Manual
for
SAW-AQS
Ver. 1.25

Sawux™ Indeklima sensor fra SCtronics.

Manual for SAW-AQS

Ver. 1.25

Indholdsfortegnelse
Indledning .......................................................................................................................................................... 4
Funktionsoversigt .............................................................................................................................................. 4
SAW-AQS måler følgende: ............................................................................................................................. 4
Installation af enhed .......................................................................................................................................... 5
Ledningsfarver ............................................................................................................................................... 5
Afmontering................................................................................................................................................... 5
Installation af app. ............................................................................................................................................. 7
Tilslut ny enhed ................................................................................................................................................. 8
Ændring af navn og lokation. ....................................................................................................................... 11
Skift ikon ...................................................................................................................................................... 12
Skift lokation ................................................................................................................................................ 13
Vejledning til appen. ........................................................................................................................................ 14
Frontbilledet ................................................................................................................................................ 14
Profil ............................................................................................................................................................ 15
My organisation ........................................................................................................................................... 15
Add members .............................................................................................................................................. 16
Settings ........................................................................................................................................................ 17
About ........................................................................................................................................................... 17
Log out ......................................................................................................................................................... 17
Skift password ................................................................................................................................................. 17
Stacking............................................................................................................................................................ 18
Funktioner ....................................................................................................................................................... 18
Start billede ................................................................................................................................................. 18
Statistik billede ............................................................................................................................................ 19
Statistik – grafisk.......................................................................................................................................... 19
System billede.............................................................................................................................................. 20
Kalibrering ................................................................................................................................................... 20
Grupper ........................................................................................................................................................... 21
Slet en gruppe.............................................................................................................................................. 22
Ændring af gruppenavn ............................................................................................................................... 22
Sletning af enhed ......................................................................................................................................... 22
Automation...................................................................................................................................................... 23
Manuel betjening ............................................................................................................................................ 24
Timeline ........................................................................................................................................................... 25
Anatomi af indendørs luft ............................................................................................................................... 26
Rolle og betydning af VOC indendørs .............................................................................................................. 26
2

Manual for SAW-AQS

Ver. 1.25

Det koster penge ............................................................................................................................................. 28
Hvad er en syg bygning? .................................................................................................................................. 29
Tekniske data ................................................................................................................................................... 31
Producent ........................................................................................................................................................ 31

3

Manual for SAW-AQS

Ver. 1.25

Indledning
Tak fordi du valgte et saWux produkt. Denne manual henvender sig både til installatører og brugere.
Du må godt selv installere en saWux enhed, blot du følger vejledningen.
SaWux er et dansk udviklet produkt som passer direkte ind i en 1 modul FUGA ramme.
Med en saWux enhed får du båden en intelligent WiFi kontakt samt styring af dit Indeklima. Den kan
betjenes via en SmartPhone, uanset hvor i verden man befinder sig. Det kræver blot din SmartPhone har
Internet adgang.
SaWux har mange funktioner ud over at tænde og slukke. Bl.a er der indbygget TIMER funktioner, hvor man
kan tænde og slukke lys eller en ventilator på udvalgte ugedage og tidspunkt.
Som noget unikt, kan saWux også betjenes via touch på enheden. En let berøring tænder eller slukke
kontakten. Touch funktionen virker uafhængig af SmartPhone og WiFi. Funktionen er den samme som ved
en manuel betjent FUGA kontakt.
Selve appen er engelsksproget, intuitivt og let forståeligt opbygget. Denne manual er dansk og henviser til
de engelske ord i appen.
Når du har købt en saWux enhed skal du gennemløbe følgende faser:
1) Skifte den gamle FUGA kontakt.
2) Downloade appen.
3) Konfigurere saWux enheden til din Router. (ha’ Routerens kodeord parat)
4) Foretage diverse ændringer og tilføjelser i appen
Hele processen tager ca. 10 minutter fra start til slut.
Bemærk! Der er kræves ingen ekstra bokse, al intelligens ligger i saWux. Man kan således blot afmontere
en saWux enhed og flytte den til anden lokation, f.eks. sit sommerhus eller kontor. Det er en god ide at
gemme de gamle FUGA kontakter.
Vi fra saWux teamet ønsker dig god fornøjelse med produkterne. Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du
velkommen til at skrive til os på E-mail: support@sawux.com.

