onze sensoren tegen een zo gunstig 
mogelijk tarief. Wij geloven in het grote goed van schone lucht voor iedereen en 
wensen ook iedereen alle voordelen daarvan. Vragen beantwoorden we graag...

Gebruiksvriendelijke
sensoren voor het onderwijs

Team AirTeq
Culemborg
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Deze gebruiksvriendelijke sensor wordt veel gebruikt in scholen. De sensor maakt een-
voudig verbinding via WiFi en de data is via een dashboard in te zien.

Wat meet de sensor?
  Temperatuur
  CO2
  Luchtvochtigheid

Wat wordt meegeleverd?
  5 volt adapter
  USB kabel van 1,0 meter
  Tafelstandaard
  Kan eenvoudig aan de muur bevestigd worden.

Wanneer is de sensor een goede keus?
  WiFi 2.4 GHz beschikbaar is
  Iedere 10 seconden een meting
  Duidelijk door kleuren display, van grote afstand 
afleesbaar
  Door de (aanpasbare) stoplichtfuntie en CO2 
waarde kan je direct zien wat de luchtkwaliteit 
is en actie ondernemen indien nodig
  Fraaie sensor om te zien

Nadeel
  Geen 5 GHz WiFi
  Netvoeding nodig

AirTeq Touch sensor

Prijs informatie
AirCheq Touch sensor € 125,00

Software AirTeq Smart Monitoring
Locaties < 15 sensoren (per jaar)  € 120,00

Locaties > 15 sensoren (per sensor per jaar) € 8,00
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Prijs informatie
IOT/LoRaWAN ML 103 € 175,00

Software AirTeq Smart Monitoring
Locaties < 15 sensoren (per jaar)  € 120,00

Locaties > 15 sensoren (per sensor per jaar) € 8,00

Wat meet de sensor?
  Temperatuur
  CO2
  Luchtvochtigheid

Wat wordt meegeleverd?
  Batterijen
  Muurbeugel
  Dubbelzijdig tape
  Pluggen en schroeven
  Anti diefstal schroef

Wanneer is de sensor een goede keus?
  Snelle installatie:
  Binnen 10 seconden bevestigd en in gebruik
  Makkelijk in gebruik:
  Geen gedoe met lokale netwerkinstellingen of 
configuraties
  Geen vaste netwerk kosten van KPN

Nadeel
  Batterijen vervangen (ca. 4 jaar)
  Per gebouw heb je een Gateway nodig

IOT/LoRaWAN sensor ML103
Het is een fraaie draadloze sensor: Temperatuur, vochtigheid, CO2 concentratie.  
De gegevens worden in realtime op het Einkscherm weergegeven. Daarnaast is  

de sensor voorzien van een unieke (instelbare) stoplicht functie inclusief een  
duidelijk display met grafiek.
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Daarnaast is de sensor voorzien van een unieke 
stoplicht functie. De sensor ademt in de kleuren 
Groen, Oranje, Rood. Je kan aan de sensor zien 
wat de luchtkwaliteit is.

Wat meet de sensor?
  Temperatuur
  Geluid
  CO2
  Luchtvochtigheid

Wat wordt meegeleverd?
  5.0 volt adapter
  Optioneel te krijgen met wikkel (sticker)

Wanneer is de sensor een goede keus?
  Als WiFi 2.4 GHz beschikbaar is
  Duidelijk, gebruiksvriendelijk en robuust
  Door de stoplicht indicatie kan je direct zien wat 
de lucht kwaliteit is en actie ondernemen indien 
nodig
  Sensor is te krijgen met wikkel (sticker)
  Houder voor montage op de muur en 
stroomadapter is inbegrepen

Nadeel
 Geen 5 GHz WiFi
 Geen display
 Netvoeding nodig
  Grenswaarde van stoplichtfunctie zijn niet  
aanpasbaar. (Groen < 850 ppm, Oranje  
850-1200 ppm, Rood > 1200 ppm)

AirTeq Smart sensor
Deze gebruiksvriendelijke sensor wordt veel gebruikt in scholen. De sensor maakt  

eenvoudig verbinding via WiFi en data is via een APP / Dashboard in te zien.

Prijs informatie
AirCheq Smart sensor € 109,00

Software AirTeq Smart Monitoring
Locaties < 15 sensoren (per jaar)  € 120,00

Locaties > 15 sensoren (per sensor per jaar) € 8,00
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Wanneer is de sensor een goede keus?
  Snelle installatie:
  Binnen 10 seconden bevestigd en in gebruik
  Makkelijk in gebruik:
  Geen gedoe met lokale netwerkinstellingen of 
configuraties

Nadeel
  Geen display
  Batterijen vervangen (3-4 jaar)
   Maandelijkse kosten KPN (na 36 maanden  
€ 1,80 per maand)

Prijs informatie
KPN CO2 sensor € 249,00

Software AirTeq Smart Monitoring
Locaties < 15 sensoren (per jaar)  € 120,00

Locaties > 15 sensoren (per sensor per jaar) € 8,00

Deze gebruiksvriendelijke sensor wordt veel gebruikt in scholen. De sensor maakt  
eenvoudig verbinding via het Lora netwerk van KPN. Daarnaast is de sensor  

voorzien van een unieke stoplicht functie. De sensor ademt in de kleuren Groen,  
Oranje, Rood. Je kan aan de sensor zien wat de luchtkwaliteit is.

Wat meet de sensor?
  Temperatuur
  CO2
  Luchtvochtigheid

Wat wordt meegeleverd?
  Batterijen
  Kan eenvoudig aan de muur bevestigd worden

KPN CO2 sensor
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Heeft u vragen of opmerkingen over een sensor? Of zoekt u ondersteuning bij het instellen 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.

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

Pascalweg 2a 
4104 BG Culemborg
Netherlands

Service & Advies


