
API integration

Airthings API'en giver dig mulighed for at hente live- og historiske data og få notifikationer baseret på 
grænseværdier du selv sætter.

Airthings Dashboard

Få et godt tilbud tilpasset din bygning: info@sundskole.dk

Se, sammenlign og tilpas dine målinger 
til dine behov.
Autoriserede brugere har fuld adgang 
til historiske indeklimadata og 
tendenser, brugerdefinerede 
underretninger og tip til at reducere 
problemerne, optimere ventilation og 
spare energi.

Udforsk Airthings Dashboard ved 
hjælp af vores demokonto på 

airthings.com/dashboard
E-mail: business@demo.airthings.com

Adgangskode: demoPass123

Problem: sygefravær og 
koncentrationsbesvær

Manglende indsigt i indeklima
Lufttætte bygninger          
Mange mennesker sammen           
Manglende frisk luft
Forkert indstillet ventilation

Få notifiktioner når der er indeklimaproblemer

Løsning: overvåg indeklimaet
• Forbedring af ansattes og elever tilfredshed og sundhed

• Indeklima-rapporter med et enkelt klik for lokaler eller bygninger

• Bedre ventilationsstyring baseret på indeklima-indsigt

• Forøget kognition og beslutningsdygtighed

• Se belægningsdata og optimer brugen af bygningen

• Reducer omkostninger til energi
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Introduktionstilbud til skoler og institutioner i Danmark

Kom i gang med et startsæt bestående af:

6 stk Wave Plus, 2 stk Wave Mini, 1 stk Hub
og 12 måneders abonnement der inkluderer:

14.596,- kr inkl moms info@sundskole.dk

• Professionel dashboard løsning med ubegrænset 
adgang til nye services

• 1-klik indeklimarapporter fra enheder eller bygninger

• Regelmæssige opdateringer af soft- og hardware
• Forlængelse af abonnement til kun 50,-/måned/

enhed

Wave Plus
• Lang batterilevetid: ~ 18 måneder

• 7 sensorer:

Hub
• Fjernadgang til dine enheder
• Lang rækkevidde (100m) trådløs forbindelse 

med Smartlink
• Ethernet eller SIM-kort forbindelse 

(inkluderet i abonnementet)
• Live datastreaming til skyen

Hold øje med luften i alle lokaler

Sund skole - bedre indeklima | www.sundskole.dk | info@sundskole.dk
skriv og lad os aftale et online møde - hvor vi præsenterer produkt og priser

Wave Mini
• Lang batterilevetid: ~ 3 år

• 5 sensorer:

• Se alle sensordata fra skyen med Airthings Hub, der sender data til skyen 
via indbygget SIM-kort, uden at bruge af bygningens netværk

• Enkel eller ingen opsætning med batteridrevne og trådløse enheder
• Tilpassede underretninger med online dashboard eller standard API
• Bevægelsessensor: indikerer indeklima-problemer med en lysende ring
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