
ExactAire®: Condities 
binnenklimaat op afstand 
monitoren en controleren

Het meest ultieme meet- en controlesysteem voor 
bouwprojecten

Polygon ExactAire® is een geavanceerd meetsysteem 
waarmee het (tijdelijke) binnenklimaat tijdens uw 
bouwprojecten gecontroleerd en gereguleerd kan worden. 
Met behulp van dit systeem hebben opdrachtgevers 
gedurende 24 uur per dag inzicht in de condities van 
het binnenklimaat in alle gewenste ruimtes van een 
gebouw. Wanneer er storingen zijn of problemen dreigen 
te ontstaan, ontvangen betrokken partijen onmiddellijk 
een waarschuwing via email of sms. Om de status op 
zowel korte als lange termijn te kunnen volgen, kunnen 
de gebruikers inloggen in een beschermde webomgeving. 
Stagnatie met de daarbij behorende hoge kosten behoren 
hiermee tot het verleden.
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ExactAire draadloos meetsysteem.
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ExactAire verlaagt energieverbruik 
en –kosten 

Door het uitzetten van een netwerk van 
draadloze sensoren die temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid registreren, laat het ExactAire 
systeem exact de condities in alle delen van  
uw gebouw zien. Zodra de interne condities 
stabiel zijn, schakelt het ExactAire systeem  
de apparatuur uit om energie te besparen.  
De apparatuur wordt, indien de condities  
dit vereisen, automatisch weer opgestart.  
Uw binnenklimaat wordt gehandhaafd volgens 
vooraf bepaalde condities, terwijl het systeem  
uw energieverbruik verlaagt.

ExactAire beschermt tegen 
verstoring van het bouwproces

Wanneer apparatuur niet goed werkt of uitgevallen 
is, detecteert ExactAire dit. Als apparatuur uitvalt  
of er sprake is van een storing worden de 
specialisten van Polygon hiervan automatisch  
in kennis gesteld. De specialisten zullen de 
apparatuur herstarten en mogelijk vereiste 
wijzigingen aanbrengen. Een aantal modellen  
van de Polygon units kunnen op afstand herstart 
en/of hergeprogrammeerd worden.

ExactAire voorkomt 
schimmelvorming

In een gebouw waar sprake is van een 
bovenmatige luchtvochtigheid bestaat het 
gevaar op schimmelvorming. Of de verhoogde 
luchtvochtigheidsgraad nu het gevolg is  
van bouwactiviteiten of externe factoren  
zoals slecht weer; ExactAire registreert de 
verhoogde luchtvochtigheid en activeert op  
tijd de droogapparatuur om schimmelvorming  
te voorkomen.



Snellere afronding projecten 
met ExactAire

Het conditioneren van afwerkmaterialen 
gebeurt, in tegenstelling tot de traditionele 
methoden, aanmerkelijk efficiënter. Vocht 
in betonnen vloeren verdampt in een 
recordtempo. Afbouwmaterialen worden 
in de geconditioneerde werkomgeving 
opgeslagen waardoor deze uiteindelijk 
optimaal te verwerken zijn. ExactAire 
houdt uw projecten op schema. 
Vertragingen veroorzaakt door extreme 
vochtproblemen behoren tot het verleden. 
Bovendien kan inzet van het ExactAire 
systeem leiden tot een aanmerkelijke 
verlaging van het energieverbruik  
en faalkosten.

Met behulp van ExactAire kunt u de condities van het binnenklimaat op uw project 24/7 
volgen. Het voorbeeld hierboven laat een project zien dat wordt gevolgd. In dit voorbeeld 
is de apparatuur ingesteld voor gekozen om gedurende een periode van 24 uur data te 
verzamelen. Het project heeft twee te controleren gebieden. De rode lijnen volgen de 
temperatuurverschillen. De groene lijnen geven de relatieve luchtvochtigheid weer.

Polygon behandelt alle aspecten met 
betrekking tot droging en/of verwarming 
van uw bouwprojecten. Wij hebben een 
controlesysteem ontworpen, dragen zorg 
voor ontvochtiging, verwarming en koeling 
en leggen tijdelijke luchtkanalen aan om het 
door u gewenste binnenklimaat te realiseren. 
Uw klimaatinstallatie hoeft pas bij oplevering 
in bedrijf te worden genomen.

Voorbeeld van een ExactAire webreport:

ExactAire®: Condities binnenklimaat 
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