
Altid synlig luftkvalitet i rummet 
med DEOS SAM CO2 luftkvalitets trafiklyssytem og 
App, leveret af HBO Instruments ApS
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Visuel gengivelse af det aktuelle CO2 - indhold 
irumluften ved hjælp af et tretrins trafiklyssystem

Akustisk signal, når en grænseværdi overskrides

Grænseværdier for CO2-indhold kan justeres 
individuelt

CO2-rumtrafiklys kan frit placeres eller fastgøres 
på væggen / loftet

Trendrapporter af luftkvaliteten er tilgængelig 

Integreret måling af temperatur og fugtighed 

Overførsel af målte værdier via LoRaWAN

Et højt CO2-indhold i luften reducerer koncentrationsevn-
en. Samtidig er CO2-indholdet i luften også en indikation 
af mængden af aerosoler, der bidrager til spredning af infe-
ktioner, såsom SARS-CoV-2 Coronavirus. Regelmæssig 
ventilation reducerer CO2-koncentrationen og dermed 
også aerosolkoncentrationen i rummet.

DEOS CO2-rumlufttrafiklyssystem SAM (sensor baseret 
luftkvalitetsmåling) viser dig det aktuelle rums luftkvalitet i 
et tretrins trafiklyssystem. Med SAM, kan du holde øje 
med den indendørs luftkvalitet i rummet og til enhver tid 
ventilere på en målrettet og effektiv måde. Med vores 
trendrapporter, modtager du også en rapport om data, 
registreret af sensorerne. På denne måde kan du altid 
fremlægge bevis og dokumentere et optimalt indeklima. 
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Ågade 94 kld . 2200 København N . Danamrk
Tlf.: 44995949 . e-mail: hbo@hboinstruments.dk

Følg os på socialemedier 
eller læs mere om os på: 
www.hboinstruments.dk 
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Vi rådgiver dig gerne og udvikler i fællesskab din individuelle løsning. Du er velkommen til at kontakte os på e-mail: 
hbo@hboinstruments.dk eller på tlf.: 44995949

HBO Instruments totale løsning med 
DEOS komponenter
Konvertering af ventilation og klimaanlæg

Brug vores system, SAM som en enkeltstående enhed eller benyt vores totalløsning: hvis det er nødvendigt, kan du holde 
øje med flere rum eller endda hele din bygning via smartphone-appen og integrere vores totalløsning i dine ventilations- og 
klimaanlæg. Hvis CO2-grænseværdierne overskrides, justeres lufttilførslen automatisk via klimaanlægget. På denne måde 
garanterer du altid det optimale indeklima og behøver ikke længere manuelt at gribe ind i ventilationssystemet.

Eksempel på andvendelse 
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