TUOTELUETTELO 2018/4
LoRaWAN-verkon tuotteet ja palvelut
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LoRa huoneanturit
Elsys anturit ovat laadukkaita ruotsalaisia LoRa Alliancen sertifioimia tuotteita LoRaWAN
verkkoon. Anturit voidaan konfiguroida paikallisesti NFC yhteydellä tai laitteet voidaan
toimittaa käyttövalmiina. Paristojen kesto määräytyy asetusten perusteella, tyypillisesti se
on 5-10 vuotta.

Yhdistelmäanturi/lähetin ERS-Lite
Seinäasennuskotelo 86x25,5x86mm
Sisäinen antenni
Sisäiset anturit:
o lämpötila, tarkkuus +/- 0,5°C
o suhteellinen kosteus, tarkkuus n. 5%Rh
o pariston jännitteen tarkkailu
o radiosignaalin voimakkuuden tarkkailu
Lithium paristo 3,6V 1 kpl, kesto jopa 10v
LoRaWAN yhteensopiva, kantama n. 8km
Tietoliikenne on salattu, liikenne OTAA tai ABP
Tilapäiseen asennukseen saatavilla asennusteline MOP-1

Yhdistelmäanturi/lähetin ERS
Seinäasennuskotelo 86x25,5x86mm
Sisäinen antenni
Sisäiset anturit:
o lämpötila, tarkkuus +/- 0,5°C
o suhteellinen kosteus, tarkkuus n. 5%Rh
o valoisuusanturi
o liikeanturi esim. huonetilan käyttöasteen seurantaan
o pariston jännitteen tarkkailu
o radiosignaalin voimakkuuden tarkkailu
Lithium paristo 3,6V 2 kpl, kesto jopa 10v
LoRaWAN yhteensopiva, kantama n. 8km
Kuvassa myös asennuskulma MOP-1
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LoRa huoneanturi hiilidioksidimittauksella
Elsys anturit ovat laadukkaita ruotsalaisia LoRa Alliancen sertifioimia tuotteita LoRaWAN
verkkoon. Anturit voidaan konfiguroida paikallisesti NFC yhteydellä tai laitteet voidaan
toimittaa käyttövalmiina. Paristojen kesto määräytyy asetusten perusteella, tyypillisesti se
on 5-10 vuotta.

Yhdistelmäanturi/lähetin ERSCO2
Seinäasennuskotelo 86x25,5x86mm sisäkäyttöön
Sisäinen antenni
Sisäiset anturit:
o lämpötila, tarkkuus +/- 0,5°C
o suhteellinen kosteus, tarkkuus n. 5%Rh
o hiilidioksidimittari 300-2000ppm, tarkkuus +/- 45ppm
o pariston jännitteen tarkkailu
o radiosignaalin voimakkuuden tarkkailu
Lithium paristo 3,6V 2 kpl, kesto jopa 5v
LoRaWAN yhteensopiva, kantama n. 8km
Tietoliikenne on salattu, liikenne OTAA tai ABP
Automaattinen tai manuaalinen kalibrointi.
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LoRa lähettimet, sovellusesimerkkejä
Elsys anturit ovat laadukkaita ruotsalaisia LoRa Alliancen sertifioimia tuotteita LoRaWAN
verkkoon. Anturit voidaan konfiguroida paikallisesti NFC yhteydellä tai laitteet voidaan
toimittaa käyttövalmiina. Paristojen kesto määräytyy asetusten perusteella, tyypillisesti se
on 5-10 vuotta.

