
Indoor environments are the most hazardous places when it comes to COVID-19 contagion 
risk. The restaurant business in the post pandemic world requires to ensure your 
customers that your facilities are safe to dine in. As COVID-19 can be transmitted via 
aerosols – small droplets that can linger in the air for several hours – safe distancing is not 
enough; proper air exchange must be ensured. How can you know if the air quality is good? 
This is where Aranet comes in!

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) guidelines 
assert that COVID-19 can be spread via small droplets and aerosols.

These virus containing aerosols can linger in the air for several hours.

Proper air exchange and ventilation can shorten this time interval
10 times.

Aranet4 is the perfect device for monitoring the air exchange rate. It 
warns when the air quality has become unhealthy and you should 
take care of the airflow in your restaurant.

Additionally air quality readings can be displayed on TV screens, so 
that the staff and customers can know they are safe.

C   VID-19 SAFETY SOLUTION FOR
CAFES AND RESTAURANTS
Aranet4 – COVID-19 leviku vastane

ohutuslahendus kohvikutele ja
restoranidele

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (CDC) suuniste kohaselt võib COVID-19 
levida piisknakkuse ja aerosoolide kaudu.

Viirust sisaldavad aerosoolid võivad õhus püsida mitu tundi.

Korralik õhuvahetus ja ventilatsioon võimaldavad seda aega kümme korda 
lühendada.

Aranet4 on suurepärane seade õhuvahetuse kiiruse jälgimiseks. See hoiatab, kui 
õhu kvaliteet on muutunud ebatervislikuks ja peaksite restoranis õhuvahetust 
parandama.

Lisaks saab õhukvaliteedi näidud kuvada teleriekraanile, et töötajad ja kliendid 
teaksid, et nad on ohutus keskkonnas.

COVID-19-sse nakatumise riski poolest on siseruumid kõige ohtlikumad. Pandeemiajärgses 
maailmas peavad restoranid oma klientidele tagama, et seal on ohutu einestada. Et COVID-
19 võib levida aerosoolide kaudu – need on väikesed piisad, mis võivad püsida õhus mitu 
tundi – ei piisa ainult ohutu vahe hoidmisest, tuleb tagada ka korralik õhuvahetus. Kuidas 
teada saada, kas õhu kvaliteet on hea? Siin tulebki appi Aranet.
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Teave Aranet4 kohta

See on väike, teisaldatav akutoitel andur, mis mõõdab süsinikdioksiidi 
(CO2) sisaldust, temperatuuri, suhtelist õhuniiskust ja õhurõhku.

Selle saab ka spetsiaalse vargakindla seinakinnitusega seinale 
paigaldada.

Tootel on ka Bluetooth-rakendus nutiseadmega ühendamiseks, mis 
võimaldab kuvada näidud suuremal teleriekraanil.
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Miks peab süsinikdioksiidi sisaldust jälgima

CO2 on gaas, mida me välja hingame ja selle kontsentratsioon näitab, 
kas õhuvahetus on piisav. Euroopa Kütte- ja Ventilatsiooniühenduste 
Liit (REHVA) soovitab õhuvahetuse kiirust 60 m³/h ühe inimese kohta. 
See võrdub CO2 kontsentratsiooniga 800 ppm.

Restoranidele mõeldud lahendus Aranet4 võimaldab igaühel 
hinnata, kui ohutu on parajasti ruumis viibida ja kas õhuvahetuse 
kiirendamiseks tuleks midagi ette võtta.

Aranet4 mõõdab siseõhu 
kvaliteeti ja edastab 
andmed Aranet4 
rakendusse nutitelefonis 
või tahvelarvutis.

Andmeid saab vaadata 
otse nutiseadmest ja 
näidata ka suuremal 
teleriekraanil.

Soovitatud




