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Czujnik jakości powietrza VACS-1
Czujnik jakości powietrza VACS-1 służy do pomiaru zawartości dwutlenku węgla oraz ilości pyłów 
PM2,5 i PM10. Dzięki zastosowaniu czujnika centrala wentylacyjna na podstawie odczytywanych 
danych reguluje przepływem strumienia powietrza wywiewanego i nawiewanego do pomiesz-
czeń, utrzymując w nich pożądany komfort.

Pyły PM2.5 należą do najbardziej szkodliwych dla zdrowia. Są to aerozole atmosferyczne,  
których średnica jest mniejsza niż 2.5 mikrometra. Tak drobny pył może przedostawać się 
do pęcherzyków płucnych, naczyń krwionośnych i w końcu do krwiobiegu. Dlatego też szkodliwy 
jest zarówno dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Osoby cierpiące na schorzenia płuc, 
serca, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszo-
nego. Na konsekwencje wynikające z wpływu takich pyłów narażone są również osoby aktywne 
fizycznie.

PM10 to, z kolei, pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddecho-
wy. Cząsteczki w nim zawarte mają średnicę mniejszą od 10 mikronów. Odpowiadają one za ataki 
kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy ostre, gwałtowne zapalenie 
oskrzeli. Badania wskazują, że w sposób pośredni pyły PM10 zwiększają ryzyko zawału serca  
oraz wystąpienia udaru mózgu.

Kompaktowa budowa urządzenia pozwala zamontować je w dowolnym miejscu, nie rzucając się 
przy tym w oczy. Czujnik montowany jest w pomieszczeniu, w którym ma odbywać się pomiar. 
Można go stosować w pomieszczeniach bez kondensacji nadmiernej pary wodnej i w dopuszczal-
nym zakresie temperatur użytkowania od 0 do 55°C.

KARTA PRODUKTU Dodatkowe wyposażenie central 

Czujnik stężenia CO2 i wilgotności VSHC

Czujnik wilgotności VSHW

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla i wilgotności w pomieszcze-
niach. Współpracuje z panelami pomieszczeniowymi NANO Color (centrale wentylacyjne ZEPHYR 
oraz EUROS). Po przekroczeniu zadanej wartości stężenia dwutlenku węgla oraz wilgotności 
następuje automatyczne zwiększenie wydajności centrali wentylacyjnej. 

VSHC wyposażony jest w algorytmy automatycznej kalibracji, aby wskazania były poprawne 
należy wietrzyć pomieszczenie w którym znajduje się czujnik przynajmniej raz w miesiącu w celu 
korekcji punktu odniesienia. Po podłączeniu zasilania VSHC podaje wartość 500ppm CO2.  
Pierwsza zmierzona wartość pojawia się dopiero po około trzech minutach. Z uwagi  
na automatyczną kalibrację sensora, czujnik podaje prawidłowe pomiary dopiero po 30 minutach  
od podłączenia zasilania. W celu zapewnienia dokładnych pomiarów VSHC powinien pracować 
ciągle. Urządzenie może pracować przy temperaturach z przedziału 0 – 55 °C w warunkach braku 
kondensacji pary wodnej.

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru wilgotności w pomieszczeniach. Współpracuje z panelami 
pomieszczeniowymi NANO Color (centrale wentylacyjne ZEPHYR oraz EUROS). Po przekroczeniu 
zadanej wartości wilgotności następuje automatyczne zwiększenie wydajności centrali wentyla-
cyjnej. Urządzenie może pracować przy temperaturach z przedziału 0 – 55 °C

Pomiar wilgotności:

Zakres pomiaru wilgotności
0-100%  
(Uwaga: Pomiar wilgotności możliwy 
tylko w temperaturze z zakresu 0 - 55 °C

Dokładność odczytu wilgotności
Cyfrowego ±3%

Analogowego (wyjście AO) ±3% + ±0.1 V

Pomiar wilgotności:

Zakres pomiaru wilgotności
0-100%
(Uwaga: Pomiar wilgotności możliwy  
tylko w temperaturze z zakresu 0 - 55 °C

Dokładność odczytu wilgotności ±3%

Pomiar dwutlenku węgla:

Zakres pomiaru stężenia  
dwutlenku węgla

400 – 2000 ppm
(Uwaga: pomiar stężenia dwutlenku  
węgla możliwy w temperaturach  
z zakresu 0 - 50 °C)

Dokładność odczytu stężenia 
Dwutlenku węgla

±3% + ±50 ppm (Uwaga: czujnik CO2 
wyposażony jest w algorytm automatycznej 
kalibracji.


