
CO2-MEETOPLOSSINGEN v4

PROBLEEM

De aanwezigheid van verontreinigende 
stoffen in de lucht, zoals PM2.5, en de 
accumulatie van CO2  schaadt de gezondheid 
van mensen en bevorderd de overdracht van 
virussen zoals COVID-19 met speciale effecten 
op kinderen, ouderen of mensen met eerdere 
Pathologieën.

OPLOSSING

We introduceren vier slimme oplossingen om de 
luchtkwaliteit, PM2,5 en CO2-deeltjes te meten 
en analyseren: de zelfstandige oplossingen 
van LifeSmart, ZKTeco, ByDemes en VESTA. 
Hiermee kan de kwaliteit van het milieu 
verbetert worden en de gezondheid van 
mensen beschermt. We kunnen de LifeSmart, 
By Demes en VESTA-systemen monitoren en 
besturen via de beheer app, terwijl het ZKTeco 
systeem rechtstreeks vanaf het apparaat wordt 
bediend.



1. LIFESMART STANDALONE OPLOSSING

VOORDELEN
• Co2 meten en controleren in het milieu

• Helpt om informatie te verkrijgen over de toestand van de lucht en daarna over te gaan tot het 

ventileren van binnenruimtes  

• Vermindert de mogelijke blootstellingstijd aan COVID-19

• Helpt de lucht te zuiveren en te filteren   

• Afstandsbediening via LifeSmart  app

• Genereert alarmmeldingen bij het bereiken van te hoge CO2 niveaus    

• Maakt het mogelijk om ventilatie, sirenes en lichtsignalen te schakelen en ramen te openen, enz. 

door middel van een relais activering.

• Hiermee kunnen meerdere acties worden uitgevoerd die verband houden met verschillende CO2 

gebeurtenissen

De meting van CO2 niveaus is een van de meest innovatieve instrumenten in de strijd tegen COVID-19, omdat het de kwaliteit 
van de lucht binnenshuis analyseert, een onmiddellijke waarschuwing genereert en ventilatie activeert in het geval van de 
overschreden minimum geprogrammeerde dorswaarden. Juist in  binnenomgevingen  stapelen  zwevende  deeltjes  en aerosolen 
zich  gemakkelijker op, waardoor het risico op besmetting  toeneemt.

De LifeSmart CO2 Meter Sensor Kit bewaakt effectief de luchtkwaliteit, beschermt de gezondheid van mensen in huis en biedt 
werknemers en klanten in een bedrijf meer gemoedsrust. De LifeSmart oplossing corrigeert de tekortkomingen van andere 
sensoren en verbetert de betrouwbaarheid van real-time meting aanzienlijk.

LIFESMART CO2 KIT

SMARTLIFE-1 o 22 
LifeSmart Smart Station 

Gateway Kit  Zwave  Protocol

SMARTLIFE-25
LifeSmart CO2 + TVOC 

milieusensor

SMARTLIFE-35
Module met twee 
programmeerbare 

relaisuitgangen



De LifeSmart oplossing detecteert aanvaardbare CO2 waarden (=  <900ppm) in gesloten ruimtes,  genereert een waarschuwing in 
de App wanneer hoge waarden (<1000ppm) optreden en activeert de relais voor automatische ventilatie of activering van sirenes, 
lichtsignalen, enz.

CO2 DETECTION CASES
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GEVAL 3: Zeer hoge CO2-niveaus
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2. BYDEMES STANDALONE OPLOSSING

VOORDELEN
• Meet en controleer CO2 in de omgeving

• Nauwkeurige aflezing van omgevingstemperatuur en vochtigheid

• Optische LED-signalering om te waarschuwen voor hoge CO2-concentratie

• Instelling alarmdrempel van 700ppm tot 1500ppm

• Voorzien van relaisuitgang om een ventilatiesysteem aan te sturen

• Ingebouwde LCD-display om de gemeten waarden te bekijken

• Alarmmeldingen via app

• WiFi-verbindingsversie, te installeren in meerdere kamers, altijd in contact met de gebruiker

• Definitie van wekelijks werkprogramma (bijv. Voor elke dag van de week en voor 4 uur, CO2-

concentratieregeling activeren)

De stand-alone detector van By Demes meet de hoeveelheid CO2 die binnenshuis aanwezig is met behulp van een nauwkeurige 
sensor.

