AIR QUALITY MONITORS

Modellen i-150 en i-300
De luchtkwaliteit is vandaag van zeer groot belang. Niet alleen Co², en fijnstof , maar ook een te hoge concentratie
van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en virussen met hun varianten zijn zeer nadelig voor onze gezondheid.
Ramen en deuren openzetten veroorzaken trek en zijn weinig toepasselijk tijdens de herfst- en wintermaanden,
ze verlaagt de temperatuur en verhoogt de vochtigheidsgraad maar ook de verwarmingskosten.
Voor thuis gebruik is de HUMA i-150 perfect geschikt en kan ook mobiel gebruikt worden in de wagen.
Dus perfect voor wellness en massage parlors, in de keuken of studie en thuiskantoren. De meter werkt op een
herlaadbare batterij.
Maar voor de Horeca, fitness centra, fastfood restaurants, bestaande uit één of meerdere vestigingen of
aanpalende ruimtes, moet het meten van de luchtkwaliteit professioneel aangepakt worden.
Zaakvoerders hebben dikwijls weinig tijd en aandacht om de gegeven informatie van de luchtmeters te
controleren. Ook nagelang de grootte en het aantal ruimtes zullen verschillende luchtmeters nodig zijn om
alle zones binnen de gezonde limietes te behouden.
De HUMA i-300 stuurd zijn metingen naar een App, geinstalleerd op een Android of I/O platform, welke door
middel van WiFi, 24/7 zijn metingen op afstand kan controleren en deze gedurende 90 dagen opslaat in het
intern geheugen van de meter.
In geval van onvoldoende luchtkwaliteit zal het toestel in de betrokken zone door middel van een push-bericht
de systeembeheerder verwittigen dat er moet ingegrepen worden om de gezonde lucht terug te herstellen.

Model-i Smart HI-150

Model-i Smart HI-300

Draagbaar toestel om de luchtkwaliteit te meten
Binnen en buiten en dus ook in de wagen of caravan

Werkt op stroom of oplaadbare Litium batterij nagelang
de behoefte

Het toestel meet in real time: Co² - FIJNSTOF -VOC’s
(vluchtige organische stoffen)

Het toestel meet in real time: Co² - FIJNSTOF -VOC’s

De 1-knops bediening voor uiterst eenvoudig gebruik

Via de App en Wi-Fi kan je altijd en overal de luchtkwaliteit
van elk opgesteld Hi-300 toestel controleren en beheren
De Data worden gedurende 90 dagen opgeslagen en
toelaat de evolutie van de luchtkwaliteit op te volgen

Oplaadbare Lithium batterij

Via push-berichten in real time wordt men verwittigd
wanneer de luchtkwalieit verslechterd

HI-150
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Prijs btw inb

199.00 €

via App

275.00 €
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