PRIVA SENSOREN VOOR GEBOUWAUTOMATISERING
BETROUWBARE EN NAUWKEURIGE GEGEVENS VOOR HET BEST
MOGELIJKE BINNENKLIMAAT
Priva Sensoren
De buiten- en de binnenomstandigheden van een gebouw zijn van invloed op het binnenklimaat. Om het
binnenklimaat op het gewenste comfortniveau te houden, hebt u sensoren nodig die nauwkeurige en
betrouwbare gegevens leveren. Uw gebouwbeheersysteem gebruikt deze gegevens om klimaatinvloeden
te voorspellen en daarop te reageren. Met de sensoren van Priva bent u verzekerd van accurate data en
dus van een optimaal binnenklimaat.

Totale integratie
Naadloze integratie van onze sensoren met het Priva gebouwbeheersysteem

Altijd het juiste klimaat
Temperatuur, CO₂ en luchtvochtigheid kunnen automatisch worden gemeten en aangepast

Verbeterde energiezuinigheid
Altijd actuele gegevens, dus geen onnodig energieverbruik

Betrouwbaar en nauwkeurig
Vertrouw op de kwaliteit en nauwkeurigheid van data die door de sensoren wordt verzameld

Betrouwbare sensoren
Priva heeft een breed scala aan sensoren die essentieel zijn voor het creëren van een optimaal klimaat:
van temperatuur- tot CO 2-concentratiesensoren en van aanwezigheids- tot druksensoren. De verzamelde
gegevens door Priva Sensoren staan voor hoge kwaliteit, omdat onze sensoren uitvoerig worden getest
zodat ze aan onze strenge eisen voldoen. De nauwkeurige data die is verzameld door onze sensoren
kunnen Voortaan kan uw gebouwbeheersysteem een optimaal comfort in uw gebouw realiseren door de
nauwkeurige gegevens te gebruiken die door de sensoren worden verzameld.
Integratie van alle gebouwbeheeraspecten
Alle sensoren van Priva zijn snel, nauwkeurig, eenvoudig te gebruiken en functioneel. Een bijkomend en
belangrijk voordeel is bovendien de integratiemogelijkheid met controllers uit de Priva Blue ID C-line en
S-line en de koppeling met Priva Top Control en de regelmodules. Door volledige integratie van alle
klimaataspecten binnen én buiten uw gebouw kunt u de kosten verlagen en de energieprestaties van uw
gebouw(en) verbeteren.

Types of Priva sensors
· Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor
· Kanaaltemperatuursensor
· Kabeltemperatuursensor
· Aan de muur gemonteerde temperatuursensor
· Ondergedompelde temperatuursensor
· Aan de muur gemonteerde ruimtetemperatuursensor
· Luchtdruksensor
· Kanaalsensor voor CO 2
· Aan de muur gemonteerde sensoren voor CO 2, luchtvochtigheid en temperatuur
· Controlesensor voor condensatievorming/dauwpunt
· Bewegingsdetectiesensor
· Watertemperatuursensor met bandbevestiging
Totaaloplossing
Alles wat u nodig hebt voor uw gebouwbeheersysteem vindt u op één handige plaats. Zo hebt u één
aanspreekpunt voor bestellingen, leveringen en facturen. Nu kunt u zich richten op het creëren van het
optimale binnenklimaat, terwijl wij u betrouwbare tools leveren die u hierbij helpen.

FLEXIBEL EN TOEKOMSTBESTENDIG
Keuze uit sensoren die het beste bij uw
gebouw passen

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
De Priva Sensoren zijn gebruiksvriendelijk

MINIMAAL ONDERHOUD
Ontworpen voor zo weinig mogelijk
onderhoud

STEVIG EN DUURZAAM
Elektronica is beschermd tegen
mechanische schade

WILT U AAN DE SLAG MET HET VERZAMELEN VAN BETROUWBARE GEGEVENS OVER UW GEBOUW?
We helpen u graag op weg!

WILT U MEER INFORMATIE OVER PRIVA SENSOREN?
Wij staan voor u klaar!
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