IOTSU_L3_AQ05
CO2, LÄMPÖTILA & KOSTEUS
OMINAISUUDET JA TEKNISET TIEDOT

JOHDANTO
IOTSU® on täydellinen ratkaisu langa5omaan ilmanlaadun tarkkailuun. Lai5eita ei tarvitse huoltaa, niillä on erinomainen
ka5avuus ja pariston kesto on useita vuosia. IOTSU® on helppo integroida muihin järjestelmiin ja prosesseihin. Älykäs,
sääde5ävä etävalvonta mahdollistaa esimerkiksi energiankulutuksen op9moinnin ja kosteusvaurioiden ehkäisyn.

IOTSU® AQ05 loggeri on pienikokoinen, langaton, sisä9loissa
käyte5ävä laite, joka mi5aa hiilidioksidipitoisuu5a, sekä
lämpö9laa ja kosteu5a.
IOTSU® on helppo integroida IOTSU®-älyalustaan tulosten
visualisoin9a ja analyysia varten. Älyalusta voidaan konﬁguroida antamaan käy5äjälle hälytys, jos hiilidioksidipitoisuus
yli5ää asetetun käy5ökohtaisen kynnysarvon. Lähetys- ja
mi5aussyklit voidaan säätää tarpeen mukaan. Tämä vaikuttaa pariston käy5öikään.
IOTSU®-älyalusta tukee konﬁguroitavia teks9vies9- ja
sähköpos9hälytyksiä. Älyalusta on helpos9 integroitavissa
muihin järjestelmiin ja prosesseihin. Laite voidaan asentaa
mihin tahansa pintaan valvo5avassa rakennuksessa.
Lai5een asennus on nopeaa ja helppoa eikä se tarvitse
huoltoa. IOTSU® käy5ää LoRaWAN-verkkoyhtey5ä. Ulkoista
virtalähde5ä ei tarvita.

HYÖDYT JA OMINAISUUDET
→

HELPPO INTEGROIDA MUIHIN JÄRJESTELMIIN JA PROSESSEIHIN

→
→

HELPPO KYTKEÄ JA KÄYTTÄÄ, EI TARVITSE HUOLTOA
PITKÄ KÄYTTÖIKÄ (PARISTON KESTO USEITA VUOSIA)

→

ERINOMAINEN KATTAVUUS

→

MITTAUSTIEDOT HELPOSTI SAATAVILLA ANALYYSIA VARTEN

→

SÄÄDETTÄVÄ ETÄVALVONTAVAIHTOEHTO JA KONFIGUROITAVAT TEKSTIVIESTI- JA SÄHKÖPOSTIHÄLYTYKSET

→

VANKKA RAKENNE
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OMINAISUUDET JA TEKNISET TIEDOT
MITTAUSALUEET

Kosteus:

Mi5ausalueet ja erotuskyky riippuvat sensorin fyysisistä
olosuhteista ja 9edonsiirtorakenteesta. IOTSU-lai5een
pariston pitkän käy5öiän varmistamiseksi langa5omien
verkkojen kau5a lähete5ävät 9etopake9t op9moidaan. Vain
oleellista tarkkuu5a käytetään ja vain tärkeimmät 9edot
lähetetään. Ota yhteys lai5een valmistajaan, jos erotuskykyyn
tarvitaan erityisalue5a.

Sensorimalli: Texas Instruments HDC2080
Erotuskyky: 1% RH
Mi5ausalue: 0-100% RH, ei kondensoiva
Tarkkuus: tyypillinen ±2 %, maks. ± 0,3 %

Absoluu"nen paine:
Sensorimalli: St microelectronics LPS22HH
Sensori9edot eivät sisälly oletuskuormaan
Tarkkuus: 0,5 hPa
CO2:
Sensorimalli: Senseair Sunrise
Erotuskyky: 10ppm
Mi5ausalue: 400 - 2900 ppm
Tarkkuus: ± 30 ppm, ±3 % lukemasta
Lämpö,la:
Sensorimalli: Texas Instruments HDC2080
Erotuskyky: 0.1 °C
Mi5ausalue: 0 … +50 °C
Tarkkuus: tyypillises9 ± 0,2 °C, maks. ± 0,4 °C

TEKNISET TIEDOT
MITAT (P x L x K):

80 x 120 x 35 mm

PAINO:

170g pariston kanssa

SENSORIT:

CO₂, Lämpö9la, Kosteus

LÄHETYSSYKLI:

2t, sääde5ävä

MITTAUSSYKLI:

Lähetyssykli /4

YHTEYS:

LoRaWAN

PARISTO:

C, 3.6V, kestoaika
oletusasetuksilla 5 vuo5a, vaihde5ava

IP-LUOKKA:

