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 Indikátor množství CO2 v ovzduší
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Zviditelní kvalitu vzduchu, který dýcháte.
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Nejlepší semaforový displej 
pro učebny a kanceláře.



AIR2COLOR
Příliš mnoho oxidu uhličitého (CO2) ve vnitřním vzduchu ovlivňuje naši koncentraci, fyzickou pohodu a zdraví. 
Semafor RENZ AIR2COLOR - CO2 vyhodnocuje kvalitu vzduchu v místnosti na základě koncentrace CO2. 
Pás barevného světla po celém obvodu AIR2COLOR ukazuje kvalitu vzduchu v místnosti, ve které je umístěn. 
Díky zelené, žluté nebo červené barvě podporuje aktivní a účinné větrání. Větrání orientované na poptávku 
snižuje koncentraci aerosolu ve vzduchu a má pozitivní vliv na náklady na energii.

CO2
CO₂
Obsah oxidu uhličitého (CO₂) ve vzduchu je 
indikátorem kvality vzduchu v interiéru. Čím vyšší je 
obsah CO₂, tím nižší je obsah kyslíku, což vede ke 
snížení koncentrace a produktivity. To také ukazuje 
na vysokou koncentraci aerosolu v místnosti, která 
může zvýšit riziko infekce viry. AIR2COLOR PRO 
provádí přesné měření hodnoty CO₂. V případě 
potřeby vás vyzve pomocí funkce semaforu k 
vyvětrání místnosti.
Čerstvý vzduch v místnosti zvyšuje vaši schopnost 
soustředit se, podporuje imunitní systém a dělá 
vám dobrý pocit.

» snadno srozumitelný 360° světelný systém semaforů dělá hodnoty CO₂ ve vzduchu viditelné pro       
každého   
» vhodné pro školy, školky, kanceláře, zasedací místnosti, stravování, ordinace, veřejné instituce,    
doma... (max. 80 m²)
» vysoce kvalitní LED diody
» diskrétní tón s funkcí ztlumení
» výkonný a kalibrovaný senzor NDIR CO₂ s dlouhou životností)

» (rozsah měření 0 - 10 000/ přesnost měření ± 30 ppm)
» hodnoty se měří každé 2 sekundy (doba odezvy senzoru: 20 sekund)
» podporuje shodu s DIN 1946-6
» napájení přes USB-C (síťový adaptér + 2 m USB kabel součástí balení)
» mobilní použití (volitelně možnost dokoupit powerbanku)
» nejsou nutná žádná koncová zařízení Bluetooth nebo WLAN
» ihned použitelné
» vyrobeno v Německu



AIR2COLOR s ochranou proti krádeži

SPECIÁLNÍ EDICE

AIR2COLOR s přizpůsobeným 
sítotiskem loga (1 barva/RAL)

CO₂ >2000 ppm* Větrání 
urgentně požadováno!!

CO₂ < 1000 ppm* 
Vše v pořádku!

CO₂ 1000 - 1400 ppm* 
Větrání doporučeno!

CO₂ >1400 ppm* 
Větrání požadováno!!!

K dispozici volitelný 
nástěnný držák (bez 
obrázku)



CO₂-Sensor: NDIR CO₂ (self calibrating)

Rozsah měření: 0 - 10.000 ppm / přesnost měření: ± 30 ppm 

Podmínky prostředí 0°C – 50°C / 0 - 95% RH

Kryt: Plastový

Třída ochrany (IP): IP20

Rozměry: 100 x 100 x 100 mm 

Obsah balení AIR2COLOR
Napájecí zdroj (5V) USB-
C kabel (2 m)

  Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

funkce ztlumení

www.renzprotective.com
protection@renz.com
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