
EGENSKABER OG FUNKTIONER 
Lansens CO2-, temperatur- og fugtmåler er en elektronisk måler, der 

kan måle rummets CO2-niveau, temperatur (oC) og den relative luft-

fugtighed (RH). Ved at anvende måleren fra Lansen og kontinuerligt 

måle den relative luftfugtighed, kan man undgå et dårligt indeklima 

og samtidig opdage kuldebroer, som kan give træk, større varmereg-

ninger og skimmelsvamp.  

Måleren fungerer som et plug-and-play produkt, og har to antenner, 

både lodret og vandret, for at opnå den største rækkevidde.  

STOR MÅLENØJAGTIGHED
Målerens indbyggede temperatursensor og fugtighedsføler måler 

yderst nøjagtigt med en typisk nøjagtighed på + 0,3 og + 3 % RH. 

Den indbyggede CO2-sensor kalibreres ved opsætning og derefter 

hver 20. dag for at sikre en korrekt måling.  

AFLÆSNINGSMULIGHEDER
Måleren fra Lansen er designet til fjernaf æsning, og kan afæses via 

Brunata Net, som er et radionetværk, der kan opsættes i alle typer 

ejendomme, og som kan opdatere data helt ned til hvert 15. minut. 

 

Med Brunata Net vil du som ejendomsadministrator  kunne få adgang 

til at følge målerdata via WebMon, som er en del af Brunatas Online 

Services. WebMon giver både beboere og administrator mulighed 

for at få et nemt og hurtigt overblik over data, der kan følges online.

 

HVORFOR
• Kan bidrage til at forbedre ejendommens 
      indeklima
• Kan hjælpe med at opdage fugtdannelser
• Indbygget radiomodul og OMS kompatibel
• Nøjagtig måling på + 0,3 oC og + 3 % RH  

FAKTA
•    Måler den aktuelle temperatur og luftfug- 
      tighed via indbygget føler
•    Måler temperatur inden for områderne 
     0 °C til 55 °C og luftfugtighed inden for    
     20 % RH til 100 % RH
• Leveres med indbygget OMS radio 
     modul, der sender data hvert 6. minut
• Måleren har en batterilevetid på 16 år

FORBEDR EJENDOMMENS 
INDEKLIMA MED EN CO2-, 
TEMPERATUR- OG FUGTMÅLER
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CO2-, TEMPERATUR- OG FUGTMÅLER 
LANSEN CO2-, TEMPERATUR- OG FUGTMÅLER

Batteritype: 2 x 3.6 V litium

Spænding: 2.6 til 3.6 V

Levetid: Op til 16 år

Sendestyrke: Ca. 14 dBm, 25 mW

Kapacitet: 8200 mA

Antenne 2 antenner

Display Nej

Protokol:  w-MBus

Frekvens: 868 MHz

Sendethyppighed: Hvert 6. minut

Radiotelegram type: Open Metering Standard 
(OMS) Mode T1, Version 
4.0.2, Krypteringstilstand 5

BATTERI

GENEREL INFORMATION

KOMMUNIKATION

TEKNISKE INFORMATIONER

Mål (b x h x d): 80 x 80 x 25 mm

Farve: Hvid

Materiale: ABS

DESIGN

Standarder: 2014/53/EU

 EN 13757-3/4:2013, OMS 
4.0.2

ANDET

Advarsel ved lavt batteri: Ja

Advarsel ved sensorfejl: Ja

ADVARSEL

Temperaturområde: -40 oC til 85 oC; nøjag-
tighed: +0,3 ved 0 til +65 
oC

Luftfugtighed: Nøjagtighed: +3 % RH ved 
10-90 % RH

CO2: Nøjagtighed: typisk + (50 
ppm + 3 %). 0-2000 ppm. 

Drift temperaturområde: 0 oC til 55 oC (-20 oC til 
55 oC option)

Drift tryk: 950 mbar til 1050 mbar 

CO2, TEMPERATUR- OG LUFTFUGTIGHED


