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  SENSOAIR 
Luftkvalitetssensor for innvendige rom 
 

Luftkvalitetssensor for registrering av CO2- og VOC-innhold i luften i rommet. 

SENSOAIR registrerer innholdet av karbondioksid (CO2) og VOC-innholdet (Volatile Organic 
Compound) i lukkede rom med to sensorer. VOC er flyktige organiske forbindelser i gassform, 
f.eks. sigarettrøyk, sekresjon fra kroppen, kjøkkendamp o.a. 

SENSOAIR type smart: 
• Enkel betjening med SIEGENIA Comfort App* på smarttelefon eller nettbrett 
• Visning av luftkvaliteten 
• LED-indikatoren slås på/av 
• Tilkobling av SIEGENIA smart-apparater (AEROPAC smart; AEROMAT VT RS smart; 

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

Apparatet brukes bare til måling og styring i lukkede, tørre og støvfrie rom. 

De forhåndsdefinerte terskelverdiene (luftkvalitetsverdier i ppm) for styring av de tilkoblede 
ventilasjonsapparatene og vindusdrevene kan endres ved å stille inn DIP-bryterne. 

Optisk signalering av den målte luftkvaliteten skjer med et LED-trafikklys med fargene grønn, gul 
og rød. At to LED-lamper lyser samtidig eller at den røde LED-lampen blinker rødt viser 
luftkonsentrasjonene i rommet i 7 trinn (f.eks. grønn + gul > 600 ppm, rød blinkende > 2000 
ppm). 

Automatisk kalibrering av målesensorene første gang strømmen kobles til ved igangsetting. 
Automatisk rekalibrering i løpende drift. 

• Måleområde sensorer ca. 350 ppm - 3000 ppm (CO2 og VOC) 
• Tilførselsspenning 230 V AC / 24 V DC (apparatavhengig) 
• Effektforbruk 1,5 W 
• Bruksområde ved temperaturer på fra 5 °C til 40 °C. 
• Apparatstyring (valgfritt), luftkvalitetsverdier kan stilles inn med DIP-bryter 
• Beskyttelsesklasse II, dobbeltisolert, kapslingsgrad IP 4X 
• Hus, utenpåliggende, ASA, signalhvit RAL 9003 
• Dimensjoner (B x H x D) 154 mm x 98 mm x 39 mm 

 

Leveringsomfang: 
SENSOAIR smart:  
Utførelse som bordapparat med nettkabel 

SENSOAIR plus, SENSOAIR smart: 
Utførelse som veggapparat uten nettkabel 
og en pose med sponplateskruer 4 x 30 mm med plugger 
 
Fabrikat: 
SIEGENIA SENSOAIR plus / SENSOAIR smart 

 
 
 
 
Leveranse og komplett montering. 
 
 
 
 
 
 
*SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere. 

  

 


