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  SENSOAIR 
Senzor kvality vzduchu pro interiéry 
 

Senzor kvality vzduchu pro zjišťování obsahu CO2 a VOC ve vzduchu místnosti. 

SENSOAIR zjišťuje pomocí dvou senzorů obsah oxidu uhličitého (CO2) a obsah VOC (Volatile 
Organic Compound) v uzavřených prostorách. VOC jsou prchavé organické sloučeniny ve 
formě plynů, např. cigaretový kouř, tělesné výpary, zápach z kuchyně apod. 

SENSOAIR typ smart: 
• Jednoduché ovládání pomocí aplikace SIEGENIA Comfort* přes chytrý telefon nebo tablet 
• Indikace kvality vzduchu 
• Zapnutí/vypnutí indikace LED 
• Spojení přístrojů SIEGENIA smart (AEROPAC smart; AEROMAT VT RS smart; AEROMAT VT 

WRG 1000 smart, AEROMAT VT WRG 1100 smart; DRIVE axxent DK smart) 
 

Použití přístroje výlučně k měření a řízení v uzavřených, suchých místnostech bez prachu. 

Předem definované prahové hodnoty (hodnoty kvality vzduchu v ppm) pro řízení připojených 
větracích přístrojů a okenních pohonů lze změnit pomocí nastavení spínačů DIP. 

Optická signalizace naměřené kvality vzduchu v místnosti pomocí LED semaforu v barvách 
zelená, žlutá a červená. Společné svícení dvou LED nebo blikání červené LED zobrazuje 
koncentraci vzduchu v místnosti v 7 stupních (např. zelená + žlutá > 600 ppm, červená blikající 
> 2000 ppm). 

Automatická kalibrace měřicích senzorů s prvním přívodem proudu a uvedením do provozu. 
Automatická opětovná kalibrace během provozu. 

• Měřicí rozsah senzorů cca 350 ppm – 3000 ppm (CO2 a VOC) 
• Napájecí napětí 230 V AC / 24 V DC (v závislosti na přístroji) 
• Příkon 1,5 W 
• Použití při teplotách od 5 °C do 40 °C. 
• Řízení přístrojů (volitelně), možnost nastavení hodnot kvality vzduchu pomocí spínačů DIP 
• Třída ochrany II, s ochrannou izolací, druh krytí IP 4X 
• Schránka na omítku, signální bílá RAL 9003 
• Rozměry (š x v x h) 154 mm x 98 mm x 39 mm 

 

Rozsah dodávky: 
SENSOAIR smart:  
Provedení jako stolní přístroj se síťovým kabelem 

SENSOAIR plus, SENSOAIR smart: 
Provedení jako nástěnný přístroj bez síťového kabelu 
a sada šroubů do dřevotřískových desek 4 x 30 mm s hmoždinkami 
 
Výrobek: 
SIEGENIA SENSOAIR plus / SENSOAIR smart 

 
 
 
 
Dodání a kompletní montáž. 
 
 
* Aplikace SIEGENIA Comfort je kompatibilní se systémem iOS 8.0 nebo novějším, zařízeními iPhone, iPad a iPod touch a rovněž se 
systémem Android 5.0 nebo novějším. 

  

 