Funktionsoversigt
SAW-AQS har følgende funktioner:
 Tænd/slut for 230V/10A Eksempelvis en ventilation eller lys.
 TIMERE
Kan tænde/slukke på valgte ugedage og tidspunkter.
 SCENER
Opsætning af regler for hvornår noget skal aktiveres eksempelvis CO2 niveau.
 Kalibrering
Mulighed for kalibrering af temperatur, luftfugt
 Auto ventilation
Manuelt via slider eller automatisk efter CO2 niveauer.

SAW-AQS måler følgende:






Temperatur
Luftfugtighed
CO2
TVOC
Lys
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Installation af enhed
Selve installationen af enheden kan og må du selv foretage. Inden du begynder afmonteringen, skal du først
sikre dig, at strømmen er afbrudt til kontakten. Det kan du gøre på to måder.
1) Slukke for HFI relæet (slukker alt)
2) Finde aktiv gruppe og slukke denne.
Et praj der sikrer sig at strømmen er afbrudt, er at tilslutte/tænde lyset til kontakten. Dernæst slukkes for
gruppen. Slukker lyset, er det den rigtige gruppe. Vær dog opmærksom på, at der kan være flere ledninger i
kontakten som videreføres til andre kontakter, som ikke nødvendigvis tilhørere den slukkede gruppe.
Du kan eventuelt tjekke med et multimeter til 300V AC og måle mellem FASE (brun) og NUL (blå).
En anden metode er at bruge en polsøger. Lyser denne ved berøring på FASEN (brun) er der strøm på
ledningen.
Sluk for gruppen

Polsøger

Sluk for HFI

Ledningsfarver
For FASEN (L) gælder det at ledningsfarven i moderne bygninger er brun.
FASEN (L) for ældre bygninger (1970) kan være hvid.
For NUL (N) gælder det i moderne bygninger at farven er blå.
For NUL (N) gælder det i ældre bygninger kan farven være sort.

Afmontering
Ønsker du at skifte afbryderen i FUGA med udtag, skal du først afmontere Afbryderen. Vip FUGA
kontaktens låg forsigtigt af og skru de to skruer løs, så udtaget kan komme ud. Tryk på knapperne Rød og
Blå for at afmontere ledninger.

5

Manual for SAW-AQS

Ver. 1.25

LK udtag

Sawux
N
N
L
M1

N
N
L
L

Fra
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Installation af app.
Når du har monteret din Sawux enhed, er det tid til at konfigurere enheden.
Hent +MORE appen
fra der hvor du normalt henter app. til din SmartPhone. Appen virker både til
Android og Apple iOS.
Sørg for at du kan koble din SmartPhone til din Routers WiFi, inden du begynder.
Start +MORE appen og opret en konto med E-mail og kodeord. Bemærk denne bruger bliver administrator.

Apple iPhone

Android Phone

Sørg for at du kan koble din SmartPhone til din Routers WiFi, inden du begynder.
Start +MORE appen og opret en konto med E-mail og kodeord. Bemærk denne bruger bliver administrator.
Bemærk!
IOT devices (enheder) altid skal tilsluttes WiFi 2.4GHz netværk.
Opret dig som brugere med navn og kodeord.
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Tilslut ny enhed
Åbn appen og tryk på de tre vandrette streger
øverst til højre for at tilslutte ny enhed.

Vælg:

+ Add new device

Efter tilslutning af 230V blinker den blå LED og den røde
skifter med grøn LED.
Vent 1 minut indtil kun den blå LED blinker, så er du klar.
Når den blå LED blinker, trykker du på Ready knappen.

Vælg den enhed som fremkommer i skærmbilledet.
Bemærk navnet -AQS- som er kortets interne beskrivelse.
Du kan til enhver tid ændre navnet på enheden.
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Vælg det WiFi netværk som enheden skal tilsluttes til.
Bemærk! Du kan kun tilslutte WiFi netværk af typen 2.4GHz.
Indtast kodeordet til Routeren.
Tryk på knappen Continue.

Du kan eventuelt møde denne meddelelse.
Kontroller at din Router / netværk er på Internettet.
Tryk på TILSLUT.

Ved korrekt valgt netværk, starter processen med tilslutning
af enheden.
På enheden blinker den blå LED hurtigt i sidste fase.
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Systemet bekræfter korrekt tilslutning til Cloud Server.
Tryk på knappen Continue.