IP30

KÄYTTÖOLOSUHTEET:
0 °C … +50°C,
Suhteellinen kosteus ≤ 85%
(ei kondensoiva)
TYYPILLINEN TARKKUUS:
Lämpö9la: ± 0.2 °C
Kosteus: ± 2%
CO2: ±(30ppm + 3% lukemasta)
tVOC: ±15%
HYVÄKSYNNÄT:

CE

ASENNUS:

ruuvit, teippi
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KALIBROINTI
IOTSU-laite on konﬁguroitu suori5amaan ajoi5ain automaaSsen referenssikalibroinnin niille sensoreille, joille se on tarpeen.
Seuraavassa kuvataan kunkin sensorin kalibroin9menetelmät:
Lämpö,la- ja kosteussensori Texas Instruments HDC2080
Tehdaskalibroitu. Lämpö9lassa ei pitkän aikavälin poikkeamaa. Suhteellisen kosteuden pitkän aikavälin poikkeama ± 0,25 %/
vuosi. Ei voida kalibroida uudelleen.
CO2 sensori Senseair Sunrise
Sensorissa on integroitu automaaSkalibroin9. Laite suorit-taa kalibroinnin kerran viikossa analysoimalla viikon 9edot ole5aen,
e5ä matalimmat mi5austulokset vastaavat ulkoilman hiilidioksidin vakiopitoisuu5a 400 ppm.
Absoluu"sen paineen sensori ST Microelectronics LPS22HH
Sensori on tehdaskalibroitu. Pitkän aikavälin poikkeama ±0,33 hPa/vuosi. Yhden pisteen kalibroin9 on mahdollista IOTSUkalibroin9lai5eella.
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ASENNUS JA SUUNTAAMINEN

PARISTO

IOTSU® -laite voidaan asentaa seinään teipillä tai ruuveilla.
Huomioi asennuksen yhteydessä, e5ä IOTSU®-laite käy5ää
radiosignaaleja pilvipohjaiseen vies9ntään ja siksi suuret
metallirakenteet, kuten metalliseinät ja -aidat lai5een lähellä
voivat vaiku5aa haitallises9 lai5een radiotoimintaan.

Pariston varaus mitataan ennen jokaista lähetystä ja
sisällytetään kuormaan. 3,6 V:n Li-SOC12-paristoilla
nimellisjännite ilman kuormaa on noin 3,7 V. Useimmissa
olosuhteissa jännite pienenee merki5äväs9 ainoastaan, kun
suurin osa varauksesta on käyte5y. Huomaa, e5ä pariston
jännite riippuu myös muista ympäristön muu5ujista, kuten
ympäröivästä lämpö9lasta.

KÄSITTELY
Laite sisältää op9sia mi5auskomponen5eja, jotka eivät kestä
iskuja ja joita ei pidä koske5aa. Puhdista lai5een ulkopinta
kostealla liinalla, jos pinnalla on näkyvää pölyä. Älä käytä
liuoSmia tai voimakkaita puhdistusaineita. Tarkista lai5een
sisäpinta paristonvaihdon yhteydessä. Poista näkyvä pöly
tarvi5aessa varovas9 paineilmalla. Älä koske piirilevyyn
(PCB) paljain käsin. Varmista aina, e5ä lai5een kansi on
kunnolla sulje5u lai5een puhdistuksen tai tarkastuksen
jälkeen.

Suositeltava paristotyyppi: Franso ER26500M
Laite5a voidaan käy5ää myös muilla vastaavilla IEC C 3,6V
li9umparistoilla (Li-SOCL2), mu5a lai5een suorituskykyä ei
tällöin voida taata.

PARISTON VAIHTAMINEN
Katso erillinen asennusohje.

KÄYNNISTYMINEN
IOTSU® -laite suori5aa automaaSsen diagnos9ikkasyklin
aina, kun paristo asetetaan lai5eeseen. Piirilevyn yläosassa
oleva merkkivalo palaa diagnos9ikkasyklin aikana. Kun sykli
on suorite5u onnistunees9, merkkivalo sammuu ja laite
aloi5aa normaalin toiminnan. Diagnos9ikkasyklin aikana
havai5ujen virheiden osoitukseksi merkkivalo vilkkuu
jatkuvas9.
Virheen tapahtuessa paristo tulee irro5aa lai5eesta
minuu9n ajaksi ja ase5aa uudelleen paikalleen. Jos virhe ei
häviä, ota yhteys valmistajan asiakastukeen. Onnistuneen
käynnistyksen jälkeen laite on he9 käy5övalmis. Huomaa,
e5ä joidenkin kaasusensoreiden tarkkuus ei ole
tavoitetasolla he9 käynnistyksen jälkeen. Laite kalibroi
sensorit automaaSses9 hyvät tarkkuuden varmistamiseksi.
Kalibroin9aika riippuu lai5een konﬁguraa9oparametreistä.
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