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Online mätning och web visning av temperatur, fukt, CO2
och ljud
IC-Meter - plug ’n’ play koncept för profesionella utvärderingar
av inneklimat i samband med:
Människor och hälsa
• Skolor, daghem, kontor, bostäder och i vårdsektorn
Byggnader och drift
• BMS och ventilation, fukt och behandling
av klagomål
Energirenovering och avtal
• Fjärrdiagnos, rådgivning och
kontraktsuppföljning

Läs mer om IC-Meter på www.ic-meter.com och se exempel på inneklimatet på utvalda arbetsplatser.

Ett bra inneklimat
Ett bra inneklimat är avgörande för vår hälsa och trivsel. Problemet är att inneklimatet
sällan blir utvärderat eller synliggjort. Lite underligt då vi lever upp till 90 pct. av våra
liv innomhus. En annan försvårande situation är energihus och täta byggnader med
minimal ventilation.
Vad är IC-Meter?
Indoor Climate Meter (IC-Meter) mäter, analyserar och visualiserar ‘online’
inneklimatet i ett rum eller en byggnad. Konceptet består av en mätenhet,
en serverlösning och en website. Genom att jämföra inneklimatet med det lokala väder time för time, beräknar IC-Meter statistik och nyckeltal för inneklimat och luftomsättning. Alla data sammanlänkas i en Cloud-lösning – byggnadens ’Black Box’ – och
resultaten står till kunden via Web, datautdrag och API.
Om IC-Meter kombineras med en fjärravläst energimätare kan en byggnads värm
eförlust analyseras, såväl energitillskott från ’passiv solvärme’.
IC-Meter boxen
IC-Meter boxen är försedd med kvalitets sensorer som mäter
temperatur, fukt, CO2 samt ljudnivå* var 5. minut.
Boxen uppdaterar databasen via kundens internet
(WiFi eller Ethernet) eller GSM.

IC-Meter Basic
Temperatur, fukt och CO2 med WiFi/Ethernet-kommunikation
CO2 sensor: Sense Air. Temperatur- og fuktsensor: Sensirion SHT21
Arbetsområde: -20 - 80 °C, 0-95% RH (ej kondenserande)
WiFi: 802, 11g Ethernet 10/100mb/s (RJ45)
Strömförbrukning: 12 mA, 400 mA peak (100 mA genomsnitt)
Dimensioner : H 14,5 cm x B 7 cm x D 2,5 cm
IC-Meter Mobile (GSM)*
Temperatur, fukt, CO2 och ljud med GSM-kommunikation
CO2 sensor: Sense Air. Temperatur- och fuktsensor: Sensirion SHT21
Arbetsområde: -20 - 80 °C, 0-95% RH (ej kondenserende)
Ljud sensor: Invensense ADMDP404. Upplösning 32-110dB (A).
GPRS: Dual band 900MHz/1800MHz
Strömförbrukning: 12mA, 400 mA peak (100 mA genomsnitt)
Dimensioner: H 14,5 cm x B 7 cm x D 2,5 cm
Obs: Användaren måste själv anskaffa Micro-SIM-kort för datakommunikation (2G).

Hur kan en IC-Meter och inneklimatmätningar göra nytta?

Människor och hälsa
IC-Meter är utvecklat för att mäta, analysera och visualisera det faktiska inneklimatet
där det förekommer klagomål eller man kan misstänka att problem föreligger. Det
gäller inte minst där många människor befinner sig som i skolor, daghem, möteslokaler och kontor. Men IC-Meter kan också användas inom hälso- och sjukvårdssektorn,
samt naturligtvis att dokumentera inneklimatet i bostäder där vi tillbringar mest tid.
Byggnader och underhåll
Att ansvara för en byggnad handlar om att underhålla och att driva den tekniska
installationen efter bland annat årstider och de individuella krav som brukarna har.
Samtidig skall byggnaden övervakas och potentiella problem som tex. fuktproblem
rättas till i tid.
IC-Meter levererar inneklimatmätningar och väderprognoser samt ett öppet API, som
möjliggör att byggnadens BMS system enkelt kan hämta aktuella data via internet.
Det insamlade data ger möjlighet att mäta och styra energin så att kundens reella
behov bliver uppfyllt – ett bra inneklimat.
Energirenovering och avtal.
IC-Meter ger en möjlighet att leverera resurseffektiva fjärrdiagnoser och rådgivning
före, under och efter en energirenovering. En rad energirenoveringsprojekt har haft
svårt att uppfylla de förväntade energibesparingar. Är det entrepenören eller brukarens fel? Utan mätning av inneklimatet, väderförhållandena samt faktisk energiförbrukning är det svårt att besvara denna fråga. IC-Meter gör det möjligt att skilja
tekniska och brukarberoende effekter.

Kontakt IC-Meter: Email: info@ic-meter.com. Tlf. (+45) 23 25 75 77
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NY Energimodul, som analyserar värmeförluster genom att jämföra:
• Inneklimatmätningar (temperatur, fukt och CO2)
• Lokala väderdata och –prognoser samt
• Faktisk energiförbrukning – från fjärravlästa energimätare
Ändamål:
• Att fördela energiförlusterna via klimatskärm, luftväxling, och annan förbrukning
• Att beräkna solens energitillskott – ’passiv solvärme’ samt
• Att separera effekterna av användarbeteende och tekniska besparingar
Energy-supply

Forecast:

Central heating
Passive solar

42,7 kWh/day
9,3 kWh/day

Energy-losses

Forecast:

Envelope
Ventilation
Base load

71%
17%
12%
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Läs mer om IC-Meter på www.ic-meter.com och se exempel på inneklimatet på utvalda arbetsplatser.