Bekræft et det er en ny enhed som bliver tilsluttet.
Tryk på knappen Set up as new
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Ændring af navn og lokation.
Du kan ændre navnet på enheden og angiv en lokation hvor enheden befinder sig.
Klik i feltet for enheds navn SAW-FAN.
Ikonen kan også ændres. Ikonen ændres ved at trykke på ikonen, en liste forekommer.
Tryk på knappen Done for at afslutte.

Så er installationen fuldført. Tryk på knappen OK, great!.
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Systemet spørger nu om du ønsker at fortsætte med at tilslutte
en anden enhed.
Tryk på knappen Finish and Exit for at afslutte.

Skift ikon
Du kan skifte ikonen til det du ønsker. Tryk på ikonen (termometer)
og vælg fra listen.
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Skift lokation
Før du endelig kan få glæde af alle features i systemet,
skal du skifte lokation. Som standard er valgt New York.
Klik på de tre vandrette prikker i øverste højre hjørne.

Klik på pil til højre for at skifte lokation.

Indtast cop og tryk på søg.

VIGTIGT!
Hvis ikke lokationen er skiftet til Copenhagen, vil TIMERE ikke følge dansk tid, men være forskudt i forhold
til valgte land.
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Vejledning til appen.
Efter godkendelse af enheden, kan du nu få glæde af de mange funktioner som +MORE appen tilbyder.
Vi skal nu se på de enkelte funktioner som tilbydes.

Frontbilledet
Det første billede du ser, er en oversigt over de enheder som er registreret.
Skærmbilledet er opdelt i tre sektioner.

Øverst ses en ikon med en person i midten +MORE
logo. Yderst til højre tre streger. Her kan du oprette
og sortere enheder.

I midten ses de enheder som er registreret samt
deres status.

Nederst til venstre ses ikon for enheder.
I midten Grupper samt Automation og yderst til
højre alarmer, systembeskeder.
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Profil
Trykker man på ikonen
fremkommer skærmbilledet til højre.
Her kan du indsætte diverse oplysninger, eksempel dit navn og E-mail
samt en vigtig detalje, lokationen (TIMEZONE).

My organisation
Her kan man indsætte firmanavn. Samt tids Zone.
Tids zonen er vigtig. Forkert tids zone resulterer at TIMERE ikke virker.
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Add members
Under Organization kan man invitere andre brugere, eksempelvis
medlemmer i husstanden eller personer på kontoret.
Flyt til fanen Members og tryk på Invite New Member

Indtast en E-mail og navn på ny bruger.

Under roles (rettigheder) kan du tildele den/de brugere forskellige
rettigheder.
Vælg mellem: ADMIN – STAFF – USER.
Tryk på knappen Invite.

Brugeren som har tilsluttet enheden er automatisk valgt som ADMIN.
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Settings
I dette skærmbillede kan du vælge hvorledes du ønsker at blive notificeret, når der sker en hændelse.
Mute all notifications,
Betyder at alle alarmer vil blive muted.
Notify when hardware goes offline
Betyder at når en enhed ikke længere har WiFi
signal får du en besked.

About
Viser version og mulighed for at sende logfil til udviklere.

Log out
Her kan du logge ud af +MORE appen.

Skift password
Ønsker du at ændre dit kodeord, foretages dette under My Profile.
Klik på de tre prikker, øverst til højre.
Herefter åbnes nyt billede hvor du kan vælge at ændre eller slette
brugernavn eller konto.
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Stacking
Når du har flere enheder og flere grupper oprettet,
kan du med fordel enten sortere dem i grupper eller enheder.
Hver stacking kan igen sorteres efter navn både stigende eller
faldende orden, samt først eller sidst tilføjet.

Tryk på + tegnet for at tilføje ny enhed.

Funktioner
Start billede
Du skifter til Statistics visning, ved at klikke på
teksten over ikonen. Herefter åbnes et nyt
billede.
Klik på den røde ikon for at aktiver relæet, som
eventuelt kan tænde en lampe eller ventilator.
Ikonen skifter til grøn.
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Statistik billede
I Statistik billedet vises aktuelle værdier for alle
sensorer.
Lyssensoren vises som en bar, ser skifter fra
lysegrå til sort, afhængig af lyser. Sort er
mørkt.
Nederst ses en Air Quality Index linje, som er
en sammensætning af sensorernes værdier.
Linjen skifter farve fra blå, grøn orange og rød.
I der blå og grønne område er det acceptabelt
at opholde sig i rummet.
I det orange område er det tid for udluftning.
Et rødt lys ses på enhedens front som
indikation at det er tid til udluftning.