Ääni- ja melumittari ERS-Sound
ERS LoRa-lähettimen sovellus, jossa on optiona äänen tunnistin.
Tunnistin asennetaan valvottavaan tilaan ja sen keräämää tietoa voidaan
käyttää tilojen meluisuuden arviointiin.
RealEco palvelu tuottaa meluraportin halutulle ajanjaksolle.
Sisäiset anturit:
o lämpötila, tarkkuus +/- 0,5°C
o suhteellinen kosteus, tarkkuus n. 5%Rh
o pariston jännitteen tarkkailu
o radiosignaalin voimakkuuden tarkkailu
o mittaa ääntä kahdella parametrilla:
• huippuarvo 65-100dBA
• keskimääräinen melu 35-75dBA
Lithium paristo 3,6V 2 kpl, kesto n.3v
LoRaWAN yhteensopiva, kantama n. 8km
MOP-1 asennuskulma vakiona tilapäisen asennuksen helpottamiseksi.
Tietoliikenne on salattu, liikenne OTAA tai ABP

Paloilmoittimen ilmoituksensiirto ERS-Sound
ERS Sound lähettimen sovellus, jossa ERS-Sound meluanturi on asennettu
lähelle palovaroitin- tai -ilmoitinjärjestelmän äänihälytintä. ERS-Sound ei ole millään
tavoin kytketty palojärjestelmiin, ja näin ollen laiteasennuksen voi tehdä itse.
Yllä kuvattu menettely ei korvaa millään muotoa lakisääteisiä vaatimuksia paloilmoitinja palovaroitinjärjestelmissä. Se on kuitenkin joustava tapa ilmoittaa kiinteistössä
toimivalle henkilökunnalle, kotona yksin olevien lasten vanhemmille, kiinteistön
omistajalle, isännöitsijälle, huoltoliikkeelle jne. tilanteesta.
Tuote liittyy Cosiot pilvipalveluun. Se tuottaa jatkohälytykset halutulle
sidosryhmälle.
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LoRa-anturit ulkotilaan
Elsys anturit ovat laadukkaita ruotsalaisia LoRa Alliancen sertifioimia tuotteita LoRaWAN
verkkoon. Anturit voidaan konfiguroida paikallisesti NFC yhteydellä tai laitteet voidaan
toimittaa käyttövalmiina. Paristojen kesto määräytyy asetusten perusteella, tyypillisesti se
on 5-10 vuotta.

LoRa lähetin ELT-1-Lite
Vesitiivis IP65 kotelo 94x35x59mm
Ulkoinen antenni, useita malleja saatavilla
Sisäiset anturit:
o pariston jännite
o radiosignaalin voimakkuus
Liitäntä ulkoiselle anturille
o digitaalinen on/off tilatieto
o analogiamittaus 0-10V
o pulssimittaus energia- ja kulutusmittareille
o S0-/S0+ mittariliitäntä
Ohjausliitäntä
o 3V:n ohjausjännite (1kpl)
Lithium paristo 3,6V 1 kpl, kesto jopa 10v
LoRaWAN yhteensopiva, kantama n. 8km
Tietoliikenne on salattu, liikenne OTAA tai ABP

Yhdistelmäanturi/lähetin ELT-2-HP
Vesitiivis kotelo ulkokäyttöön, 94x35x59mm
Ulkoinen antenni, useita malleja saatavilla
Sisäiset anturit:
o lämpötila, tarkkuus +/- 0,5°C
o suhteellinen kosteus, tarkkuus n. 5%Rh
o pariston jännite
o radiosignaalin voimakkuus
o ilmanpaineanturi
Liitäntä ulkoiselle anturille
o kaksi analogiamittausta 0-10V
o digitaalinen on/off tilatieto
o pulssimittaus energia- ja kulutusmittareille
o S0-/S0+ mittariliitäntä
Lithium paristo 3,6V 1 kpl, kesto jopa 10v
LoRaWAN yhteensopiva, kantama n. 8km,
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ELT-THM: Kosteus- ja vesivuotovahti
ELT-THM kosteus- ja vesivuotovahti on paristokäyttöinen, langattomaan LoRa verkkoon
liittyvä etäkäyttöinen yhdistelmäanturi. Paristojen kesto määräytyy mittaus- ja lähetysvälin
perusteella, tyypillisesti se on 5-10 vuotta.
COSIOT on erittäin helppokäyttöinen mittaustietojen esittämiseen ja käsittelyyn kehitetty
pilvipalvelu. Palvelulla voi seurata mittauksia jatkuvasti tai koostaa pidemmän aikavälin
raportteja. Palveluun voi myös luoda hälytyksiä helpottamaan mittausten automaattista
seuraamista. Pilvipalvelu toimii web-selaimella sekä tietokoneissa että mobiililaitteissa.

