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* United States Environmental Protection Agency, " The Inside Story: A Guide to Indoor Air Quality," 
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Megmutatja mi is van a levegőben.
A Honeywell levegőminőségi monitor segítségével
valós időben figyelemmel kísérheti környezete 
levegőminőségét.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

HAT KÜLÖNBÖZŐ BELTÉRI 
LEVEGŐMINŐSÉGI TÉNYEZŐ 
MÉRÉSE
A mérések között szerepel a CO2, PM2.5, 
HCHO, TVOC, hőmérséklet, páratartalom, 
és az egyedülálló Honeywell IQ%.

SZABADALMAZTATOTT IQ% 
ALGORITMUS 
 
Az érzékelők és a szabadalmaztatott
algoritmus segítségével a Honeywell IQ%
elmondja, hogy a környezeti levegő hogy
befolyásolja kognitív képességeit. 

A MOBILALKALMAZÁSSAL
BÁRMIKOR, BÁRHONNAN 
ELLENŐRIZHETI 
Ellenőrizze otthonában vagy munka-
helyén a levegő minőségét, mielőtt oda- 
érne, egyszerűen az okostelefon 
mobilappjával. 

 Az idejének akár 90%-át az otthonában, irodájá- 
ban, járművében vagy más nyilvános helyen tölti.  
Tanulmányok azt mutatják, hogy a beltéri levegő
sokkal szennyezettebb, mint a kültéri levegő.  
A levegő befolyásolja testi- és lelki egészségét. 

A Honeywell levegőminőségfigyelő (HAQ) lehetőséget kínál arra, hogy megismerje és 
megtanulja, mi van a levegőben, amelyet belélegez. Ezzel a kényelmes, kompakt 
eszközzel megmérheti az Ön körül lévő levegőben található leggyakoribb szennyező 
anyagok és allergének mennyiségét, beleértve a szén-dioxidot (CO2), a por részecskéket 
(PM2,5), a formaldehidet (HCHO) és az összes illékony szerves vegyületet (TVOC), ezen kívül 
méri a páratartalmat és a hőmérsékletet.

A HAQ “Intelligencia mennyiségi százaléka” (IQ%) valós időben mutatja azt is, hogy a levegő 
minősége hogyan befolyásolja kognitív képességeit.

A jellegzetes, díjnyertes dizájnnal rendelkező HAQ elegáns és hordozható. A mobiltelefon 
alkalmazás segítségével bárhol, bármikor ellenőrízheti a környezeti levegő minőségét és megte-
heti a megfelelő intézkedéseket az Ön és az Ön számára fontos emberek védelme érdekében.
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Ismerje meg a körülöttünk lévő levegő minőségét - az 
autóban, a hotelszobában vagy airbnb-ben, munka vagy 
nyaralás közben, esetleg egy meghitt vacsorán. Kövessen nyomon a főzés füstjét, a páratartalmat a szobákban és ügyel-

jen arra, hogy ne legyenek a levegőben szennyező anyagok  
vagy allergének ott, ahol gyermekei alszanak vagy játszanak.

Gondoskodjon arról, hogy munkakörnyezetében a levegő biz-
tonságos legyen Ön és alkalmazottai számára, hogy mindenki 
optimális kognitív képességgel tudjon dolgozni.

Sokoldalúan és könnyen használható – Ideális az élet minden területén
Otthon

Irodában

Mutassa meg, hogy törődik ügyfeleivel és látogatóival 
szállodájában, kórházában, iskolájában, egyetemén, könyv- 
tárában vagy más nyilvános helyen, biztosítva számukra a 
legmagasabb környezeti követelményeket.

Úton

Közösségi terekben

HAT LÉGMINŐSÉGI MUTATÓ EGY KÉNYELMES ESZKÖZBEN
MUTATÓ MEGNEVEZÉS LEHETSÉGES HATÁSOK

RÉSZECSKÉK
(PM2.5)

A levegőben lévő részecskék, amelyek átmérője 0,1-2,5 mikrométer - ez az emberi haj átmérőjének 
3%-a. Ide tartoznak a korom, égési melléktermékek, fosszilis tüzelőanyagok füstje, cigarettafüst,
por, allergének, például a pollen és penész, stb.

A PM2.5 irirritáló anyagok a tüdőben lerakódhatnak, aszmát, 
légúti gyulladásokat, súlyosbodó allergiákat, tüdő- és szívbe-
tegségeket okozva, és ezek hosszú távon rákkeltők lehetnek, nö-
velve a halálozási kockázatot. 

