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Management tool binnenklimaatklachten  

Waarom 

• Comfort- en binnenklimaatklachten zijn alom aanwezig in al uw 

gebouwen en treden op gedurende heel het jaar. “Te muf, te 

droog, te warm” zijn echter subjectieve klachten. Dit is niet te 

managen. 

• U hebt een wettelijke verplichting (KB 02/05/2019), maar geen 

objectieve input van data. 

• Werknemers gaan zelf op zoek naar oplossingen, dit leidt vaak tot 

een verhoogd energieverbruik of eindeloze discussies. 

• In het slechtste geval verlaten werknemers de firma. 

 

 

Aanpak 

• Permanente monitoring van het binnenklimaat met één tot 

tientallen draadloze sensoren per gebouw. 

• Geen stopcontact nodig, eenvoudige muurbevestiging zonder 

boren. 

• Werkend via eigen draadloos netwerk. 

• Real-time online inzicht van het comfort en binnenklimaat in uw 

gebouwen op één online dashboard van op elke PC.  

• Eenvoudige kleurcodering volgens de huidige wetgeving.  

• Kwantificering van het aantal overschrijdingen in één getal. 

• Maandelijkse rapportering van de KPI’s. 

• Toegang tot de METIZ helpdesk voor vragen rond binnenklimaat. 
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Opties online tool   

Becijfering van de overschrijdingen tijdens de gebruiksuren  

 

Real-time lijngrafiek inclusief grenzen normering 

 

Kleurenplot volgens grenzen normering 

 

Inzoomen op gedetailleerde data 

 

Selectie meetperiode tot 5 jaar terug 

 

Maandelijkse rapportering 

 
 



 

 

  

TX C02 TEMP HUM AMB SIGFOX 

HP 100-013 

 

 

Behuizing ABS IP 40 

Afmetingen 99x85x32mm 

Type Temperatuur, vochtigheid en  CO2  sensor 

CO2 range 0-5000 ppm 

CO2  nauwkeurigheid +- 50ppm + 3% 

Kalibratie Automatisch op achtergrondniveau (450 ppm) elke 30 dagen 

Temperatuur range -40 / +125 °C 

Temperatuur nauwkeurigheid +- 0.3 °C 

Vochtigheid nauwkeurigheid +- 2% 

Certificatie CE 
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Specificaties sensor  
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Prijs en voorwaarden  

Aanbod 

• Leasing voor sensoren en data voor 2 jaar (verlenging mogelijk na 2 jaar) 

• Totale waarborg op de werking van de sensoren 

• Volledige installatie sensoren en configuratie door METIZ bvba 

• Opmaak van een dashboard, aanmaak login(s) 

• Database met 2 jaar online data  

• Meting elke 15 minuten  

• Wekelijks of maandelijks overzichtsrapport 

 

Prijs  

• Vraag vrijblijvend naar onze prijslijst op info@metiz.be 
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