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AURA IEQ 1001 MULTIGIVARE 
&  

IEQ Discoverer® 

Varje byggnadsägare eller förvaltare vill att människorna i dess 
byggnad ska vara välmående, belåtna och produktiva. Uppenbart! 
Men vad händer om de inte är det eller om man är osäker på om de är 
det?  

 

Inomhus Miljökvalitet (IEQ) är ett komplext fenomen som omfattar två 
huvudområden. Människans komfort är det ena och luftkvalitet det 
andra. Båda påverkar välbefinnande och hälsa, men även inlärnings-
förmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer finns närvarande 
i utrymmena runt oss i och utanför byggnader. 

 
 

AURA IEQ 1001 MULTIGIVARE 

 

AURA IEQ VISUALS® är ett övervakningskoncept för visualisering 
av Inomhus Miljökvalitet (IEQ). Konceptet är modulärt och pc-

baserat, och mätning i realtid visualiseras direkt. AURA IEQ 1001® 
Multigivare och programmet IEQ_Discoverer® är del av AURA IEQ 

VISUALS® konceptet. 

AURA IEQ 1001® Multigivare  

innefattar 6 sensorelement för mätning och övervakning av: 

• Rumstemperatur 

• Relativ fuktighet 

• Barometrikt tryck 

• CO2 

• Flyktigt Organisk Förening - VOC:s 

• Illuminans 

Den levereras med Colswe USB minne som innehåller 
programmet IEQ_Discoverer®, ett bordsstativ, en konsol för att 
skruva fast AURA IEQ 1001 Multiprobe på stativet och en USB A 
2.0 (1.8m) förlängningskabel. 

 

Vad är AURA IEQ 1001® Multigivare? 

• En multigivare som används med IEQ_Discoverer® programmet 

• Endast inomhusbruk 

• Innovativa sensorapplikationer 

• Standard USB-anslutning av givare; plug and play (PnP) 

• Vetenskaplig fabriks- och återkalibrering samt justering av ett oberoende 
institut  

• Systemutgångskalibrering (kombinationsgivare, anslutning, dator, mjukvara) 

• 2 års garanti 

 



 

 

Vet du am att det är ganska lätt att 
göra inomhusmiljön synlig?            

Att konkretisera inomhusmiljön och 
jämföra den med vad byggdesign-
/design- och bygginsdustrin har 

lovat?   

På ett professionellt sätt?  

The only thing to do is just 
MEASURE  

 

De fysiska arbets- och levnadsförhållandena är bara en del av det komplexa 
livspusslet, men de är ofta ledande i människors uppfattning om en god arbetsplats 
eller bostad. 

Vill du avslöja det osynliga? Exponera den dolda sanningen bakom luftkvalitet och 
människans komfort? 

 

Det enda som behövs är att MÄTA 

 
 

 

AURA IEQ VISUALS® CONCEPT 

Ett prisvärt modulärt mätnings- och övervakningskoncept som används av proffs, 
och även icke-professionella. Användarvänligt. 

Konceptet är enkelt. Det 

• mäter flera IEQ parametrar med högkvalitativa fältsensorer som ansluts till en 
vanlig dator  

• samlar in och lagrar mätdata 

• tillämpar nödvändiga vetenskapliga beräkningar 

• visualiserar bearbetad data 

• kategoriserar processad data 

• gör data lämpliga för analys och rapportering  

 

 Lita inte bara på uppfattningar, prat, förväntningar, 
Diffusa projekt, övervägande löften mm, angående 

Inomhus Miljökvalitet - IEQ 


