
Een gezond gebouw 
is essentieel.

Geruststellend door 
automatische signalering.

Houdt overzicht en 
krijg transparantie.

Ventilatie is nu belangrijker dan ooit. 
Wetenschappelijk is het al aangetoond 
dat het een enorm effect kan hebben op 
de productiviteit en gezondheid. Maar hoe 
weten we of het voldoende is?
Frisse lucht binnenshuis heeft te maken 
met ventilatie in relatie tot de bezetting.

Het is nu mogelijk om direct een centrale 
registratie te krijgen, met automatische 
signalering bij afwijkende waarden. Voor 
iedereen inzichtelijk.

Verbindt de sensoren aan het Cobra 
Climate Platform. Wanneer CO2 waarden 
afwijken (lees 'er is onvoldoende venti-
latie'), krijg je automatisch een notificatie 
naar keuze via mail, mobiel of richting de 
bezoekers.

Het grote voordeel is dat alle sensoren
automatisch en centraal in de gaten 
worden gehouden. Hierdoor kan focus 
gehouden worden op de taak, zonder 
afleiding maar met vastlegging in 
rapportages.

Houd op een centrale plek het overzicht 
van het gebouw. Zo krijg je een totaalbeeld 
van de conditie van het gebouw en kan er 
vanaf een centrale plek adequaat  acties 
worden ondernomen indien dat nodig is. 

Ook kan je zo bezoekers en belangstellen-
den inzicht geven in wat je doet en meet.

Krijg inzicht in het binnenklimaat 
en automatische signalering met 
het Cobra Climate Platform.
Healthy Building, Happy People.

Niet alleen een dashboard, 
maar real-time acties.

Op de hoogte blijven met 
notificaties en rapportages.

Helpt met voldoen aan 
wet- en regelgeving.

Verhoogt productiviteit, 
vermindert ziekte.

Voordelen.

www.cobrasystems.nlinfo@cobrasystems.nl020 73 71 078

Wil je ook inzicht en
automatische signalering?
Vraag nu de pilot kit aan!

Meet de huidige situatie en zoek 
snelle verbeteringen.

Toekomstvast en state-of-the art.

Slimme combinatie van 
brongegevens.

Door het meten van Luchtvochtigheid, Temperatuur en 
CO2 krijg je snel inzicht in de quick-wins. Er kunnen met de 
gegevens in de hand voorstellen worden gedaan voor het 
aanpassen van de klimaatinstallatie. Bij een te hoge CO2 
waarde kan gericht worden gekeken naar het verbeteren 
van de ventilatie. 

Maatregelen kunnen variëren van eenvoudigweg vaker het 
raam open zetten tot automatische koppelingen met het 
klimaatsysteem. Laat de mensen zien dat je om hun geeft!

Om te kunnen meten zijn CO2 sensoren nodig. Niet alle 
systemen zijn geoptimaliseerd voor moderne gebouw-
en, waardoor de gegevens onjuist zijn of opgesloten 
blijven in de sensor zelf. 

Door het ontbreken van betaalbare sensoren die ook 
nog betrouwbare resultaten geven, heeft Cobra vanaf 
2016 een eigen sensor ontwikkeld. Het doel is om 
jarenlang stabiel te functioneren met zo min mogelijk 
software updates. We leveren deze standaard mee met 
het platform.
Echter, zijn al er moderne sensoren aanwezig, dan 
kunnen deze mogelijk gekoppeld worden. Vraag het na!

Het Cobra Climate Platform is door gebruik van open 
standaarden geschikt om gekoppeld te worden met 
andere hard- en software. Hiermee is het sturen op 
klimaat mogelijk, maar ook het visualiseren van het 
klimaat op bijvoorbeeld een groot beeldscherm. Ook 
kunnen de gegevens gecombineerd worden met andere 
kerngegevens zoals bezoekerscijfers (aantallen, bewe-
gingen, tijdstippen) en weerdata.

Hiermee kan real-time actie ondernomen worden, bij-
voorbeeld op basis van notificaties in Telegram. 
Rapportages worden automatisch of op verzoek aange-
leverd over de gewenste periode, zodat er vastlegging is 
en trendanalyse of ander onderzoek kan plaatsvinden.


