LUE ENSIN

KÄYTTÖOPAS
Tervetuloa käyttämään
Fresh Air CO2 monitor
sisäilmamittaria.
Mittari on heti käyttövalmis
eikä sitä tarvitse erikseen
käynnistää tai asentaa.
Aseta mittari SisäilmaCenterin
asiantuntijan laatiman
suunitelman mukaisesti
mittattavaan huoneeseen.

FRESH AIR CO2 MONITOR
KÄYTTÖOPAS
Tervetuloa käyttämään Fresh Air CO2 monitor sisäilmamittaria.
Mittari on heti käyttövalmis eikä sitä tarvitse erikseen käynnistää tai asentaa. Aseta mittari SisäilmaCenterin asiantuntijan
laatiman suunitelman mukaisesti mittattavaan huoneeseen.

MAKUUHUONE
Aseta mittari makuuhuoneessa noin metrin korkeudelle. Älä
aseta mittaria ikkunan tai tuloilmaventtiilin alle. Pidä makuuhuoneen ovi suljettuna yön ajan, mikäli haluat saada tarkan
lukeman makuuhuoneen ilmanvaihdosta. Aamulla voit normaalista tuulettaa makuuhuonetta, jos siihen on tarvetta.

OLOHUONE
Aseta mittari olohuoneessa noin 1–1,5 metrin korkeudelle. Älä
aseta mittaria ikkunan tai tuloilmaventtiilin alle. Äläkä myöskään aseta mittari takan läheisyydelle. Nämä asiat voivat väärentää mittaustuloksia.

KYLPYHUONE
Aseta mittari kylpyhuoneessa noin 1,5–1,8 metrin korkeudelle. Mittari ei kestä, joten valitse asennuspaikka sen mukaisesti. Kylpyhuoneessa mitataan pääsääntöisesti ilmankosteutta
ja kuinka kauan kestää, että se poistuu huoneesta. Pidä kylpyhuoneen ovi suljettuna käytön jälkeen, mikäli haluat saada
tarkan lukeman huoneen ilmanvaihdosta.
Fresh Air CO2 monitor lähettää mittaustulokset puolen tunnin välein. Voit seurata mittaustuloksia verkkopalvelustamme
kännykällä, tabletilla tai tietokoneella.

MITTAUSPÄIVÄKIRJA
VARMISTA MITTAUSTULOS
Parhaan mittaustuloksen varmistaaksesi pidä seuraavista asioista päiväkirjaa mittauksen ajan.
MAKUUHUONE
Kuinka monta henkilöä huoneessa nukkuu?
Mihin aikaan on menty nukkumaan?
Mihin aikaan on noustu ylös ?

OLOHUONE
Onko olohuoneessa oleskellut tavallisuudesta poikkeava määrä henkilöitä ja kuinka monta?
Onko käytetty takkaa?

TOIMINTA-ALUE
Fresh Air CO2 Monitor käyttää pitkän kantaman radioverkkoja ja on yhteydessä internetiin ilman erillisiä laitteita. Laitteen käyttämä verkko kattaa tällä
hetkellä 85 % Suomen väestöstä. Voit tarkastaa täältä: http://www.connectedfinland.fi/peittoalue/ asutko verkon peittoalueella. Laite ei toimi alueen
ulkopuolella. Tässä tapauksessa ole yhteydessä SisäilmaCenterin asiantuntijaasi saadaksesi lisätietoja vaihtoehtoisista mittaustavoista.

MITTAUSTULOKSET
Voit katsoa mittaustuloksia verkkopalvelustammme. Kirjaudu järjestelmään
saamillasi tunnuksilla osoitteessa: http://sisailmacenter.devpro3.fi. Järjestelmä toimii parhaiten Google Chrome selaimella. Mikäli et ole saanut tunnuksia
tai ne ovat hukkuneet voit tilata uudet tunnukset sisäilma-asiantuntijaltasi.

MITTAUKSEN JÄLKEEN
Sovitun mittausjakson päätyttyä sisäilma-asiantuntijamme on teihin yhteydessä ja sopii ajankohdan mittausraportin läpikäymiseen. Raportissa on
yhteenveto tuloksista sekä tietoa erilaisista ratkaisuista, joilla mahdollisesti mittauksessa ilmenneet asiat saadaan korjattua. Tarvittaessa saat sisäilma-asiantuntijaltamme kiinteähintaisen tarjouksen ratkaisusta avaimet
käteen -toimituksena.
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