Statistik – grafisk
Nederst ses en tidslinje, hvor 15 betyder;
indenfor de sidste 15 min. 1h viser
værdier indenfor seneste time osv.
I nederste højre hjørne ses en ikon, som
viser, at grafen også kan ses i fuld skærm
og landscape.

De fire sensorer kan grafisk ses over tid, eksempelvis seneste 15 min, 1 time, 1 dag, en uge, 3 måneder og 1
år. Man kan se detaljer ved at holde fingeren i grafen og køre til højre eller venstre.
Værdier for det aktuelle tidspunkt vises øverst.
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System billede
I System billedet vises vigtige oplysninger i
forbindelse med installationen. Du kan se WiFi
signalstyrken. Denne skal helst være minimum
-80. Jo højere værdi (-40) des bedre WiFi
signal.
Alle Sawux enheder er udstyret med en intern
temperaturmåler, som viser den elektriske
konstruktions interne temperatur. Denne bør
ikke overstige 40°.
Desuden vises IP-adressen samt Routerns navn
enheden er tilsluttet, samt MAC addressen.
FRONT LED knapperne benyttes hvis man ikke
ønsker at få visuel indikator på fronten. Når
sensorernes værdi overskriver værdier for godt
indeklima, lyser en rød LED på fronten.
Som noget unikt for SAW-AQS modellen, kan
du tilslutte en ventilator 230V – 10A. Styringen
kan foretages automatisk, mere herom under
afsnittet AUTOMATION.
CALIBRATE knappen giver mulighed for at rekalibrere CO2 sensoren. Sæt til ON for at starte
kalibrering. Bemærk! Der går 5 minutter inden
kalibrering er fuldført.

Kalibrering
Da enheden genererer egen varme, kan der
kompenseres for dette med slider +/- 10. Sæt
et termometer tæt på enheden, som
reference og juster slider så SAW-AQS viser
den korrekte værdi. Bemærk der skal være en
stabilitetstid på 24 timer efter monteringen.
Samme gælder for justering af Luftfugtighed.
Sawux Indeklimasensor har en automatisk
kalibreringsrutine. Det betyder at CO2
sensoren bliver kalibreret hver 8. dag.
For korrekt visning, skal der luftes ud i lokalet
mindst en gang hver 8. dag hvor CO2 kommer
så tæt på 400 ppm.
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Grupper
Når du har flere saWux enheder koblet til dit netværk, har du mulighed for at gruppere disse. Fordelen ved
en gruppe er, at du nemt kan slukke eller tænde enheder der er i samme gruppe. Eksempel når du forlader
dit hjem eller ankommer.
Tryk på ikonen

nederst i midten ”Groups” for at åbne grupper.

Er det den første gruppe du opretter, ses dette billede

Tryk på knappen ”Create new group”.

Indtast gruppens navn, i dette tilfælde er der oprettet en
gruppe ”Alt lys i stuen”. Tryk på knappen Continue.

Vælg den/de enheder som skal indgå i gruppen.

Enheder

Afslut med tryk på knappen ”Create Group”.

Ny gruppe er nu oprettet.
Aktiver gruppen ved at trykke på ikonen.
I dette tilfælde vil alle enheder angivet i gruppen, blive aktiveret.
Enten slukke eller tænde.

Nye grupper kan oprettes ved tryk på + tegnet øverst til højre.
Følg samme procedure.
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Slet en gruppe
For at slette en gruppe, åbnes billedet for grupper
Klik på gruppens navn her, ”Alt lys i stuen”.

Nyt billede åbner hvor du ser valgte gruppe samt de enheder
der er tilsluttet gruppen.
For at slette gruppen, trykkes på skraldespanden øverst til højre.
Du vil herefter skulle bekræfte sletningen.

Ændring af gruppenavn
Du kan til enhver tid ændre gruppens navn.
Åbn billede for grupper og vælg den gruppe ved tryk på gruppens navn.
Foretag ændringer og luk billede igen.

