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inteligentny monitor jakości powietrza w pomieszczeniach 
dla zdrowia oraz efektywnych systemów zarządzania
energią w budynkach komercyjnych 
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Konfigurowalne rozwiązanie dla monitorowania powietrza 
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y TL Flair IAQ Monitor został zaprojektowany do współpracy

     z konfigurowalnymi czujnikami, które można instalować  

    w urządzeniu jako moduły, jak pokazane na obrazku

y   Czujniki te mogą być specjalnie dobrane dla wykrywania 

stężenia określonych zanieczyszczeń, które mają być 

monitorowane w Twojej firmie.

(przykładowe zrzuty ekranu)



CECHY URZĄDZENIA TLFLAIR

Port 
Ethernet

Wi-FiKonfigurowalne 
moduły czujników

wbudowana 
pamięć 8GB

komunikacja 
z chmurą w czasie 
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podtrzymanie
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eksport danych 
na kartę Micro SD 
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kolorowy ekran 
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wielkość 
monitorowa-
nego obszaru

CECHY OPROGRAMOWANIA

monitorowanie 
i zarządzanie wieloma 

urządzeniami

podgląd danych 
i trendów w czasie 

rzeczywistym

szyfrowanie
SSL/TLS

identyfikowanie 
źródeł zanieczyszczeń

porównywanie 
odczytów z różnych 

urządzeń

eksport 
zebranych danych 
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do
500m2



podstawka stołowa 

mocowanie na ścianie 

z bezpośrednim 

podłączeniem do sieci

Bezpieczeństwo
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• Zwiększenie wydajności

SZYBKA INSTALACJA

INTELIGENTNA AUTOMATYKA BUDYNKÓW

Chmura 
i MQTT

Analityka Protokół  
Modbus

Skalowalność

Automatyka
budynkowa

BACnet

Kastomizacja

Twojego systemu oczyszczania 

powietrza: ThinkLite + ICon Pro (TiO2) 

lub ulepszenie systemu HVAC, oraz 

inteligentne termostaty z elastycznymi 

opcjami łączności oferowanymi przez 

ThinkLite.

• Bezproblemowa integracja

systemu sterowania z wykorzystaniem 

naszych protokołów,  API, BACnet lub 

innego systemu do integracji jaki może 

być wymagany.
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zasilacz, kabel USB, 
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