
  

 
 
Legenda LED SODAQ AIR  

Blauwe LED  

Dit betekent een luchtkwaliteitsmeting tot 9 μg/m3 
(microgram per kubieke meter), gemeten door een 
fijnstofsensor afgesteld op 0.3 tot 2.5 microns. 

(zie ook de legenda en meer informatie over de meting op 
knowyourair.net)  

 

 

Gele LED  

Dit betekent een luchtkwaliteitsmeting tussen 9 en 24 μg/m3 
(microgram per kubieke meter), gemeten door een 
fijnstofsensor afgesteld op 0.3 tot 2.5 microns. 

 (zie ook de legenda en meer informatie over de meting op 
knowyourair.net) 

 
 

Oranje LED  

Dit betekent een luchtkwaliteitsmeting tussen 24 en 60 μg/m3 
(microgram per kubieke meter), gemeten door een 
fijnstofsensor afgesteld op 0.3 tot 2.5 microns. 

(zie ook de legenda en meer informatie over de meting op 
knowyourair.net) 

  
 

 

 



  

Rode LED  

Dit betekent een luchtkwaliteitsmeting hoger dan 60 μg/m3 
(microgram per kubieke meter), gemeten door een 
fijnstofsensor afgesteld op 0.3 tot 2.5 microns. 

(zie ook de legenda en meer informatie over de meting op 
knowyourair.net)  

Als de SODAQ AIR niet aan de stroom zit, zal de LED ook 
rood worden bij een lage batterijlading.  

 
 

Groene LED  

Als de SODAQ AIR aan de stroom ligt zonder magneet, dan 
pulseert de LED groen totdat de SODAQ AIR volledig is 
opgeladen. Daarna gaat het licht uit.  

Als de SODAQ AIR aan de stroom ligt met magneet 
(stationaire modus), dan pulseert de LED groen, om de vijf 
minuten afgewisseld met de kleur van de PM2,5-meting op 
dat moment (zie boven). 

Als de SODAQ AIR aan de stroom ligt met magneet en in 
beweging is (actieve modus), dan pulseert de LED alleen 
groen tijdens het opstarten, daarna toont de LED elke 10 
seconden de kleur van de PM2,5-meting op dat moment.  

 

Witte LED  

Als de SODAQ AIR aan het updaten (vaak na een reset) 
knippert de LED wit gedurende de update (gemiddeld 
ongeveer 2 minuten). 
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