Sletning af enhed
Har man en tilkoblet enhed på sin telefon/tablet som
ikke ønskes aktiv mere, kan denne fjernes fra systemet.
1.
2.
3.
4.

Klik på ikonens overskrift (Navn).
Klik på de tre prikker øverste højre hjørne
Klik igen på de tre prikker i øverste højre hjørne i nyt billede.
Vælg fra Action menu
 Erase all device data (sletter kun data)
 Delete (fjerne data og ikonen)

Bemærk! Handling kan IKKE fortrydes.
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Automation
Under automation kan du oprette forskellige scener som består af en betingelse og en aktion.
En betingelse kunne være: ”hvis CO2 er større end 900, så gør noget”. Gør noget er aktionen som kunne
være ”Tænd ventilator”. I samme aktion kunne man også tilføje, Send pop-up til min smartphone med
teksten ”Der skal luftes ud..”
Du kan oprette flere Automationer som samtidig også kan aktiver andre sensorer i bygningen.

Eksempel på en automation

Automation kan slås til/fra.
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Manuel betjening
Sawux Air Quality Sensor kan også benyttes manuelt. Du behøver ikke at have din SmartPhone i hånden for
at aktivere lys eller ventilator.

SAW-AQS har Touch på fronten, som tænder/slukke ved berøring.
Et grønt lys på fronten indikerer at enheden er tændt.
På appen kan man se status på enheden om den er tændt eller slukket.

For at slukke, kan appen også benyttes.

24

Manual for SAW-AQS

Ver. 1.25

Timeline
Med timeline kan man se eventuelle fejl og advarsler fra sensoren.
Klik på de tre prikker i billedet Statistic.
Herefter vælges faneblad Timeline.

Peg på eventen og swipe til venstre.
Herefter kan du angiv en årsag til fejl ved klik på Comments.

Klik på knappen Resolve for at afslutte.

Følgende triggere er opsat.
Niveauer for notifikation:
CO2:

> 1.100 ppm

TVOC:

> 350

Temperatur:

< 18° eller > 25°

Luftfugtighed: < 35 eller > 55

25

Manual for SAW-AQS

Ver. 1.25

Anatomi af indendørs luft
Ren luft blot består af 21% oxygen og 79% nitrogen. Men i det virkelige liv og især indendørs, ser dette
noget anderledes ud. forskellige komponenter, dvs. ædelgasser, kulilte (CO), kuldioxid (CO2), og blandede
gasser / flygtige organiske forbindelser (VOC).

Rolle og betydning af VOC indendørs
Der findes omkring 5.000 til 10.000 forskellige VOC'er. De er to til fem gange mere sandsynligt at finde
indendørs end udendørs. Indendørs VOC er forskellige typer af kulbrinter fra primært to kilder: biospildevand, dvs. lugte fra menneskelig respiration, transpiration, og metabolisme og byggemateriale samt
møbler. VOC er kendt for at forårsage øjenirritation, hovedpine, døsighed, eller endda svimmelhed, under
en fællesbetegnelse SBS (sick building syndrome). Udover industrielle applikationer og komfort aspekter (fx
temperatur), er VOC den eneste og grundlæggende årsag til behovet for at ventilere! Nogle typiske
indendørs forurenende stoffer og deres kilder er vist i tabel 1, hvor VOC forårsaget af mennesker har
hovedårsagen været i byggemateriale, møbler og kontorudstyr, dermed styre efterspørgslen til ventilation.

Selvom CO2 repræsenteres to gange i tabel 1, og selv om det spiller en stor rolle i moderne
ventilationskontrol. Eksperimenter har vist at CO2 alene reelt ikke bidrager til nedbrydning af mennesket,
som gennem årtiers erfaringer har vist bl.a. fra ophold i ubåde og ISS (International Space Station). Selv
tunge CO2 koncentrationer på 1% (10.000 ppm) viser ingen effekt på vores velbefindende. Ikke desto
mindre, på grund af manglen på egnede VOC detekteringsanordninger, har det gennem historien vist, at
CO2-værdier har tjent som tilstrækkelig indikator for luftkvalitet og den samlede mængde af VOC (TVOCs).
Mængden af CO2 er proportional med mængden VOC, som produceret af menneskets vejrtrækning og
transpiration.
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I tabel 2 nedenfor, vises CO2 og VOC-målinger i sammenhæng fra en typisk mødesession.
Diagrammet viser, at ikke kun CO2 øges, men også VOC. Typisk måler HVAC installationsfolk, kun på CO2. I
virkeligheden er VOC, dem der typisk forårsager, at mennesker føler sig utilpas.
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Tabel 3 nedenfor, vises de målinger som branchefolk benytter, der oprindelig er udarbejdet af, Max von
Pettenkofer og ligger til grund som en branchestandard.

