Vnitřní bezdrátové čidlo kvality vzduchu - GARNI 104Q
EAN: 8592733021060
Výrobce: GARNI technology

POPIS
Bezdrátové čidlo měření vnitřní kvality vzduchu - pevných částic PM2.5 a PM10, určeno pro měřič kvality
vzduchu GARNI 204 OneCare
pro vnitřní použití
displej o rozměrech 37 x 21 mm
velikost číslic 10 mm
zobrazení hodnoty kvality vzduchu PM2.5, nebo PM10
4 kanály
zobrazení čísla kanálu, ikony slabých baterií, ikony vysílání a nabíjení na displeji
vizualizace kvality vzduchu hodnotou koncentrace na šestiúrovňové stupnici
aktualizace a přenos naměřené hodnoty kvality vzduchu při napájení USB adaptérem každých 60 sekund
při napájení bateriemi měří bezdrátové čidlo GARNI 104Q ve výchozím nastavení koncentraci PM2.5 a PM10
automaticky každých 10 minut. Pro maximalizaci výdrže baterií lze změnit interval měření z 10 minut na 20 nebo 30
minut
● dosah signálu až 100 m v otevřeném prostoru
● frekvence přenosu 868 MHz
● napájení 3 x 1.2V NiMH nabíjecí baterie typu AA, nebo přes USB adaptér (adaptér není součástí balení) , nabíjení
přes USB (5V/1A)
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Určeno pro model

GARNI 204 OneCare

Měření kvality vzduchu / ovzduší

ano

Specifikace senzorů pro měření kvality
vzduchu

SENSIRION, řada SPS, laserový

Rozsah měření částic (PM) / tolerance

PM2.5 a PM10
1 až 1000 ug/m3
±10 ug/m3 pro měření 0 do 100 ug/m3
±10 % pro měření 100 do 1000 ug/m3

Rozlišení částic (PM)

1 ug/m3

Metoda měření částic (PM)

laser

Interval aktualizace měření částic (PM)

60 s

Frekvence přenosu

868 MHz

Dosah signálu bezdrátového čidla

až 100 m v otevřeném prostoru

Interval přenosu dat

60 s při napájení USB adaptérem
při napájení bateriemi měří čidlo ve výchozím nastavení koncentraci
PM2.5 a PM10 automaticky každých 10 minut. Pro maximalizaci výdrže
baterií lze změnit interval měření z 10 minut na 20 nebo 30 minut

Počet kanálů

4

Displej

ano

Stupeň krytí

pro vnitřní použití

Rozměry displeje bezdrátového čidla

37 x 21 mm

Velikost číslic

10 mm

Napájení

3 ks 1.2V NiMH nabíjecí baterie typu AA (tužkové, jsou součástí balení)
USB adaptér (USB kabel je součástí balení, adaptér není součástí
balení)

Celkové rozměry

82 x 120,5 x 41 mm

Hmotnost

145 g (bez baterií)

Barva

bílá
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Možnost postavení / zavěšení

ano / ano

LOGISTICKÉ ÚDAJE
Hmotnost celkem (kg)

0.314

Hmotnost výrobku (kg)

0.145

Hmotnost obalu (kg)

0.040

Rozměry obalu (cm)

90 x 15.5 x 5.5 mm

Hmotnost kartonu (kg)

10.940

Rozměry kartonu (cm)

47.0 x 37.0 x 30.0

Počet ks/karton

100

Návod

CZ, SK, EN, ke stažení DE, PL, HU, NL