Bovendien heeft het apparaat een relais dat wordt geactiveerd wanneer de CO2-waarde hoger is dan de geconfigureerde maximale 
drempel.

Wanneer een alarmsituatie wordt geverifieerd, stuurt het apparaat naast het activeren van het relais, ook meldingen via de app 
naar de smartphone van de gebruiker om hen op de hoogte te stellen van de statusverandering en om te allen tijde op de hoogte 
te zijn van wat er gebeurt.

PRODUCT AANBOD

DEM-CO2 DEM-CO2-WIFI
Standalone CO2 detector, met display and 

relaisuitgang
Standalone CO2-detector, met display, relaisuitgang 

en wifi



VOORDELEN
• Meet en controleer CO2 in de omgeving

• Nauwkeurige aflezing van omgevingstemperatuur en vochtigheid

• Optische LED-signalering om te waarschuwen voor hoge CO2-concentratie

• Instelling alarmdrempel van 700ppm tot 1500ppm

• Voorzien van relaisuitgang om een ventilatiesysteem aan te sturen

• Ingebouwde LCD-display om de gemeten waarden te bekijken

• Alarmmeldingen via app

• WiFi-verbindingsversie, te installeren in meerdere kamers, altijd in contact met de gebruiker

• Definitie van wekelijks werkprogramma (bijv. Voor elke dag van de week en voor 4 uur, CO2-

concentratieregeling activeren)

3. ZKTECO STANDALONE OPLOSSING

VOORDELEN
• Meet en controleert CO2- en PM2,5 deeltjes

• Nauwkeurige meting van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid

• Eenvoudig te installeren draadloze “Plug & Play” sensoren

• Groot digitaal LCD display om alle meetgegevens duidelijk weer te geven

• Live weergave met gegevensupdate om de 1,5 seconde

• Monitoring en controle direct vanaf het apparaat (zonder app)

• Versie met WIFI verbinding, te installeren in meerdere kamers, altijd in contact met de gebruiker

ZKTeco heeft een innovatieve serie CO2-detectoren gelanceerd voor het bewaken van de luchtkwaliteit binnenshuis.

Deze nieuwe serie Plug & Play CO2 sensoren zijn een uiterst betaalbare en nauwkeurige eerste verdedigingslinie om de verspreiding 
van COVID-19-infectie in woningen, sportscholen, ziekenhuizen, kantoren, restaurants, overheidsgebouwen enz. te voorkomen. 
Wanneer de concentratie CO2 stijgt tot boven de veilige drempel wordt een alarm geactiveerd om te waarschuwen dat het tijd is 
om de lucht te verversen en om blootstelling te voorkomen.

PRODUCTAANBOD

ZK-255
AQD-V43-W

ZK-253
AQD-WM1700

ZK-256
AQD-U

ZK-254
AQD-V43-A

ZK-248
AQD-V43B

ZK-250
AQD-H35

ZK-251
AQD-L100

ZK-246
AQD-Mini

Desktop multifunctionele luchtkwaliteitsdetector

Multifunctionele luchtkwaliteitsdetector 
aan de muur

USB luchtkwaliteitsdetector

17”



3. VESTA DOOR CLIMAX INTEGRALE OPLOSSING

VOORDELEN
• Volledig geïntegreerd en geautomatiseerd apparaat met  VESTA  BY Climax-systeem 

• Maatregelen en controles CO2 (alleen VESTA-116) en PM2,5-deeltjes  

• Nauwkeurige meting van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid

• Tracking- en waarschuwingssysteem voor mogelijke stofgevaren 

• Automatisering met andere gekoppelde apparaten (thermostaat, schakelaar  ...)

