
LIFAairlog™ 
Najenostavnejši merilnik 

podtlaka na trgu za 
odstranjevanje azbesta in 

reguliranje količin 
nevarnega prahu 

Brezžična naprava za merjenje tlačne 
razlike je zasnovana merjenje in 
nadzorovanje podtlaka v delovnih 
prostorih stavb.

Naprava LIFAairlog izpolnjuje zdravstvene in 
varnostne zahteve iz Direktive 2009/148/EC in 
jo je enostavno uporabljati:

1. Vtaknite v vtičnico z napetostjo 230V.
2. Vstavite zračno cev v razdelek.
3. Določite delo s SMS.
4. Začnite delo s SMS.
5. Samodejno merjenje med izvajanjem del.
6. Prenehajte meriti s SMS.

Naprava podatke posreduje do platforme 
storitve v oblaku, kjer jo je mogoče naložiti v 
projektna poročila. Vsi podatki se hranijo 2 leti, 
to obdobje pa se lahko tudi podaljša. 
LIFAairlog uporablja podatkovno povezavo 
GSM/GPRS.



LIFAairlog ima 5m plastično cev za merjenje tlačne razlike izolacijske 
komore. Led zaslon stalno prikazuje najnovejše rezultate meritev, z 
natančnostjo 0,1Pa, ter trenutno stanje. V primeru izgub tlaka se sproži 
utripajoča opozorilna luč. Na voljo je tudi izbirno opozorilni svetlobni 
signal za umazana delovna območja.

Temperaturne omejitve:
Priporočena: 0 ... +70 °C 
Najv.–najn.: -20 ... +80 °C 
Najv. vlaga: 97 % 
RH shranjevanje:  -40 ... +80 °C

Tipična natančnost: ±0.4 % 
in najv. odstopanje: ±0.75 %.

Nihanje temperature: 5...55 °C
±1.25 %, najv. ±2 %.
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GSM/GPRS prenos podatkov
Baterija kot rezerva za primer nenadne prekinitve električnega napajanja. 
Opozorilni pragovi se lahko nastavijo pri 5/10 Pa, tudi za nadtlak. Podatki 
se shranjujejo v oblaku, običajno za 2 leti (podatki merjenja, ID 
uporabnika s specifikacijami projekta/lokacija.

Beleženje vsako minuto, prenos podatkov vsako uro.
Opozorilo se pošlje določenim osebam takoj po izpolnitvi nastavljenih 
vrednosti. V primeru izgube omrežne povezave, se vsi podatki shranijo v 
pomnilnik enote. 

Medpomnilnik deluje 24 ur.
Ko je povezava z omrežjem spet vzpostavljena, se vsi podatki ponovno 
samodejno pošiljajo storitvi v oblaku.

Podatki se 
samodejno 
shranjujejo v 
oblakuGSM/GPRS

SMS
Enostavni vklop ali izklop s 
SMS ali storitvijo v oblaku


