
AiroSensor
Al meer dan 600 apotheken 
gebruiken de AiroSensor!



Wij begrijpen dat accurate temperatuurregistratie belangrijk is voor 
de veilige opslag van jouw kostbare geneesmiddelen. De AiroSensor is 
een innovatieve totaaloplossing voor de registratie van temperatuur in 
medicijnkoelkasten, vriezers, ruimtes en tijdens transport. 

Het systeem maakt gebruik van automatische en draadloze dataopslag in 
de Cloud zodat je je geen zorgen hoeft te maken over back-ups, het verlies 
van data of het uitlezen van de sensoren. Daarnaast is het jaarlijks laten 
kalibreren van de temperatuurlogger niet meer nodig. 

De voordelen van de AiroSensor
  Automatische opslag van meetgegevens
  Geen dataverlies door opslag van data in de Cloud 
  Alarm via sms en/of email bij overschrijding grenswaarde temperatuur  
of het offline raken van de AiroSensor of AccessPoint  

  Veiligheid boven alles; geen Wifi netwerk nodig 
  Geen kalibratiekosten meer; zelf te kalibreren conform LNA-procedure AP05-1 
(protocollen en stappenplan beschikbaar)

  Levensduur batterij 10 jaar of 1.000.000 metingen
  Toepasbaar binnen de GDP-richtsnoeren (registraties ook tijdens transport)
  Onbeperkt aantal AiroSensors op één AccessPoint

AiroSensor

Specificaties AiroSensor Temp only
RF frequentie  868 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 

Temperatuur Werkzaam bereik: -40°C tot 70°C 
 Nauwkeurigheid: Max. ±0.10°C (0°C tot 70°C) 
 Nauwkeurigheid: Max. ±0.15°C (-40°C tot 0°C) 
 Stabiliteit op lange termijn: ≤ 0.01°C /jaar

Geheugen 18500 metingen bij 64 dagen offline

Standaarden/certificaties   EN12830, class 1, storage & transport, Climatic 
environment type: D CE, EN300328, EN55022

Afmeting met behuizing Met antenne  Zonder Antenne
 Hoogte 131 mm  Hoogte 41 mm   
 Breedte 33 mm  Breedte 33 mm   
 Diepte 24 mm  Diepte 24 mm



Aanvullende producten
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Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

AssetTag
Met de AssetTag kan je eenvoudig de locaties en/of objecten (bijv. koelkast of 
vriezer) die je monitort als locatie vastleggen in de Cloud. Hierdoor wordt de 
verzamelde data altijd aan de Asset gekoppeld. 
Dit betekent dat de temperatuurhistorie altijd gekoppeld blijft aan de locatie of 
het object dat je monitort, ook als de logger op deze locatie (tijdelijk) verwisseld 
wordt vanwege kalibratie of vervanging.

Maak je gebruik van Fixed IP dan raden we aan de AiroSensor te gebruiken in combinatie met een 
mobiele router. Het gebruik van de mobiele router zorgt ervoor dat de AiroSensoren hun data buiten 
je netwerk om naar de Cloud kunnen versturen, wat de kans op storingen minimaliseert. 

AiroSensor schuifschakelaar
Met de AiroSensor schuifschakelaar kun je met één schuifbeweging 
de alarmfuncties van een AiroSensor in- en uitschakelen. Plaats een 
AiroSensor in de houder en schuif hem naar de gewenste positie om de 
geprogrammeerde alarmgrenzen aan of uit te zetten.
De schuifschakelaar is ideaal voor bezorgauto’s en koelboxzendingen 
waarbij de alarmregels alleen tijdens de zending actief moeten zijn. Hij 
wordt standaard geleverd met symboolstickers zodat de 2 standen van de 
schakelaar visueel gekoppeld kunnen worden aan hun functionaliteit. De 
schuifschakelaar schakelt enkel de alarmfuncties in/uit. Het loggen van data 
gaat in alle gevallen gewoon verder zodat je nooit data mist, zelfs als je 
vergeet de alarmen aan te zetten.

AiroSensor mobile AccessPoint
Het mobile AccessPoint is een betrouwbaar plug & play apparaat waarmee 
de AiroSensor verbinding kan maken met de Cloud. Dankzij de geïntegreerde 
GSM-modem is hij ideaal voor gebruik tijdens transport in bezorgauto’s of 
voor locaties waar geen permanente internetverbinding is.
Het mobiele AccessPoint heeft een robuuste metalen behuizing. Hij heeft 
enkel stroom nodig en kan verder volledig autonoom functioneren. Een 
mobile AccesPoint maakt gebruik van Credits om de data te versturen naar 
de Cloud, een data abonnement is hiervoor niet nodig.

Power over Ethernet
Met Power over Ethernet (PoE) kan je het AccessPoint tot 90 meter van de router 
plaatsen door slechts gebruik te maken van een reguliere internet kabel zonder 
vaste stroomvoorziening. Voor locaties met PoE op het netwerk leveren we een 
actieve 5V splitter om deze functie te verwezenlijken. Voor locaties zonder PoE op 
het netwerk kan er een passieve splitter/combiner geleverd worden. 


