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AIRWITS CO2 KÄYTTÖOHJE 

HUOMIO! Airwits CO2 R1 on staattisen sähkön purkaukselle herkkä laite. Noudata 
varotoimenpiteitä, kun avaat laitteen kotelon. 

KULJETUS 

Laite sisältää litiummetallipariston, joka sisältää 2,1 grammaa litiumia. Älä poista laitteiden 
pakkausmateriaalia tai pakkaa laitteita uudestaan, ellei se ole tarpeellista.  

ASENNUS 

Asennuksen suorittamiseksi tarvitset pienen tasapäisen ruuvimeisselin. 

1. Lue ja kirjoita muistiin laitteen Sigfox-tunniste (ID) ja PAC-koodi (PAC). Tunniste ja koodi

löytyvät laitteen takakannessa olevasta tarrasta. Tunniste ja koodi löytyvät lisäksi tarran

QR-koodista.

2. Avaa laitteen kotelo käyttämällä pientä tasapäistä ruuvimeisseliä. Aseta ruuvimeisseli

laitteen ja kannen väliin ja pyöräytä ruuvimeisseliä varovasti, kunnes kansi irtoaa.

3. Kytke laitteen paristo.

4. Sulje laitteen kotelo. Älä kosketa laitteen antennia.

5. Asenna laite seinään käyttämällä kaksipuoleista teippiä tai ruuveja.

Laite lähettää lämpötilan ja ilmankosteuden 30 minuutin välein. 

KÄYTTÖ JA KALIBROINTI 

Laite on suunniteltu tiloihin, joissa hiilidioksidipitoisuus laskee säännöllisesti puhtaan ilman eli 
400 ppm:n tasolle. Laitetta ei ole suunniteltu tiloihin, jotka ovat jatkuvassa käytössä. 
Laite kalibroi itsensä käyttämällä puhtaan ilman tasoa vertailutasona. Laite vertaa kalibroinnissa 
tallentamaansa alhaisinta mittaustulosta puhtaan ilman tasoon. 
Laite kalibroi itsensä ensimmäisen kerran, kun laitteen asennuksesta on kulunut noin yksi 
vuorokausi. Tämän jälkeen laite suorittaa kalibroinnin noin kahdeksan vuorokauden välein. 
Mittaustulokset ennen kalibrointia eivät ole tarkkoja. 

KÄYTTÖ FOXERIOT PILVIPALVELUN KANSSA 

Jos laite on yhdistetty FoxerIoT pilvipalveluun, sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta. Voit 
välittömästi kirjautua FoxerIoT pilvipalveluun ja seurata mittaustuloksia. Laite on avattu 
valmiiksi verkkoon.  
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LAITTEEN AVAAMINEN VERKKOON 

Rekisteriöi laite Sigfox-verkkoon käyttämällä Sigfoxin palvelinta osoitteessa backend.sigfox.com. 
Tarvitset laitteen rekisteriöintiä varten laitteen Sigfox-tunnisteen ja PAC-avaimen. Lisätietoja 
löytyy Sigfoxin palvelimen dokumentaatiosta. 

LAITTEEN DATAFORMAATIN TULKITSEMINEN 

Laite lähettää aina kolme mittausarvoa eli lämpötilan, ilmankosteuden ja 
hiilidioksidipitoisuuden. 

TAVUT KUVAUS YKSIKKÖ TAVUJÄRJESTYS TYYPPI 

1 – 2 Lämpötila C Merkitsevin ensin Positiivinen 
kokonaisluku 

3 Ilmankosteus % Merkitsevin ensin Positiivinen 
kokonaisluku 

4 – 5 Hiilidioksidipitoisuus PPM Merkitsevin ensin Positiivinen 
kokonaisluku 

Lämpötila lasketaan seuraavalla kaavalla: 
Lämpötila = < arvo > / 10 – 40 

Esimerkiksi hyötykuorma 02 71 2C 02 30 voidaan muuntaa lämpötilaksi, ilmankosteudeksi ja 
hiilidioksidipitoisuudeksi seuraavasti: 

Lämpötila = 0x271 / 10 – 40 = 625 / 10 – 40 = 22,5 C 
Ilmankosteus = 0x2C = 44 %  
Hiilidioksidipitoisuus = 0x230 = 560 PPM 

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN/KIERRÄTTÄMINEN 

Tarkista määräykset elektronisen jätteen ja litiummetalliparistojen 
hävittämiseksi/kierrättämiseksi. 

TUKI 

Tukiasioissa ota yhteys laitteen toimittajaan. Jos laitteen toimittaja ei ole tiedossa, niin voit 
ottaa yhteyttä tukeen sähköpostitse osoitteessa support@connectedfinland.fi tai puhelimitse 
numerossa +358 10 311 5800. 
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