
Nazwa projektu:  

Budowa systemu Airly do pomiaru jakości powietrza w Żorach 

Wnioskodawca:  

Michał Kukien 

Lokalizacja projektu:  

27 lokalizacji na terenie miasta, konkretne punkty adresowe zaznaczone na mapie 

Opis projektu (pisownia oryginalna):  

Stworzenie systemu do pomiaru jakości powietrza na bazie 35 sensorów firmy Airly 

umożliwi monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym na terenie całego 

miasta Żory. Airly obecny jest już w ponad 300 samorządach, w tym w najbardziej 

zanieczyszczonych jak Kraków czy Rybnik.  

 

Proponowane rozwiązania - szczegółowy opis systemu:  
• Dzięki wdrożeniu systemu monitoringu jakości powietrza, każdy mieszkaniec Żor będzie 

mógł zobaczyć, jak wygląda jakość powietrza w jego najbliższej okolicy  

• System zapewni aktualne informacje o poziomie zanieczyszczenia powietrza oraz o tym, 

kiedy można bezpiecznie przebywać na zewnątrz  

• Gęste rozmieszczenie urządzeń pozwoli dokładnie zbadać problem zanieczyszczeń  

w mieście oraz znaleźć jego przyczynę. Umożliwi to podjęcie efektywniejszych działań 

naprawczych mających na celu eliminację źródeł zanieczyszczenia powietrza, od wymiany 

pieców w konkretnych miejscach po lepsze planowanie transportu  

• W oparciu o 24h prognozę zanieczyszczenia powietrza, każdy z mieszkańców będzie 

mógł zaplanować swój dzień tak, aby nie narażać się na smog  

• Sensory do pomiaru jakości powietrza zamontowane zostaną m.in. na budynkach 

oświatowych, jak również w ich pobliżu, co umożliwi właściwą organizację zajęć dla 

dzieci oraz uczniów na zewnątrz  
• System do pomiaru jakości powietrza pomoże mieszkańcom Żor poznać oraz zrozumieć 

poziom zanieczyszczenia powietrza w ich najbliższym otoczeniu  

 

Założenia:  

1. system umożliwi pomiar, interpolację i prognozowanie jakości powietrza, wskazywanie 

źródeł zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym oraz dostarczy jasnych i łatwo 

zrozumiałych informacji o zagrożeniach dla każdego mieszkańca.  

2. system jest w pełni zintegrowany – od urządzeń do oprogramowania. Za pomocą sensorów 

do pomiaru jakości powietrza możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie 

danych w czasie rzeczywistym. Sensor wykonuje pomiar stężenia pyłów metodą 

laserową, co 5 minut. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są m.in. 

informacje o jakości powietrza.  

3. sensory dokonują pomiarów m.in.: poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 

oraz PM10, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności 

powietrza. Dodatkowo 4 sensory zmierzą poziom zanieczyszczenia komunikacyjnego 

frakcji gazów NO2+O3.  



4. cały system do pomiaru jakości powietrza składa się z: sieć czujników jakości powietrza, 

platformy internetowej, aplikacji mobilnej na system Android i iOS, widgetu, 

historycznych danych pomiarowych oraz  

prognozy zanieczyszczeń powietrza.  
5. platforma jakości powietrza oraz aplikacja mobilna jest miejscem, gdzie każdy może 

sprawdzić aktualną jakość powietrza w konkretnej lokalizacji.  

6. aktualne dane o jakości powietrza mogą być wyświetlane w istniejącym miejskim 

systemem tablic informacyjnych oraz na planowanej dedykowanej tablicy LED  

w Parku Cegielnia.  

 

Cele projektu oraz wyjaśnienie w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców:  
1. Szybki dostęp do informacji. Dzięki platformie internetowej, aplikacji mobilnej, 

widgetom oraz tablicom LED, każdy z mieszkańców otrzyma nieograniczony dostęp do 

aktualnych danych pomiarowych dotyczących jakości powietrza.  

2. Walka o czyste powietrze. Dzięki rozproszonej, gęstej sieci sensorów jakości powietrza 

będzie można zlokalizować źródła zanieczyszczeń powietrza i przeprowadzić dokładną 

analizę ich rozprzestrzeniania się. Władze lokalne uzyskają dane pomiarowe, które będą 

mogły wykorzystać do procesów decyzyjnych oraz wykorzystywać je  

w długoterminowych planach poprawy jakości powietrza w mieście.  

3. Edukacja i budowanie świadomości wśród obywateli. Platforma internetowa oraz 

aplikacja mobilna dostarczą informacje mieszkańcom na temat złożoność problemu 

czystości powietrza. System monitoringu jakości powietrza wpłynie na zwiększenie 

świadomości mieszkańców na temat tego, czym oddychamy na co dzień.  

