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AiroSensor

Temperatuur/Luchtvochtigheid
De AiroSensor beschikt over een zeer accurate temperatuur- en luchtvochtigheidssensor. 

Als de AiroSensor tijdens transport wordt gebruikt, worden de waardes verstuurd zodra de 

AiroSensor in bereik van het AccessPoint komt. 

Het systeem van de AiroSensor zorgt ervoor dat er geen extra handmatige werkzaamheden 

nodig zijn voor een uniforme registratie. Alle verzamelde waardes uit koelkasten, vriezers 

en diverse ruimtes worden aangeboden in 1 uniforme rapportage en is 24x7 in uw cloud 

inzichtelijk en downloadbaar in diverse bestandsformaten (.xls, .doc, .csv, .pdf)  

Accelerometer
De Accelerometer in de AiroSensor wordt gebruikt om beweging te detecteren. De 

gevoeligheid van de AiroSensor kan door u zelf worden ingevoerd. Hiermee kunt u de 

AiroSensor tijdens transport gebruiken. Er wordt geregistreerd wanneer een krat of bak 

beweegt of bijvoorbeeld uit een voertuig wordt genomen. Ook kunt u denken aan de beweging 

van bijvoorbeeld het openen van een opiatenlade. Desgewenst kan het systeem u hiervan een 

alarmering sturen. 

Data logger
Als de AiroSensor buiten het bereik van een AccessPoint is, worden beweging, temperatuur en 

luchtvochtigheidswaardes in het geheugen van de AiroSensor opgeslagen. Zodra de AiroSensor 

in bereik van een AccessPoint komt worden de opgeslagen gegevens  direct verstuurd naar uw 

cloud. Aankomst- en vertrektijden worden zelfs op locatieniveau opgeslagen. De AiroSensor 

kan meer dan 15.000 metingen in het geheugen opslaan. Met een standaard tijdsinterval 

van 5 minuten kan de AiroSensor meer dan 50 dagen buiten het bereik van een AccessPoint 

Een innovatieve totaaloplossing voor de registratie van temperatuur, luchtvochtigheid en beweging in 

medicijnkoelkasten, vriezers ruimtes en tijdens transport. De AiroSensor maakt gebruik van automatische en draadloze 

dataopslag in de cloud. Uw data is overal en op elk moment online beschikbaar, ook op uw smartphone of tablet. 

Op een vaste interval van 5 minuten worden de gemeten waardes direct naar uw cloud verstuurd. Doordat er continue 

wordt geregistreerd voldoet u aan  de eisen die gesteld worden aan opslag en distributie van geneesmiddelen en 

aanverwante producten. 

De installatie van het AiroSensor systeem is “plug and play”, de AiroSensor vindt het AccessPoint automatisch en er is 

geen netwerkkennis voor nodig. Het AiroSensor systeem sluit naadloos op uw bestaande E-Zorg of ander netwerk aan.

Toepassingen
• GDP richtsnoeren, handhaven bewaarcondities, LNA procedures en NAN 2006 norm

• Monitoren van temperatuur en luchtvochtigheid van geneesmiddelen tijdens opslag en transport 

• Remote monitoring van koelkasten, vriezers, ruimtes en voertuigen

• Registreren van beweging en schokken



metingen opslaan. De AiroSensor werkt als een “Active Long Range RFID” sensor. Hierdoor 

interfereert het systeem niet met bestaande wifi netwerken en wordt maximale veiligheid van 

uw gegevens geboden.

Cloud
Het op een betrouwbare wijze opslaan van real-time en waardevolle data kan een uitdagende 

taak zijn. Met het AiroSensor systeem kiest u voor cloud computing om deze taken uit te 

voeren. Cloud computing zorgt voor schaalbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Dit zijn 

de zaken die u nodig heeft voor een perfecte registratie van temperatuur, luchtvochtigheid 

en beweging. Het AiroSensor systeem is ingericht om bij overschrijdingen of dreigende 

overschrijdingen van door u ingestelde temperatuurwaardes een alarmering via email en/of 

sms te versturen. 

Locatie
De AiroSensor communiceert met een AiroSensor AccessPoint waarvan de locatie tijdens 

de installatie wordt ingevoerd. Hierdoor is het mogelijk om aankomst- en vertrektijden te 

registreren voor een bezorger. Deze gegevens worden automatisch verstuurd zodra de 

AiroSensor in bereik van het AccessPoint komt. De AiroSensor heeft een bereik tot 300 meter 

in het open veld waardoor voor 1 locatie veelal slechts 1 AccessPoint nodig is. 

Veiligheid
De draadloze communicatie tussen de AiroSensor en het AccessPoint is een 2 weg 

communicatie. De AiroSensor maakt automatisch verbinding met het AccessPoint . De 

AiroSensor start  direct de communicatie en verzend de verzamelde waardes naar de cloud. 

Zodra de data correct is ontvangen wordt een bevestiging verstuurd naar de AiroSensor. Indien 

de data niet juist is verzonden zal de AiroSensor de verzending herhalen totdat de data juist is 

ontvangen in de cloud. Hierdoor gaat geen enkele meting verloren!

Het AiroSensor systeem is ingericht om bij overschrijdingen of dreigende overschrijdingen 

van door u ingestelde temperatuurwaardes een alarmering via email en/of sms te versturen. 

Alarmering indien een AiroSensor vertrekt of is aangekomen op een bepaalde locatie en 

beweging van een AiroSensor bij het bv openen van een lade of deur is een standaard 

functionaliteit. Hiermee zorgt de AiroSensor voor maximale veiligheid en controle.



Meer weten over de mogelijkheden van de AiroSensor? Neem contact op met uw 
accountmanager of onze customer service via 030-2814411 of cs@spruyt-hillen.nl 

Zet- en drukfouten voorbehouden. 

De voordelen van de AiroSensor

�  Geen dataverlies door opslag van uw data in de cloud

�  Alarm via sms en/of email bij overschrijding grenswaarde

�  Registraties ook tijdens transport 

�  E-zorg netwerk voorbereid

�  Eenvoudige installatie <10 minuten

� Zelf te kalibreren conform LNA procedure AP05-1 

�  Levensduur batterij 10 jaar of 1.000.000 metingen

� Geen abonnementskosten, maar pre-paid

�  Toepasbaar binnen de GDP richtsnoeren

� Onbeperkt aantal AiroSensors op één AccessPoint

Specificaties AiroSensor

RF frequentie  868 / 915 MHz

RF bereik Tot 100 meter buitenshuis (zonder antenne)

 Tot 600 meter buitenshuis (met antenne)

Behuizing  PC-ABS beschermings classificatie: IP67

Levensduur batterij Tot 10 jaar of 1.000.000 metingen @5 minuut interval 

Bewegingsdetectie  3 assig, gevoeligheid 0G - 16G

Temperatuur Werkzaam bereik: -30° tot 70°C

 Nauwkeurigheid: ±0.3°C (-10° tot 70°C)

 Stabiliteit op lange termijn: ≤ 0.01°C/jaar

Luchtvochtigheid Werkzaam bereik: 0 – 100% RH

 Nauwkeurigheid: ±2% RH (0 – 80% RH)

 Stabiliteit op lange termijn: ≤ 0.25% RH/jaar

Data logger 15.000 temperatuurs- en luchtvochtigheidsmetingen

Standaarden/certificaties  EN12830, class 1, storage & transport, Climatic environment  

 type: D CE, EN300328, EN55022

Afmeting  zonder behuizing met behuizing  

 41 mm (l) 41 mm (l)

 32 mm (b)  33 mm (b)  

 22 mm (h)  24 mm (h)
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