Vesivuotoanturi liitettynä LoRa-lähettimeen
LoRa lähetin
ELT-1-Lite on vesitiivis ulkokäyttöön tarkoitettu
LoRa-verkon langaton lähetin.
Ulkoinen antenni
Lähettimen analogiamittausliitäntään voidaan
kytkeä erilaisia kosteuteen reagoivia antureita.
Vesivuotoanturit:
Produal VVO 3
Tekstiilinauha

COSIOT mittauspalvelu
Palvelun sisältö:
o vesivuotohälytys
o lämpötila, tarkkuus +/- 0,5°C
o ilman suhteellinen kosteus, tarkkuus n. 5%
o anturivika, likaantuminen, huoltokutsu
o laitevika, ei mittaustietoa lähettimeltä
o varoitus pariston loppumisesta
o kastepisteen laskenta, varoitus kondenssivaarasta
o kosteus- ja lämpötilaraportti
o loki, tallennus esim. huoltokirjaa varten

Palvelun tuottaa Realin Oy, www.realin.fi

www.kosel.fi

tel. 045 617 2747

valto.koskinen@kosel.fi

ELT-HK1: LoRa-paine-eromittari
Analogialiitännällä varustettuihin LoRa-lähettimiin voidaan liittää erilaisia passiivisia
vastusantureita tai 0-10V:n analogialähdöllä varustettuja antureita. Esimerkkinä on tässä
esitteessä paine-eromittaus HK 2000 anturilla. Paine-eromittari on liitetty pistokemallisella
virtalähteellä 230VAC verkkoon.

Yhdistelmäanturi/lähetin ELT-2-HP
Vesitiivis kotelo ulkokäyttöön, 94x35x59mm
Ulkoinen antenni, useita malleja saatavilla
Sisäiset anturit:
o lämpötila, tarkkuus +/- 0,5°C
o suhteellinen kosteus, tarkkuus n. 5%Rh
o pariston jännite, radiosignaalin voimakkuus
o ilmanpaineanturi
Liitäntä ulkoiselle anturille
o kaksi analogiamittausta 0-10V tai 0-3V
o vastusanturit
o jännitelähtöanturit
Lithium paristo 3,6V 1 kpl, kesto jopa 10v
LoRaWAN yhteensopiva, kantama n. 8km,

Paine-eroanturi LoRa lähettimeen
ELT-2 LoRa lähetin +paine-eromittari

I/O
GND

Soveltuu kaikkiin mittareihin, joissa on
analogialähtö 0-3V tai 0-10V
Esimerkkianturi: HK-Instruments DPT-2500

Tuote liittyy COSIOT-pilvipalveluun. Palvelun
tuottaa Realin Oy, www.realin.fi
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ELT-2-HP

B+

IV-KANAVA

RealEco palvelu:
o paine-erohälytys
o mittausraportti
o myös lämpötila- ja ilmankosteusmittaus
o kosteusraportti, kastepisteen laskenta
o anturivika, huoltokutsu
o varoitus kondenssivaarasta,
o varoitus pariston loppumisesta
o laitevika, ei saatu mittaustietoa palveluun

LORA NETWORK

IN

DPT2500
Vout
mA
+24
GND

230VAC
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LoRa GPS paikantimet
LoRaWAN paikantimet soveltuvat erinomaisesti koneiden ja laitteiden paikannukseen.
Paristokäyttöisyys rajaa jonkin verran sovelluksia, sillä tyypillisessä sovelluksessa
paikkatieto haetaan vain määrävälein, ei jatkuvana. COSIOT palvelu näyttää sijainnin
karttapohjalla ja antaa tarvittaessa ilmoituksen liikkumisesta.

