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SENSOAIR
Inteligentny czujnik jakości powietrza

Dane techniczne

Zastosowanie

• SENSOAIR jest czujnikiem powietrza służącym do kontroli jakości powietrza w zamkniętych 
pomieszczeniach.

Funkcja

• Dwa czujniki mierzą poziom stężenia dwutlenku węgla (CO2) i poziom stężenia VOC (stężenia lotnych 
związków organicznych)1).

Właściwości urządzenia

•  Jeśli zawartość CO2 i stężenie VOC przekracza przedstawione poniżej wartości progowe, informacja taka 
pojawi się na wyświetlaczu SENSOAIR i aktywowane zostanie sterowanie przyłączonych urządzeń. 

• SENSOAIR Typ Plus:

- ścienny

• SENSOAIR Typ smart:

- Wariant wolnostojący lub naścienny do wyboru

- Łatwa obsługa poprzez aplikacjęSIEGENIA Comfort zainstalowaną na smartfonie lub tablecie

- Wyświetlacz jakości powietrza

- Włącz/wyłącz wskazujące diody LED

- Możliwość łączenia z urządzeniami SIEGENIA smart (AEROPAC smart; AEROMAT VT RS smart; 
AEROMAT VT WRG 1000 smart, AEROMAT VT WRG 1100 smart; DRIVE axxent DK smart)

1) VOC lotne związki organiczne w postaci gazów, np. dym papierosowy,  zapach ciała, zapach kuchenny itp.

2) Aplikacja SIEGENIA Comfort jest kompatybilna z iOS 8.0, iPhone, neuer, iPhone, iPad i iPod touch, oraz Androidem5.0 i nowszy.



SENSOAIR Dane techniczne

ul. Ossowskiego 64

46-203 Kluczbork

POLSKA

Telefon:   +48 77 4477700

Telefax:   +48 77 4477720

info-pl@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +32 9 2811312

Białoruś  Telefon: +375 17 3121168

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +380 44 4637979

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

Dane teleadresowe naszych oddziałów 

na całym świecie znajdziecie Państwo na 

www.siegenia.com 

Dane techniczne

Informacje dla SENSOAIR plus smart

Wariant wolnostojący ―

Wariant naścienny

Funkcja pomiaru/wskaźnika CO2

Funkcja pomiaru/wskaźnika VOC

Sterowanie urządzeniem przewodowe przez Wi-Fi

Zakres pomiarowy czujników ok. 350 ppm - 3.000 ppm (CO2 i VOC)

Czas eksploatacji czujników do 10 lat

Dopuszczalna temperatura pomieszczenia 5°C do 40°C

Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V DC (w zależności od urządzenia)

Pobór mocy 1,5 W

Sterowanie urządzeniem (opcjonalne) parametry jakości powietrza ustawiane za pomocą 
wyłącznika DIP

Klasa ochrony II, izolacja ochronna

Stopień ochrony IP 4X

Obudowa osłona natynkowa, ASA, biała RAL 9003

Wymiary (B x H x T) 154 mm x 98 mm x 39 mm

Czerwony = słaba jakość powietrza , wymagane wietrzenie 

Żółty = średnia jakość powietrza , zalecana wietrzenie

Zielony = dobra jakość powietrza 

Kolor diody LED Sygnał Wietrzenie

czerwony
miga krótko 2 x 

konieczne
miga długo 1x

czerwony świeci ciągle 
konieczne

żółty/czerwony świeci ciągle

żółty świeci ciągle zalecane

zielony/żółty świeci ciągle
zbędne 

zielony świeci ciągle

Przykład sterowania urządzeniem 

SENSOAIR wykrywa 
złe powietrze  
w pomieszczeniu..

... oraz przewodzi sygnały 
sterujące  ...

... nawiewnik ścienny
(np. AEROPAC, który doprowadza 
świeże powietrze do pomieszczenia)


