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CO2 Stoplicht

Het Probleem
 
In de huidige maatschappij is een goede luchtkwaliteit en ventileren van (levens)belang.
Allereerst omdat de verspreiding van aerosolen door de lucht zorgt voor de verspreiding van het 
corona virus, maar daarnaast kan een slechte luchtkwaliteit ook andere gezondheidsklachten 
veroorzaken zoals vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid en concentratiestoornissen.

                                                Om deze luchtkwaliteit goed te kunnen monitoren is het 
                        cruciaal om over goede. betrouwbare, sensoren te beschikken   
                        om hierop actie te kunnen ondernemen. 

                        Als oplossing hiervoor hebben wij het CO2 stoplicht ontwikeld. 
                        Dit CO2 stoplicht meet de luchtkwaliteit en geeft direct 
                        feedback aan de gebruiker(s) door middel van de LED’s. 
                        Hierdoor worden gebruikers in staat gesteld direct actie te 
                                                ondernemen door de ventilatie aan te passen, door het openen
                        van ramen en/of deuren, of door het bijschakelen van 
                        mechanische ventilatie. 

                        Het CO2 stoplicht beschikt over draadloze communicatie,     
                        maar kan tevens ook standalone worden gebruikt. 
                        Hierdoor kan het CO2 stoplicht overal worden toegepast,  
                        zonder de noodzaak van een uitgebreide installatie. 

 

Teneo IoT
 
Bij Teneo IoT BV geloven we in de ongekende mogelijkheden van Internet of Things! 

Daarom hebben wij ons tot doel gesteld om in 2030 
jaarlijks 1.000 bedrijven en/of organisaties slimmer, 
maar bovenal ook leuker, te maken door middel van
Internet of Things. Internet of Things. 

Dit doen wij vanuit onze passie voor techniek, waarbij 
wij uitgebreide kennis en ervaring van uiteenlopende 
sensortechnologieën en elektronica combineren
met een specialisme in LoRaWAN.

Met deze kennis en expertise hebben wij ons volledig 
toegelegd op de ontwikkeling van embedded systems 
(zowel hardware als firmware) op het gebied van (zowel hardware als firmware) op het gebied van 
Internet of Things.

Dit doen wij voor verschillende marktsegmenten, zoals onder meer Smart City, Smart Logistics, 
Smart Building en Smart Industry. 
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CO2 Stoplicht
CO2 Stoplicht
Meten en monitoren van de luchtkwaliteit.

Gebaseerd op verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar lucht- en ventilatietechniek 
hebben wij een CO

2
 stoplicht ontwikkeld die een indicatie geeft van de luchtkwaliteit in de gemeten 

ruimte. 

Het CO
2
 stoplicht meet CO

2
 gehalte (ppm), temperatuur en luchtvochtigheid en verandert van 

kleur wanneer het gemeten CO
2
 gehalte in de lucht de gestelde normen overschrijdt.

Deze CO
2
 normen zijn gebaseerd op de door de WHO gehanteerde internationale standaard 

DIN EN: 16798-1:2019. 

Op het moment dat het stoplicht geel kleurt is dit een Op het moment dat het stoplicht geel kleurt is dit een 
waarschuwing dat de luchtkwaliteit slechter is geworden. 
Hiermee hebben mensen nog genoeg tijd om actie te 
ondernemen. Op het moment dat het stoplicht rood 
kleurt geeft deze aan dat er direct moet worden 
geventileerd of dat men de ruimte (tijdelijk) dient te
verlaten. 

Naast de signaleringNaast de signaleringsfunctie door middel van de 
LED’s, beschikt het stoplicht ook over draadloze 
communicatie aan de hand van LoRaWAN of optioneel 
via WiFi. Hierdoor wordt het mogelijk om de
meetgegevens digitaal te loggen en notificaties af te 
geven (bijv. via een app of online dashboard). 

Wilt u meer informatie of een (digitale) demo aanvragen? 
Ga dan naar onze website: Ga dan naar onze website: www.co2-stoplicht.online .

Specificaties

 CO
2
 sensor

  Meetbereik:
  Nauwkeurigheid: 

 Temperatuursensor
  Meetbereik:
    Nauwkeurigheid:

 Luchtvochtigheid
  Meetbereik:
  Nauwkeurigheid: 

 Voeding
 Draadloze communicatie    
   LoRaWAN:
  Fysiek
   Formaat: 
   Gewicht:
   Materiaal:

 

 

400 ppm - 10.000 ppm
± 30 ppm

- 20 0C tot + 50 0C
± 0,4 0C

0 % RH - 100% RH
± 3 %RH

5V DC voeding5V DC voeding

868 MHz (863 - 870 MHz), Class A (’Basic’)

H: 166 mm, Ø: 85 mm
± 480 gram
ABS
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