GPS-paikannin TW-3-1
o
o
o
o
o

Kotelo 94x58x35mm
Sisäinen GPS-antenni ja LoRa-antenni
Lithium paristo 3,6V, kesto jopa 5v
toiminta ja virrankulutus konfiguroitavissa
LoRaWAN yhteensopiva, kantama n. 8km

GPS-paikannin Oyster
o
o
o
o
o

IP67 kotelo 115 x 65 x 20mm
kolme AA-kokoista tavallista paristoa tai Lithium paristot talvikäyttöön
jopa 5 v:n kesto paristolle, 1 paikkatieto / päivä
laaja mahdollisuus konfiguroida paikannus ja lähetysparametreja USB-portin kautta
älykäs virrankäytön optimointi, 3D kiihtyvyysanturi havaitsee liikkeen ja käynnistää
paikannuksen
o kun paikkatieto ei muutu eli liikettä ei ole, laite kuluttaa erittäin vähän paristoja
o UBLOX GPS-moduuli, 72 kanavaa
o sisäinen GPS-antenni ja LoRa-antenni
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M-Bus-LoRa muunnin energiamittauksiin
Tetra-anturit ovat laadukkaita sveitsiläisiä antureita LoRaWAN radioverkkoon. Anturit
toimitetaan tyypillisesti käyttövalmiina ja konfiguroituna kohteen mittausjärjestelmiin.
Testattuja sovelluksia on mm. kaukolämmön energiamittareiden etäseurannasta.

M-Bus - LoRaWAN Gateway TRP-11
M-Bus on osoitteellinen kaksijohdinväylä, siinä mittareita voi olla samassa väylässä useita
kymmeniä. M-Bus väylää käytetään useissa mittareissa.
o
o
o
o
o
o
o

o

LoRaWAN 868 MHz, ISM luvasta vapaa taajuusalue
ulkoinen antenni, useita malleja saatavilla
eri kantamille
USB-liitäntä parametrointiin
2-johdin M-Bus Interface mittariin
mitat: 153x89mm, kotelo ABS IP55
paristo: kiinteä, 16Ah Li-Ion
soveltuu mm. vesimittareihin, kaukolämpöja muihin energiankulutusmittareihin, joissa on
M-Bus väylä
tietoliikenne on salattua, liikenne OTAA tai ABP

Liityntäohjelmisto REMB-01
o
o

Kotimainen Realin Oy:n kehittämä liitäntäohjelmisto valmiiksi installoituna
anturityypin mukaan
protokollan sovitus voidaan tehdä myös uusille M-Bus mittarityypeille
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Mittauspalvelut
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COSIOT- pilvipalvelu
COSIOT-pilvipalvelu on erittäin helppokäyttöinen ja turvallinen työkalu mittaustietojen
esittämiseen ja käsittelyyn. Palvelulla voi seurata mittauksia jatkuvasti tai koostaa
pidemmän aikavälin raportteja. Palveluun voi myös luoda hälytyksiä helpottamaan
mittausten automaattista seuraamista. Pilvipalvelu toimii web-selaimella sekä tietokoneissa
että mobiililaitteissa.

COSIOT
pilvipalvelu
LoRa-sensorit

Tiedon turvallinen
tallennus. Raportit.
Hälytykset. Ohjaukset.

Sovellus
toteuttaa
käyttäjän
tunnistamisen, mittausten ryhmittelyn, kuvaajat, raporttien luonnin,
hälytysten asettamisen, sekä
kalenteri- ja karttanäkymät.
COSIOT-pilvipalvelu on mukana
kaikissa Kosel Oy:n palvelupaketeissa.
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COSIOT
web-sovellus