FORMALDEHIDEK
(HCHO)

Színtelen, gyúlékony és erős szagú gáz kerül a levegőbe a préselt fa, farostlemez és rétegelt 
lemezekből álló termékekből, illetve falszigetelésekből, új bútorokból, ragasztókból és ragasztó-
anyagokból, stb.

Könnyezés, égő érzés a szemben, az orrban és a torokban, köhögés
zihálás, hányinger, bőr irritáció. 
Emberi rákkeltőként ismert anyagok.

ILLÉKONY SZERVES
VEGYÜLETEK
 (TVOC)

Háztartási termékek széles választéka, beleértve a festékeket és lakkokat is. Tisztító, fertőtlenítő
termékek és kozmetikumok. A koncentrációk beltérben (akár tízszer) magasabbak, mint a 
szabadban. 

Szem-, orr- és torokirritációt okozhat. Fejfájás, a koordináció el-
vesztése és hányinger. A vese és a központi idegrendszer károso-
dása, potenciális rák. Még ismeretlen rövid- és hosszú távú káros
hatások.

SZÉN-DIOXID 
(CO2)

Színtelen és szagtalan gáz, amelyet szén és szerves vegyületek elégetésével és kilégzéssel 
keletkezik. Felhalmozódásának fő oka a rossz szellőzés. 

Csökkenti a koncentrációt, szédülés, fejfájás, látási- és hallási za-
varok, eszméletvesztés. 

PÁRATARTALOM A levegő vízgőz tartalma. A megnövekedett pára a penész/gomba és baktériumok el-
szaporodását okozhatja. Az alacsony páratartalom bőr- és
légzési problémákat, szemviszketést és allergiás reakciót okozhat.

IQ% A Honeywell kifejlesztett egy algoritmust, mely meghatározza az IQ százalékát, attól függően,
az ember milyen levegőt lélegez be. Ez a teljes kognitív képesség százalékéra vonatkozik és a  
környezeti tényezőktől függöen változik, amelyeket közvetlenül befolyásol a CO  , a TVOC és a PM2,5
szint. A kiváló légkör növelheti a kognitív képességeket és javíthatja a különféle tevékenységeket. 
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Az alacsonyabb IQ% szint azt jelenti, hogy környezete a fejlett kog-
nitív funkciók gyenge teljesítményét okozhatja. 
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AZ IKONOK ÉS SZÍNEK MEGVÁLTOZÁSA EGY PILLANATÁSRA MEGMUTATJÁK A LEVEGŐ MINŐSÉGÉT

JELZÉS

ZÖLD NARANCS PIROS

ÉRZÉKELÉSI TARTOMÁNY

PM2.5 0 g/m3  - 79 g/m3 80 ug/m3  - 199 g/m3 ≥200 g/m3 0 g/m3  - 1000 g/m3

HCHO <0.08 ppm — >0.08 ppm 0 ppm  - 2 ppm

TVOC <0.38 ppm — >0.38 ppm 0.12 ppm  - 0.99 ppm

C02 <1000 ppm — >1000 ppm 400 ppm  - 2000 ppm

IQ% >60% — <60% 0%  - 100%

PÁRATARTALOM — — — 0%  - 100%

HŐMÉRSÉKLET — — — 
ºC  - ~40 ºC

[14ºF  - ~104 ºF]

AndroidiOS

Ellenőrizze a levegő minőségét, mielőtt odaérne

Használja a mobilalkalmazást, hogy ellenőrizze a levegő minőségét otthonában vagy 
munkahelyén, mielőtt odaérne!

SPECIFIKÁCIÓK
JELLEMZŐ PARAMÉTER

MÉRETEK (Ma X Sz X Mé) 80 mm x 80 mm x 22 mm [3.1 in x 3.1 in x 0.87 in]

SÚLY 156 g

TÖLTÉSI MÓD MicroUSB 

HÁZ ANYAGA aluminum öntvény ház

Kijelző OLED érintőkijelző

BEMENETI FESZÜLTSÉG 5 V

BEMENETI ÁRAM 1 A

ELEM 2600 mAh lithium-ion akkumulátor

JELLEMZŐ PARAMÉTER

WIFI 

APP KÖVETELMÉNYEK supports mobile phones with Android 4.42 or 
iOS 8.0 or better, iPhone5 and later versions

