
Timeair holder styr på indeklimaet. 
 

Timeair

  

Bedre indeklima baseret på faktiske CO2-værdier 

Vurdering: Endnu ikke vurderet 
Pris: 
Variant pris modificerer: 

Pris inkl. moms: 

Pris inkl. rabat: 1.320,00 DKK

Salgspris fratrukket rabat: 

Brutto-salgspris: 1.320,00 DKK

Netto-salgspris: 1.320,00 DKK
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Timeair holder styr på indeklimaet. 
 

  

Stil et spørgsmål om dette produkt 

Fabrikant: Wiesemann & Theis GmbH 

Beskrivelse 

Opnå bedre indeklima baseret på faktiske CO2-værdier.

Tidsuret måler CO2-koncentrationen i den omgivende luft og bruger den til at bestemme, hvornår den næste ventilation af luften bør
finde sted.

I daginstitutioner og skoler, møde- og begivenhedslokaler, men især også i områder, der er meget frekvente, er det vanskeligt at få et overblik
over det korrekte ventilationsbehov. Tidsindstillingen giver dig et rumluftfeedback i realtid og udløser alarmer baseret på målte værdier i stedet
for at bruge en CO2-uafhængig timer.
Sammenlignet med kun CO2-sensorer viser tidsindstillingen ikke kun det aktuelle kuldioxidindhold i den omgivende luft, men bruger også 12
lysdioder til at indikere den resterende tid, indtil den kritiske grænse er nået. Timeair kan konfigureres individuelt i et interval fra ... til ... ppm
(Den anbefalede RKI-grænse er 1000 ppm.) Når denne værdi er nået, genereres visuelle og valgfri akustiske signaler.

Egenskaber
Tekniske data

Egenskaber
Tekniske data

Egenskaber

Sensor:

CO2-sensor:
Måleområde: 400-5000 ppm CO2

Funktionalitet:

LED-indikatorer på enheden til visuel identifikation af luftkvaliteten

Alarm- og rapporteringsfunktion:
7-segment LED-indikator for faktiske CO2-værdier og resterende tid indtil udluftning.
12 lysdioder til visning af den sidste time før udluftning og til alarmsignalering
Alarmsignal kan aktiveres

Mulige anvendelser:
Overvåg CO2-værdier på kontorer og skoler

Standarder og mere

Overholder standarder både i kontormiljøer og i industrielle miljøer:
Høj støjmodstand til industrielle miljøer
Lav støjemission til bolig- og forretningsområder

2 års garanti

Tekniske data

  

Forbindelser og skærme:
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Sensor: Co2 måling af luftkvalitet

Forsyningsspænding: DC 5V via Micro-USB-stik

Forsyningsforbindelse: Mikro-USA-stik

Aktuelt forbrug: Type. 200mA @5V DC

Viser: LED 7-segmentdisplay til måleværdi og
resterende tid LED-farvering
til angivelse af resterende tid og alarm
LED CO2-indikatorlys

Betjeningselementer: 3 berøringssensorer til enhedskonfiguration

Måleenhed:

Måleområde:  400-5000 ppm CO2

Opløsning:  1 ppm CO2

Målefejl: maks. ± 100 ppm ±5% af den målte værdi

Målefrekvens: 10'erne

Kabinet og andre data:

Kabinet: Plast kompakt hus til vægbeslag eller på
bordplade
?88mm x 18.9mm

Vurdering af kabinet: IP20 

Vægt: ca. 70 g

Omgivelsestemperatur: Opbevaring: -40..+70°C

Tilladt relativ luftfugtighed: 0...90% relativ luftfugtighed (ikke-
kondenserende)

Leveringens omfang: 1x timeair
1x USB AC adapter DC
5V, 1A 1x USB-kabel med USB-Micro stik,
1.8m

Enheder i boks:1 
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