Med CO2 målinger alene, giver det et misvisende
Billede af den virkelige verden. Indeklima består
både af CO2 og VOC.
De sensorer som benyttes i HVAC teknologien,
måler kun på CO2.

Demand Controlled Ventilation (DCV)

Det koster penge
Et dårligt indeklima, går udover arbejdsevnen og øge sygefraværet med økonomiske konsekvenser – både
for den enkelte arbejdsplads og for samfundet som helhed. Engelske beregninger anslår, at dårligt
indeklima alene i England koster omkring 350-360 millioner pund om året som følge af blandt andet
produktionstab.
I Danmark spildes 22.000 sunde år, som følge af dårligt indeklima.
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Hvad er en syg bygning?
Lidelse kendt som syge bygninger, er i høj grad forårsaget af indånding af høje koncentrationer af specifikke
indendørs forureningskilder. Mennesker med dette syndrom oplever ofte udmattelse, manifesteret i form
af hovedpine, svimmelhed, desorientering, problemer med koncentration, samt betændelse i øjne, næse og
hals.
Syndrom Syg Bygning er et komplekst problem. For nemheds skyld er et sæt af symptomer normalt opdelt i
to hovedkategorier: de symptomer forårsaget af den faktiske syge bygning syndrom, og symptomer som
følge af en allergisk pnevmonika. Den første er forbundet med frigivelsen af dampe af kemiske forbindelser,
mens sidstnævnte normalt er forbundet med en allergisk reaktion i lungerne ved inhalation af et stort antal
af svampe og bakterier, der er til stede i overflod i en befugtet og konditioneret luft. Hver gruppe af
symptomer, som igen er opdelt i type I- og II-symptomer. Symptomer på type I kan lide at følge forkølelse
og influenza. Symptomer på type II tættere på allergiske reaktioner. De er alle forskellige:
syndrom syge bygning (type I) - apati, træthed, hovedpine, tørhed og nasal kongestion, ømme, tørre øjne,
ondt i halsen, tør hud og / eller udslæt.
syndrom syge bygning (type II) - rindende øjne, sand i øjnene, og løbende næse symptomer, der ligner
høfeber.
overfølsomhed pneumonitis (type I) - influenzalignende symptomer, utilpashed, og svær smertende
smerter, hoste, sløvhed og hovedpine.
overfølsomhed pneumonitis (type II) - trykken for brystet, åndedrætsbesvær, feber, hovedpine, åndenød
og astma som en erhvervssygdom.
Disse symptomer, der varer et relativt kort tidsrum, kan være ganske barske og udmattende. Der er
imidlertid, at eksponering for giftige gasser over en lang periode kan føre til mere alvorlige problemer.
For eksempel, ifølge en nylig rapport fra miljøbevarelse agentur Sunde Bygninger, raske mennesker: en
vision for det 21. århundrede (Sund Boliger - raske mennesker: et kig ind i det XXI århundrede), de
langsigtede risici forbundet med dårligt indeklima og risikerer i tillæg til de andre som omfatter astma,
kræft, reproduktive lidelser og barnets udvikling.
Denne rapport bekræfter, at astma kan provokere mider, der lever i støv og andre allergener, bakterier,
passiv rygning, og nogle af de kemiske forbindelser, der findes i lokalerne. Det er allerede kendt, at antallet
af indendørs luftforurenende stoffer, såsom asbest, radon, tobaksrøg og benzen, er kræftfremkaldende.
Andre kontaminanter fundet inde i lokalerne, såsom visse chlorerede opløsningsmidler, polycykliske
aromatiske kulbrinter, aldehyder og pesticider, tilsyneladende også forårsager kræft.
Mange kemiske forbindelser normalt findes inde i stuen (for eksempel dele af cigaretrøg, bly og andre
tungmetaller, alkohol dampe og blødgørende midler) kan forstyrre hormonsystemet og give problemer
med fødslen, herunder aborter og misdannelser af fostrets udvikling.
også luft indendørs, kan forårsage eller forværre mange andre sundhedsproblemer. Nogle undersøgelser