TÖLTÉSO IDŐ:
   KEZDETI
   KÉSŐBBI

6 óra
6 óra

AKKU ÜZEMIDŐ Teljes feltöltéssel: Normál mód- 10 
óra; Energiatakarékos mós - 24 óra

AKKU KAPACITÁS 2600 mAH

MODELSZÁM HAQSPA_R

Könnyű app letöltés és telepítés:
• Aktíválja a HAQ-t a “Start” gomb (a tetején találhatö) öt másodpercig történő nyomva

tartásával. 
• Okostelefonjával töltse le a Honeywell IAQ kliens alkalmazást. Letöltheti közvetlenül

az Apple vagy a Google áruházakból, vagy beolvashatja az alább látható QR kódot, ha 
telefonja rendelkezik beolvasó alkalmazással vagy beágyazott QR funkcióval.

• Indítsa el az app-ot. Csatlakoztassa a Levegőminőség monitort az app utasításait 
követve. 

• Töltse ki az adatokat az otthoni értékek ellenőrzéséhez.  

Kijelzés mobiltelefonon
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 FIGYELMEZTETÉS
SZEMÉLYI SÉRÜLÉS
NE HASZNÁLJA ezeket a termékeket
biztonsági vagy vészleállító eszközként, 
vagy bármilyen más olyan alkalmazás-
ban, ahol a termék meghibásodása sze-
mélyi sérülést okozhat.

Ezen utasítások be nem tartása halált
vagy súlyos sérülést okozhat.

 FIGYELMEZTETÉS
A DOKUMENTÁCIÓ 
HIBÁJA
• A terméklapon bemutatott infor-

máció csak tájékoztató jellegűek. 
Ne használja ezt a dokumentumot
terméktelepítési útmutatóként.

• Teljeskörű telepítési, üzemeltetési 
és karbantartási információk min-
den termékhez mellékelt útmutató
tartalmazza.

Ezen utasítások be nem tartása halált 
vagy súlyos sérülést okozhat.

Honeywell  
Sensing and Internet of Things
9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707 

honeywell.com

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

A Honeywell Sensing and Internet of 

Things értékesítési irodák és forgalma-

zók világméretű hálózatán keresztül

szolgálja ki ügyfeleit. Az alkalmazással

kapcsolatos segítségért, specifikáció-

kért vagy árakért látogasson el a  

sensing.honeywell.com-ra vagy hívja:

Asia Pacific  

Europe   +44 1698 481481

USA/Canada  

IQ% App kijelző mindent elmond
A HAQ IQ% app képernyője egy pillanat 
alatt megmondja, mennyire tud jól mű-
ködni a jelenlegi környezetében. A képer-
nyők lehetővé teszik az eredmények nyo-
mon követését az idő múlásával. Ez lehe-
tőséget ad a változtatásokra. .

A Honeywell szavatolja, hogy gyártása 
során az áruk hibátlanok és hibásak a 
gyártás során az érvényes garanciális 
időszak alatt. A Honeywell szokásos 
termékgaranciája érvényes, amennyi-
ben a Honeywell írásban másként nem 
állapodott meg; kérjük, olvassa el a 
megrendelés tudomásulvételét, vagy 
forduljon a helyi értékesítési irodához a 
garancia részleteivel kapcsolatban. Ha 
a garantált árukat visszaküldik a 
Honeywell-hez a lefedettség ideje alatt, 
a Honeywell saját választása szerint 
megjavítja vagy kicseréli azokat a 
tárgyakat, amelyeket a Honeywell
saját belátása szerint hibásnak találja.
A fentiek a vevő kizárólagos jogorvo-
slati lehetőségei, és minden egyéb 
kifejezett vagy hallgatólagos szava-
tosságot helyettesítenek, ideértve az 
értékesíthetőséget és az adott célra 
való alkalmasságot is. A Honeywell 
semmilyen esetben sem felel követ-
kezményes, különleges vagy közvet-
ett károkért.
Noha a Honeywell személyesen nyújt 
segítséget az alkalmazáshoz, irodal-
munk és a Honeywell weboldalán 
keresztül, a vevő kizárólagos 
felelőssége a termék alkalmasságának 
meghatározása az alkalmazásban.
A specifikációk előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. Az általunk szolgáltatott 
információk vélhetően pontosak és 
megbízhatóak e cikk írásakor. A Honey-
well azonban nem vállal felelősséget a 
használatáért.