COSIOT TH mittauspalvelu

Lämpötilan ja kosteuden mittauspalvelu
Cosiot TH on heti toimintavalmis ammattitason ratkaisu asuinhuoneistojen ja muiden
tilojen sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden etävalvontaan.
Isännöitsijälle ja vuokranantajalle ovat erittäin tuttuja valitukset lämpötilasta ja sisäilman
laadusta. COSIOT TH-mittauspalvelu mittaa todellisen tilanteen minimikustannuksin.
Laite on täysin toimintavalmis ja voidaan asettaa jalustassaan vaikkapa kirjahyllyn päälle.
Laite ei tarvitse virransyöttöä, kytkentöjä, eikä mitään muita laitteita kiinteistöön.
Tuotepaketti sisältää web-käyttöliittymän. Palvelu tuottaa raportit lämpötilasta ja ilman
suhteellisesta kosteudesta. Mittausarvo kirjautuu raportteihin 30 minuutin välein.
Uudet Suomen Rakentamismääräykset antavat selkeät suunnitteluarvot ja raja-arvot
juuri näille suureille.

Valto Koskinen
+358 45 617 2747
valto.koskinen@kosel.fi
Kosel Oy, Haapaniementie 23
03100 Nummela

COSIOT TH2: olosuhdemittaukset
Kahden anturin pakkaus lämpötilan ja kosteuden
etämittaukseen kiinteistöissä
Cosiot TH on heti toimintavalmis ratkaisu asuinhuoneistojen ja muiden tilojen
sisäilman lämpötilan sekä kosteuden jatkuvaan etävalvontaan.
Tuotepaketti sisältää web-käyttöliittymän sekä langattomat anturit, jotka toimivat
suoraan ilman SIM-korttia, Internet-yhteyttä tai kiinteistöön vaadittavia lisälaitteita.

Tuote:
-

2 kpl langattomia antureita, kumpikin mittaa sekä lämpötilaa, että ilmankosteutta
asennuksen ja käyttöönoton voi tehdä helposti itse, ei kaapelointia eikä hankalia
laiteasennuksia
antureiden tiedonsiirto tapahtuu langattomasti Digita Oy:n LoRa verkossa
paristo sisältyy toimitukseen, pariston kesto n. 5 -10 vuotta
tyylikäs suomenkielinen ja helppokäyttöinen web-käyttöliittymä tietokoneille ja
mobiililaitteille
palvelussa reaaliaikainen valvonta ja pitkän aikavälin seurantaraportit
mittauksille voidaan myös määritellä hälytysrajat
järjestelmää voi helposti laajentaa erilaisilla lisäantureilla kuten hiilidioksidianturilla,
melumittarilla ja liittää siihen muita kiinteistön teknisiä järjestelmiä ja laitteita.

Valto Koskinen
+358 45 617 2747
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COSIOT THA mittauspalvelu

Lämpötilan, kosteuden ja melun etämittauspalvelu
Cosiot THA on heti toimintavalmis ammattitason ratkaisu asuinhuoneistojen ja muiden
tilojen sisäilman lämpötilan, kosteuden ja melun etävalvontaan.
Isännöitsijälle ja vuokranantajalle ovat erittäin tuttuja valitukset lämpötilasta, sisäilman
laadusta ja melusta asunnoissa. COSIOT THA-palvelu mittaa todellisen tilanteen
minimikustannuksin.
Laite on täysin toimintavalmis ja voidaan asettaa jalustassaan vaikkapa kirjahyllyn päälle.
Laite ei tarvitse virransyöttöä, kytkentöjä, eikä mitään muita laitteita kiinteistöön.
Tuotepaketti sisältää web-käyttöliittymän. Palvelu tuottaa raportit kolmesta suureesta;
lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, melun hetkellinen maksimiarvo sekä jatkuva taso.
Mittausarvo kirjautuu raportteihin 30 minuutin välein.
Uudet Suomen Rakentamismääräykset antavat selkeät suunnitteluarvot ja raja-arvot
juuri näille suureille.
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COSIOT THC mittauspalvelu

Lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidin etämittauspalvelu
Isännöitsijälle ja vuokranantajalle ovat erittäin tuttuja valitukset lämpötilasta ja sisäilman
laadusta asunnoissa. COSIOT THC-palvelu mittaa todellisen tilanteen minimikustannuksin. Tuote myydään palveluna, jolloin ei tarvitse investoida laitteisiin tai asennustyöhön.
Cosiot THC on heti toimintavalmis ammattitason ratkaisu asuinhuoneistojen ja muiden
tilojen sisäilman lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden etävalvontaan.
Laite on täysin toimintavalmis ja voidaan asettaa jalustassaan vaikkapa kirjahyllyn päälle.
Laite ei tarvitse virransyöttöä, kytkentöjä, eikä mitään muita laitteita kiinteistöön.
Tuotepaketti sisältää web-käyttöliittymän. Palvelu tuottaa raportit kolmesta suureesta;
lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus. Mittausarvo kirjautuu
raportteihin 30 minuutin välein. Uudet Suomen Rakentamismääräykset antavat selkeät
suunnitteluarvot ja raja-arvot juuri näille suureille.

Valto Koskinen
+358 45 617 2747
valto.koskinen@kosel.fi
Kosel Oy, Haapaniementie 23
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AIR5 ilmanlaadun mittauspalvelu

Lämpötila
Sisäilman suhteellinen kosteus
Ilmanpaine
Hiilidioksidi
Ilmanlaadun indeksi, kastepistehälytys
AIR5 tuotteessa on LoRa-lähetin ja HK-Instruments Oy:n valmistama ammattikäyttöön
tarkoitettu CDT-2000 hiilidioksidianturi. Mittauslaite toimitetaan täysin käyttövalmiina.
Toimituksen mukana on töpselivirtalähde CO2-mittarille. Mittauslaite ei tarvitse mitään
muita laitteita kiinteistöön.
AIR5 tuotteeseen kuuluu anturin ja lähettimen lisäksi vakiona COSIOT-mittauspalvelu. Se
on mittaustietojen esittämiseen ja käsittelyyn kehitetty pilvipalvelu, joka näyttää kaikki
yllämainitut suureet reaaliaikaisena. Mittausväli on 15-60min. CDT2000-mittarissa on selkeä
näyttö, jossa pääsuureet ovat koko ajan paikallisesti nähtävillä. Palvelulla voi seurata
mittauksia jatkuvasti tai koostaa pidemmän aikavälin raportteja. Palveluun voi myös luoda
hälytyksiä helpottamaan mittausten automaattista seuraamista. Pilvipalvelu toimii webselaimella sekä tietokoneissa että mobiililaitteissa.

COSIOT mittauspalvelun sisältö:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

loki, tallennus, raportointi, hälytys
hiilidioksidipitoisuuden valvonta, anturi HK-2000
lämpötila, tarkkuus +/- 0,5°C
ilman suhteellinen kosteus, tarkkuus n. 5%
ilmanpaine, absoluuttinen
kastepisteen laskenta, varoitus kondenssivaarasta
kastepistelämpötilan laskenta, ilmanlaatuindeksi
anturivika, likaantuminen, huoltokutsu
laitevika, ei mittaustietoa lähettimeltä
varoitus lähettimen pariston loppumisesta
kosteus- ja lämpötilaraportti

Valto Koskinen
+358 45 617 2747
valto.koskinen@kosel.fi
Kosel Oy, Haapaniementie 23
03100 Nummela