viser, at eksponering for passiv rygning, selv de ikke-systematisk, øger risikoen for kardiovaskulær sygdom,
herunder reducerer elasticiteten af blodkar og hjerteanfald. Risikoen for at udvikle disse sygdomme øger det med 25-35% højere end ikke udsættes for cigaretrøg.
kulilteforgiftning (CO) i forbindelse med forkert anvendelse og vedligeholdelse af fyringsanlæg kan
forårsage sygdom, og i nogle tilfælde død. De mikroorganismer, der forårsager de såkaldte legionærsyge,
en alvorlig form for lungebetændelse, lever i vandrør og ventilationsanlæg, klimaanlæg, befugtningsanlæg
og andre fugt kilder inde huse, herunder de traditionelle vandhaner. Toksiner, svampe og bakterier i
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indendørs kan forårsage forskellige problemer af akut astma til rhinitis, conjunctivitis, recidiverende feber,
apati og almen utilpashed, åndenød, trykken for brystet og hoste.
Nu er det ikke alle bygninger der lider af SBS, heldigvis er der siden 1996 foretaget adskillige undersøgelser
og på baggrund af disse forbedret bygningerne. Men kan vi stole på dette? Har vi ikke selv oplevet at få
røde øjne eller næsen løber uden at tage notits af dette.
Grunden er nok, at vi ikke kan måle os frem til årsagen, men lever med symptomerne i dagligdagen.
Henkastet bemærkning, at det nok er en smule allergi.
Hvis der var en indikator i hvert hjem der kunne fortælle om omgivelserne der er omkring os, også er
sundhedsmæssig korrekt, ville vi føle os bedre tilpas.
Den indikator kunne være en LED der lyser enten rød, gul eller grøn. Den grønne LED fortæller, at luften vi
indånder, er af en sundhedsmæssig karakter i orden. Mens den gule indikerer at et aktivt tiltag skal
påbegyndes, ellers ender det med en rød LED.
Det aktive tiltag kunne f.eks. være at åbne et vindue eller dør for udluftning. Det kunne også være at
temperaturen er for høj eller lav. Simple instrukser der kommer med forslag til et sundere liv.
Forbrugeren skal kunne stole på at sensoren giver korrekt information. I ventilationsbranchen benytter
man sig hovedsagelig af to sensorer: Temperatur og luftfugtighed. Mere avancerede har også en CO2
sensor knyttet på. Men endnu har ingen såkaldt kommercielle måleapparater, knyttet en VOC-Sensor til
måleresultatet. Det har SAWUX™- AIQ fra SCtronics, der med sin unikke sensorer er i stand til at give et
mere retvisende billede af luftkvaliteten.
Udfordringen i markedet er at tilbyde en mere nøjagtig indeklimasensor til få penge. Ethvert hjem burde
have en eller flere indeklimasensorer. Som beskrevet tidligere, så har det stor betydning for vores komfort
og velvære, at luften vi indånder, er sund. Ikke mindst for samfundet, der kræver et spild af 22.000 sunde
år, alene i Danmark, som følge af dårligt indeklima.




Hvert menneske udånder 20 liter CO2 i timen.
Ren luft blot består af 21% oxygen og 79% nitrogen.
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Tekniske data
Forsyningsspænding:

230 V/ AC, 50 Hz

Belastningsstrøm:

Relæudgang max. 2.300 W (10A / 230V AC)

Forsikring:

Indbygget 10A træg

Overspændingsbeskyttelse:

1.2Kv

Egetforbrug:

Maks. 0,6 W

Omgivelsestemperatur (drift):

-5 - +45 °C

Omgivelsesfugtighed (drift):

5 – 95% RH

CO2 sensor:

400 – 3.000 ppm (nøjagtighed 50 ppm)

TVOC sensor:

0-500 ppb (factory algorithm)

Lys måler:

0-10.000 lux (linear to human eye)

Terminaler:

Min. 2 x1,5 mm² og maks. 2 x 2,5 mm² pr. terminal, stiv leder

Tilslutninger:

Fase, nul, mellemledning

Formfaktor:

Fuga 1 modul

Temperaturmåler:

Indbygget

Kommunikation:

WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz

App.:

Android og iOS

Producent
SCtronics ApS, Danmark
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