
Plug & Play 

1. Plaats de baterijen  

  2. Scan de QR code 

    3. Monitor uw werkplek 

Een gezonde werkplek 

Hoe weet u of de klas wel voldoende is geventileerd? Het 

meten met de Comfort Sensor geeft u meteen inzicht. Door 

gebruikt te maken van onze Comfort Sensor in combinatie 

met de CO2 monitor app wordt duidelijk wanneer geventi-

leerd moet worden. Het openen van een deur of raam is 

meestal al voldoende.  

Schoolbreed overzicht 

Future proof 

Alles werkt in de cloud, u hoeft zich geen zorgen te maken 

over nieuwe software releases, update etc.  Zo blijft u altijd 

up-to-date. 
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Probeer het uit en scan de QR code 

NB-IoT 

De Comfort Sensor maakt gebruik van 

NB-IoT verbinding. NB-IoT staat voor 

Narroband  Internet  of Thinks, dit is 

een speciaal netwerk voor sensoren en 

werkt op de bestaande 4G en 5G net-

werken. 
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NB-IoT Comfort Sensor 

Power supply   : 1x of 2x 3,6v AA Lithium  

      batterijen 

Connecivity   : NB-IoT (SIM card inclusief) 

Leesinterval   : 15 minuten  

bedrijfstemperatuur  : 0—50°c 

Kleur /Materiaal  : Wit / ASB 

afmetingen   : 85mm x 85 mm x 25mm 

 

Sensor componenten 

CO2 Sensor 

Meet range   : 400—5000ppm 

Nauwkeurigheid  : ±50ppm + 5%  van lezen 

 

Temperatuur Sensor 

Nauwkeurigheidstolerantie : ±2% @ 10-90% 

 

Aanwezigheidsdetectie (optioneel) 

Detectiegebied   : 5m 

Gezichtsveld   : 150° horizontaal, 35° verticaal 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 Monitor App 

• Eenvoudig in gebruik via QR-code 

• Directe informatie over de luchtkwaliteit  

• Tot 3 weken terugkijken met 15 minuten meetopslag 

• Kleur en drempel profiel per apparaat mogelijk 

 

• Overzicht van meerdere klassen / apparaten in  

gedefinieerde groepen 

 

 

 

 
Neem contact met ons op: 

www.co2meterschool.nl 

KNsystemen 

Kruin 1 , 1275AX Huizen 

T. +31(0)35 888 8672 

E. info@knsystemen.nl 
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