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Het onder controle 
houden van de lucht die 
we inademen is essentieel 
voor een gezonde en 
veilige omgeving.

Uw luchtkwaliteit 
onder controle!

De kwaliteit van de binnenlucht en 
ventilatie spelen een sleutelrol bij de 
overdracht van virussen en het gezond 
houden van gebouwgebruikers. Het risico 
van overdracht van virussen via de lucht 
kan worden beheerst door ventilatie die 
zorgt voor voldoende luchtuitwisseling. 
Het monitoren van CO2 en andere veel 
voorkomende verontreinigingen is een 
indicatie voor de hoeveelheid schadelijke 
stoffen die men inademt.

Inzicht in de luchtkwaliteit stelt u in staat 
om goede en veilige beslissingen te 
nemen! Wij bieden u 2 starterspakketten.

Een effectieve en gebruiksvriendelijke oplossing om 
te zorgen voor een veilig en gezond binnenklimaat. 
Inzicht op basis van onze sensoren kan de 
gezondheid, productiviteit en energie-efficiëntie 
verhogen in kantoorgebouwen, zorginstellingen en 
onderwijsinstellingen.

Onze oplossing is binnen enkele minuten geinstalleerd en geconfigureerd. De 
draadloze sensoren werken op batterijen die lang meegaan, waardoor de oplossing 
eenvoudig en schaalbaar is. De sensoren maken verbinding met een hub die u 
direct toegang geeft tot uw gegevens over de luchtkwaliteit, die u kunt bekijken in 
een eenvoudig en aanpasbaar dashboard, op een scherm of via de app. Via de API 
kunt u verbinden met uw andere systemen.

* prijzen zijn excl. BTW, op basis van een minimale contractduur van 12 maanden, met mogelijke verlenging.
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Wat houden we onder controle: Wat houden we onder controle:

Wat krijg je: Wat krijg je:

Draadloos, zonder overlast geïnstalleerd 

Schaalbaar  

Real-time inzicht 

Eenvoudig aanpasbaar dashboard 

Standaard rapportages 

Diverse integratiemogelijkheden (API) 

Smart alerts en notificaties 

Automatische updates 

Volledig inzicht met het 
Avelution Insights as a Service-platform

Meer weten? Bekijk de video!

Starter Kit View CO2

€ 1.425,-- aanschaf + installatie

Starter Kit View Plus

1 x Hub for Business 
4 x View CO2 for Business 

1 x Hub for Business 
4 x View Plus for Business 

Kies uw pakket

€ 1.650,-- aanschaf + installatie

Analyse, rapportage, dashboard & Licentie
€ 8,25 per sensor per maand

Analyse, rapportage, dashboard & Licentie
€ 11,50 per sensor per maand