• Radiobediening met signaalbegeleiding en Z-Wave protocol

• Afstandsbediening via SmartHomeSec app

• Gepersonaliseerde meldingen en waarschuwingen genereren

• Historische verzameling van dag-, week- of maandgegevens

• Draadloos en lichtgewicht voor eenvoudige en flexibele installatie

• Strak, modern ontwerp met aanpasbare ambient LED’s (warm of koel) en nachtmodus 

De accumulatie van PM2,5 of CO2 en andere verontreinigende stoffen schaadt de gezondheid van mensen, vooral als we het 
hebben over kinderen, ouderen en mensen met voorgaande pathologieën.

De Vesta by Climax CO2 en Air Quality Meter wordt geleverd als een volledig geïntegreerde oplossing met het Vesta inbraaksysteem. 
Het biedt meer Controle over over de luchtkwaliteit binnenshuis en stelt ons in  staat om potentiële gevaren van in realtime 
ingeademde lucht te detecteren, om onmiddellijk actie te  ondernemen en de gezondheid van degenen die voor ons het belangrijkst 
zijn te beschermen.

Als we het VESTA by Climax-systeem en het bijbehorende IP via de radio hebben die Z-Wave accepteert, zoals VESTA-046 (2G) 
of VESTA-047 (4G), kunnen we de VESTA-115 slimme luchtkwaliteitsdetector of de VESTA-116 Smart Air Quality en CO2 Detector 
integreren.

VESTA DOOR CLIMAX CO2 KIT

VESTA-047 o VESTA-046 VESTA-116
IP Centrale

+4G via de radio
IP Centrale

+2G via de radio
Slimme luchtkwaliteit en 

CO2-detector

VESTA-047 o VESTA-046 VESTA-115
IP Centrale

+4G via de radio
IP Centrale

+2G via de radio
Slimme  

luchtkwaliteitsdetector

5. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN



VOORDELEN
• Volledig geïntegreerd en geautomatiseerd apparaat met  VESTA  BY Climax-systeem 

• Maatregelen en controles CO2 (alleen VESTA-116) en PM2,5-deeltjes  

• Nauwkeurige meting van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid

• Tracking- en waarschuwingssysteem voor mogelijke stofgevaren 

• Automatisering met andere gekoppelde apparaten (thermostaat, schakelaar  ...)

• Radiobediening met signaalbegeleiding en Z-Wave protocol

• Afstandsbediening via SmartHomeSec app

• Gepersonaliseerde meldingen en waarschuwingen genereren

• Historische verzameling van dag-, week- of maandgegevens

• Draadloos en lichtgewicht voor eenvoudige en flexibele installatie

• Strak, modern ontwerp met aanpasbare ambient LED’s (warm of koel) en nachtmodus 

4.1 MCO HOME OPLOSSING MET VESTA INTEGRATIE

VOORDELEN
• Meet en controleer CO2 in de omgeving

• Nauwkeurige meting van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid

• Instelling alarmdrempel van 600ppm tot 2000ppm on VESTA panel

• Ingebouwde LCD-display om de gemeten waarden te bekijken

• Alarmmeldingen via app

• Bevat Z-Wave Plus voor communicatie met VESTA panelen

• Stel regels in om geforceerde ventilatie of signalering te activeren 

De MCO HOME 3 in 1 omgevingssensor is ideaal voor zowel thuis- als commerciële installaties zoals kantoren, scholen, restaurants, 
supermarkten, enz. Hij meet de CO2 vochtigheids- en temperatuurniveaus en stuurt deze direct naar het VESTA alarmpaneel via 
Z-wave.

PRODUCT AANBOD

VESTA-241
Z-Wave Plus CO2, vochtigheids- en 
temperatuurmeter geïntegreerd met 

VESTA systeem

5. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

KAMERS

KLASLOKALEN 

WINKELS

KANTOREN

RESTAURANTS

VERGADERZALEN

BANKEN

FITNESSCENTRA



www.bydemes.com

Neem voor meer informatie contact op met onze accountmanagers.


