Proiect în cadrul programului “DUMBRĂVIȚA PARTICIPĂ” - SMART CITY
AER CURAT PENTRU DUMBRĂVIȚA
Proiectul prevede:
1. Montarea a 15 microstații uRADMonitor A3, de monitorizare a calității aerului la nivelul
comunei Dumbrăvița

2. Montarea a 60 de senzori pentru monitorizarea nivelului de CO2 în unitățile de învățământ
din Dumbrăvița (un senzor în fiecare sală de clasă)

Scop: Sănătatea pe primul loc.
- Un management smart al acestei resurse vitale, va îmbunătăți calitatea vieții în comuna Dumbrăvița,
- Monitorizând permanent calitatea aerului, vom putea acționa în timp util, pentru a crește calitatea
acestuia,
- Creșterea conștientizării cetățenilor cu privire la problemele de mediu,
- Responsabilizarea populației
Senzorii CO2 din instituțiile de învățământ:

- Prezența unui nivel ridicat de dioxid de carbon (CO2) în aer poate provoca somnolență și chiar dureri
de cap.
- Odată ce senzorii alertează cadrele didactice de nivelul ridicat de CO2, acestea vor putea aerisi și
astfel îmbunătăți condițiile pentru educația copiilor.

Sursa imagine:www. Rfi.ro

Beneficiari directi:

- copiii si cadrele didactice din sistemul de învățământ local,
- locuitorii comunei Dumbrăvița
Impact:

- sistemul permite autorităților să monitorizeze și să intervină în timp real în zonele cu incendii sau
arderi de deseuri
- Datele recoltate în timp real permit autorităților locale să ajungă rapid la contravenienți și să aplice
sancțiuni
Senzorii A3 vor monitoriza 11 parametri de mediu:

-Temperatura,
-Umiditate Relativă,
-Compuși organici volatili,
-Formaldehidă,
-Particule în suspensie
(PM1, PM2.5, PM10)
-Dioxid de carbon,
-Ozon
-Zgomot ambiental.

Caracteristicile produsului:

-Conectare GSM, Ethernet, WIFI sau LoRaWAN
-Acces direct la date și acces programatic prin Cloud / API
-Rulează cu consum redus de energie
-Dimensiune compactă
- senzorii uRADMonitor A3 culeg date multi-parametru pe care le transmit automat, la fiecare 10 min.
Sistemul informatic:
- va înregistra şi stoca datele,
- va permite crearea bazei de date analitice,
- crearea de rapoarte specifice pentru fiecare microstaţie, în regim continuu.
- prezentarea rezultatelor se va realiza tabelar şi/sau grafic, urmând ca valorile înregistrate de senzori
să fie stocate pentru a se putea genera rapoarte de analiză pentru diferite perioade de timp, în
funcţie de selecţia utilizatorului

Livrare produse și implementare proiect:

- 10-12 săptămâni
Costuri:
- Senzor A3: 496 EUR + tva/buc
- Senzor CO2: 136 EUR+tva/buc
- Cartela GSM pentru fiecare senzor: 10 EUR + tva taxa fixa (one time payment) valabila 10 ani (nu
este necesara daca se instaleaza senzori cu Ethernet, WIFI sau LoRaWAN).
- Costuri de instalare: prin personalul de specialitate al primariei pe stalpi de semafor, pe fatadele
cladirilor institutiilor din subordine (scoli, gradinite) . Alternativ prin subcontractare la firme terte (cost
aproximat 100-200 EUR + TVA / instalare aparat).
- Mentenanta optional
- Costul energiei consumate: aprox 0.5 ron/luna/stație A3

Cost total implementare proiect: 164.220 lei inclusiv tva
(costul include conectare GSM pt fiecare senzor și montare senzori de o firmă terță la un cost de
150eur/buc)
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