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Sustainder Sniffer
Produktové informace

Výhody

Integrovaný, diskrétní vzhled Bezdrátové LTE-M řešení

Řešení s možností výměny Výdrž baterie jeden den

• Pevné částice PM2.5 (µg/m3)
• Pevné částice PM10 (µg/m3)
• CO2 (ppm)
• Teplota okolí (°C)
• Relativní vlhkost (%RH)
• Atmosférický tlak (hPA)

Řešení
Integrovatelné senzory kvality ovzduší ve 
svítidlech Sustainder jsou cenově dostupným 
řešením, jak získat přehled o kvalitě ovzduší ve 
vašem městě.

Společnost Sustainder spolupracuje se 
společností INTEMO a nizozemským vládním 
institutem RIVM na výběru nejlepších senzorů pro 
tento typ využití. Instalací senzorů do sítě 
veřejného osvětlení na několika místech lze získat 
přesný obraz o kvalitě ovzduší na velkém území.

Opětovným využitím sítě veřejného osvětlení pro 
instalaci senzorů lze výrazně snížit celkové 
náklady na instalaci a údržbu, což z tohoto řešení 
činí velmi ekonomicky výhodný způsob pro 
měření kvality ovzduší.

Modul obsahuje také nabíjecí baterii, která 
umožňuje, aby senzor pokračoval v měření, 
pokud není svítidlo napájeno, tj. toto řešení 
nevyžaduje nepřetržité napájení.

Standardní sensoriky
Sensoriky na míru
Díky modulární architektuře řešení je možné 
přidat až dva volitelné senzory:

• Ultrajemné pevné částice PM1 (µg/m3)

• NO2 (ppb)

Součástí je přístup k platformě INTEMO Josene.
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Sustainder Sniffer 
Technické údaje

Pevné částice PM1
2 / PM2.5 / PM10

Rozsah měření 0 .. 999.9 µg/m3

Teplota okolí1
Rozsah měření -40 .. 85 °C

Relativní vlhkost
Rozsah měření 0 .. 60 °C 0 .. 100 %RH

Rozsah měření -40 .. 0 °C 0 .. 68 %RH

Rozsah měření 60 .. 85 °C 0 .. 88 %RH

Atmosférický tlak
Rozsah měření 500 .. 1100 hPA

CO2 

Rozsah měření 400 .. 5000 ppm

NO2
2

Rozsah měření 0 .. 2000 ppb

1Měřeno uvnitř modulu. Pokud je svítidlo napájeno, znamená to, že naměřená teplota bude vyšší než teplota okolí.

 2Volitelné.

Specifikace se mohou měnit a měly by být považovány pouze za orientační. V případě potřeby nás kontaktujte.
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