AIR8 ilmanlaadun mittausjärjestelmä
Ammattimaista ilmanlaadun mittausta
AIR8 JÄRJESTELMÄ SEURAA KAHDEKSAA OLEELLISINTA ILMANLAADUN
INDIKAATTORIA: ORGAANAISET YHDISTEET (VOC), PIENHIUKKASET (PM2.5),
ILMAPAINE, HIILIDIOKSIDI (CO2), LÄMPÖTILA, KOSTEUS, MELU
Kosel AIR8 on palveluna toimitettava mittausjärjestelmä tarkkaan ja monipuoliseen
sisäilman laadun mittaamiseen. Mittausjärjestelmä sisältää web-käyttöliittymän, sekä
langattoman ja helposti siirrettävän mittausaseman.
Kosel AIR8 mittausjärjestelmän saat käyttöösi kuukausimaksulla ilman laiteinvestointeja tai
erillisiä liittymämaksuja. AIR8 mittarilla voidaan mitata kahdeksaa eri ilmanlaatua
kuvaavaa suuretta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lämpötila
Ilmanpaine
Ilman suhteellinen kosteus
VOC kaasut (BOSCH BME680)
Formaldehydi, electrochemical sensor
Hiukkaset PM2.5, laser scatter anturi
Hiilidioksidi, nondispersive infrapuna-anturi
Melu- / äänentasomittari
Radioaktiivinen säteily, (optio, ei sisälly vakiotoimitukseen)
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KOSEL AIR8
TEKNINEN KUVAUS
Kosel AIR8 on käyttövalmis, käyttöönotto ei vaadi SIM-korttia, internetyhteyttä, tai
kiinteistöön mitään lisälaitteita. Mittaukset ovat luettavissa helppokäyttöisellä webkäyttöliittymällä, sekä reaaliajassa, että talletettuna mittaushistoriana.
Mittausjärjestelmä hyödyntää Digitan ylläpitämää LoRa tiedonsiirtoverkkoa. Mittaustieto
siirtyy verkon kautta langattomasti Cosiot pilvipalveluun. Mittarin asentaminen ei vaadi
kaapelointia tai erityistä asennusta. Mittari viedään mitattavaan tilaan ja palvelu
aktivoidaan web-käyttöliittymällä.

ANTURIT JA SUUREET
AIR8 mittarissa on useita antureita ja mitattavia suureita. Mittauksen laajuuden perusteella
laite pystyy antamaan kokonaisvaltaisen käsityksen mitattavan tilan ilman laadusta.
Suureiden ja mittausarvojen tulkinta edellyttää käyttäjältä perehtyneisyyttä ilmanlaatuun
vaikuttavista tekijöistä. Anturitekniikka ja anturielementtien tyypit on listattu erillisessä
teknisessä spesifikaatiossa.
AIR8:n VOC mittaukset perustuvat BOSCH BME680 anturiin. Kyseinen anturi reagoi ilman
epäpuhtauksiin ja antaa suhteellisen arvon epäpuhtauksien määrästä. BME680 anturi
reagoi useisiin ilman epäpuhtauksiin ja kaasuihin. Anturi ei pysty suoraan antamaan
yksittäisen kaasun konsentraatiota vaan se laskee mittaustuloksesta tutkimuksiin
perustuvan indeksin, jonka perusteella palvelu voi seurata, tilastoida ja tarvittaessa
hälyttää heikosta ilmanlaadusta. Indeksissä on painotus kaasun haitallisuuden mukaisesti.
VOC-arvon kohotessa on aina syytä tarkistaa mikä on epäpuhtauden syy.
AIR8 seuraa mm. seuraavia kaasuja: etanoli, alkoholi, hiilimonoksidi, liuottimet, etaani,
vinyylikloridi, kylmäaineet, isoprene, butadieeni, asetoni. Myös muut vieraat kaasut ja
epäpuhtaudet vaikuttavat mittausarvoon. Palvelu varoittaa korkeista epäpuhtauksien
pitoisuuksista tai nopeasta ilmanlaadun huononemisesta. AIR8 voi myös varoittaa ennalta
asetettujen raja-arvojen ylityksestä tai nopeasta muuttumisesta.
AIR8 mittari soveltuu sellaisenaan sisäkäyttöön. Ulkokäyttöön ja rakennustyömaille on
saatavilla suojakotelo, jossa on ilmaa läpäisevät Coretex-holkit.
Mittari mahdollistaa reaaliaikaisen ilmanlaadun seurannan ja raportoinnin. Mittausten
antaessa merkkejä sisäilmaongelmista on ne aina tarkistettava tarkemmilla menetelmillä ja
laboratoriotutkimuksilla.
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