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Pos. Stuks Voorwerp Prijs per stuk 
EURO 

Totaalprijs 
EURO 

  SENSOAIR 
Luchtkwaliteitssensor voor binnenruimtes 
 

Luchtkwaliteitssensor die het CO2- en VOC-gehalte in een bepaalde ruimte waarneemt. 

SENSOAIR neemt met twee sensoren het kooldioxidegehalte (CO2) en het VOC-gehalte 
(Volatile Organic Compound) in gesloten ruimtes waar. VOC zijn vluchtige organische 
verbindingen in de vorm van gassen, bijv. sigarettenrook, lichaamsuitwasemingen, 
keukengeurtjes e.d. 

SENSOAIR type smart: 
• eenvoudige bediening met de SIEGENIA Comfort-app* via smartphone of tablet 
• Weergave van de luchtkwaliteit 
• Het leddisplay in-/uitschakelen 
• SIEGENIA smart-apparaten koppelen (AEROPAC smart; AEROMAT VT RS smart; AEROMAT 

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

Gebruik van het apparaat uitsluitend voor het meten en besturen in gesloten, droge en stofvrije 
ruimtes. 

De vooraf gedefinieerde drempelwaarden (luchtkwaliteitswaarden in ppm) voor de besturing 
van aangesloten ventilatieapparaten en raamaansturingen kunnen via een DIP-schakelaars 
veranderd worden. 

Optische signalering van de gemeten luchtkwaliteit in een bepaalde ruimte wordt door led 
verlichting in de kleuren groen, geel en rood waargenomen. Het gelijktijdig branden van twee 
leds of het knipperen van een rode led geeft de luchtconcentratie in 7 niveaus weer.(bijv. groen 
+ geel > 600 ppm, rood knipperend > 2000 ppm). 

Automatische kalibratie van de meetsensoren met eerste stroomtoevoer en inbedrijfstelling. 
Automatische herkalibratie tijdens de werking. 

• Meetbereik sensoren ca. 350 ppm - 3000 ppm (CO2 en VOC) 
• Voedingsspanning 230 V AC / 24 V DC (afhankelijk van het apparaat) 
• Vermogensopname 1,5 W 
• Toepassingsbereik bij temperaturen van 5°C tot 40°C temperatuur. 
• Apparaatbesturing (optioneel) Luchtkwaliteitswaarden instelbaar door een DIP-schakelaar 
• Beschermingsklasse II, dubbel-geïsoleerd, beschermingsgraad IP 4X 
• Behuizing opbouw, signaalwit RAL 9003 
• Afmetingen (b x h x d) 154 mm x 98 mm x 39 mm 

 

Leveringsomvang: 
SENSOAIR smart:  
Uitvoering als tafelapparaat met voedingskabel 

SENSOAIR plus, SENSOAIR smart: 
Uitvoering als wandapparaat zonder voedingskabel 
en een zak spaanplaatschroeven 4 x 30 mm met pluggen 
 
Merk: 
SIEGENIA SENSOAIR plus / SENSOAIR smart 

 
 
 
 
Leveren en volledig monteren. 
 
 
* De app SIEGENIA Comfort is compati-bel met iOS 8.0 of hoger, iPhone, iPad en iPod touch, evenals Android 5.0 of hoger. 

  

 


