
Onesnaženost zraka je velika težava 
moderne dobe. Industrijski in energetski 
objekti ter velika količina motornih vozil 
so krivi, da je zrak v našem okolju 
onesnažen. To povzroča celo serijo 
resnih zdravstvenih težav in bolezni ter 
odločilno prispeva k segrevanju planeta. 
Edina rešitev je neprestano merjenje 
onesnaženosti na čim več lokacijah in 
stalno opozarjanje na presežene 
vrednosti. Trenutno so za to na voljo le 
izredno drage merilne postaje, ki 
zaznavajo omejen nabor dejavnikov. 
Visoka cena merilnih enot preprečuje, da 
b i  mes ta  i n  razne  organ i zac i j e 
vzpostavila večje število nadzornih točk 
na širšem področju in zajela vse lokacije, 
ki so najbolj izpostavljene – okolica 
obvoznic in industrijskih objektov, šole, 

vrtci, parki, rekreativne površine in 
medicinske ustanove. Odgovor na te 
dileme prinaša LoRa tehnologija. Prek 
LoRa prehoda in baterijsko napajanih 
LoRa senzorjev hitro in preprosto ter z 
majhnimi stroški vzpostavimo zmogljivo 
senzorično omrežje, ki omogoča 
brezžične meritve številnih karakteristik 
onesnaženosti. Na voljo so senzorji za 
merjenje vsebnosti trdih delcev (PM2,5 in 
PM10), CO in CO�, ozona (O�), hrupa, 
vlage, temperature, zračnega pritiska ter 
ostalih dejavnikov. Sistem nas ob 
preseženih vrednostih samodejno  
alarmira in tako omogoči hitro ukrepanje 
in opozarjanje prebivalstva. Z LoRa 
sistemom mestne uprave pridobijo tudi 
odličen pripomoček za spremljanje 
uspešnosti okoljskih programov.

Možnost neprestanega analiziranja onesnaženosti zraka na vseh najbolj 
izpostavljenih točkah v mestu (obvoznice, šole, parki, mestni trgi).
Merjenje vsebnost trdih delcev, CO in CO� (ogljikov monoksid in dioksid), 
ozona (O�), vlage, temperature, zračnega pritiska ter ostalih dejavnikov.
Sistem omogoča analizo pridobljenih meritev v realnem času, kreiranje poročil 
in pošiljanje opozoril in alarmov ob prekoračitvah nastavljenih vrednosti. 
Preprosta namestitev in upravljanje ter zelo ugoden APEX in OPEX.
Baterijsko napajanje senzorjev z življenjsko dobo vsaj 10 let.
LoRa je zelo zanesljivo in zmogljivo IoT omrežje, odporno na motnje iz okolice. 

LoRa PAMETNO MERJENJE 
ONESNAŽENOSTI ZRAKA

KAJ PRIDOBIMO Z LoRa MERITVAMI ONESNAŽENOSTI?

Brezžično merjenje PM trdih delcev, CO in CO�, ozona (O�), 
vlage, temperature, pritiska, hrupa ter ostalih dejavnikov.
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GLAVNE PREDNOSTI IoT TEHNOLOGIJE LoRa:
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Onesnaženost zraka se spremlja s pomočjo različnih 
LoRa senzorjev, ki so nameščeni po celem mestu.  

Meritve iz senzorjev se zbirajo v LoRa bazni postaji.

LoRa bazna postaja posreduje pridobljene podatke 
do strežnika, kjer jih analizira platforma GIoTo. 
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spremljanje okoljskih dejavnikov 
in pošiljanje opozoril 
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ob preseganju vrednosti 
sistem pošlje alarme
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Platforma GIoTo pošlje ob preseganju nastavljenih 
vrednosti posameznih elementov alarme vsem 
željenim uporabnikom. Obenem prek nje pošiljamo
ukaze do naprav in senzorjev. V platformi imamo 
popoln pregled nad zgodovino izmerjenih vrednosti. 
GIoTo je lahko nameščen lokalno ali v oblaku.
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