4. Odpowiedzialność społeczna. Projekt ma na celu walkę ze złą jakością powietrza, która 

jest przyczyną wielu chorób, również nowotworowych, przedwczesnych zgonów  

i obniżonego standardu życia w Polsce.  

5. Budowanie wizerunku miasta. Dbałość o czyste powietrze oraz wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań wpływa pozytywnie na stosunek mieszkańców do ich miejsca 

zamieszkania.  

6. Wymiar biznesowy. Lokalne firmy mogą wykorzystywać dane dotyczące jakości 

powietrza i prognozy jakości powietrza do CSR (Społeczna odpowiedzialność 

przedsiębiorstw– koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii 

uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska), inteligentnych reklam, rosnącej 

sprzedaży, tworzenia społeczności wokół swoich marek, zwiększania wartości swoich 

usług lub wykorzystania ich jako przewagi konkurencyjnej  

Szacunkowy koszt projektu:  

69 930,00 zł netto = 86 013,90 zł brutto 

Uwagi: 

Krytyczne różnice vs obecny system Beskid Instruments:  

- gęstość czujników 35 vs 10! umożliwiająca znacznie precyzyjniejszą identyfikację źródeł 

zanieczyszczenia - pomiar frakcji gazów w konfiguracji NO2+O3! w 4 newralgicznych 

komunikacyjnie miejscach w mieście  

- predykcja 24h! stanu powietrza niezwykle istotna dla przedszkoli, szkół czy osób 

starszych pozwalająca zaplanować aktywność na świeżym powietrzu  

Miasto dokłada starań w walce o czyste powietrze, mimo to nadal żyjemy w jednym z 

najbardziej zanieczyszczonych obszarów w Europie więc naszym obowiązkiem jest 



poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań. Świadomość jakości powietrza wydaje się 

jeszcze nabierać na znaczeniu przy pandemii Covid-19.  

Szczegółowy opis rozwiązania, zawierający stronę techniczną, serwisową, analityczną 

oraz m.in. raport z wynikami międzynarodowego konkursu pn.: „2019 Microsensors 

Challenge” potwierdzającą najwyższą jakość urządzeń zawarty jest w załącznikach nr 

4a, 4b, 5, 6, 7.  

 

Dostawca:  
Airly sp. z o.o. ul. Mogilska 43 31-545 Kraków 

Osoba kontaktowa z ramienia dostawcy:  

Szymon Lasoń  

mobile: +48 507 416 473  

mail: s.lason@airly.eu  

Załączniki: 

- lista poparcia 

- mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania 

- zapytanie ofertowe 

- oferta Airly sp. z o.o., szczegółowy opis systemu Airly  

- graficzna prezentacja sensorów;  

- raport „2019 Microsensors Challenge”  



Projekt: „Budowa systemu Airly do pomiaru jakości powietrza w Żorach” 
Budżet obywatelski 2021 

Mapa online w Google Maps 
https://tiny.pl/7p9mr 

Legenda: 
 
 
 

Lokalizacja czujników 
 

 
1. Park Cegielnia + dedykowana tablica LED 
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
3. Szkoła Podstawowa nr 16 
4. Szkoła Podstawowa nr 13 
5. Szkoła Podstawowa nr 15 
6. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 
7G. Witaczka LED, ul.Pszczyńska 
8. Urząd Miasta Żory, Rynek 
9. Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka 
10. Szkoła Podstawowa nr 8 
11. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
12. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Żorach 
13G. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11 
14. Zespół Szkół nr 1 w Żorach 
15G. Witaczka LED, Al. JP II rondo 
16. Miejski Dom Pomocy Społecznej 
17. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7 
18. Urząd Miasta Żory, ul.Wojska Polskiego 
19. ZBM, Bażancia 40A 
20. ZBM, Gwarków 22a, Przychodnia 
21. ZBM, ul.Widok 2 
22. ZBM, Al. Armii Krajowej 31 
24G. Witaczka LED, DK 81 od Wisły 
23G. Witaczka LED, ul.Rybnicka rondo 
25G. Witaczka LED, rondo "Kogucik" 
26G. Witaczka LED, ul.Katowicka Szałas 
27G. Witaczka LED, Al. Zjednoczonej Europy/Osińska 
 
„.xG” jest określeniem sensora gazowego 



Michał Kukien <mkukien@gmail.com>

Budżet Obywatelski - Żory 35 urządzeń
1 wiadomość

Szymon Lasoń <s.lason@airly.eu> 7 sierpnia 2020 11:50
Do: mkukien@gmail.com

Dzień dobry Panie Michale,

W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej w załączeniu przesyłam  ofertę dotyczącą budowy systemu
monitorowania jakości powietrza składającego się 35 sensorów do pomiaru jakości powietrza (31 sensorów do
mierzenia pyłów zawieszonych PM oraz 4 sensorów do mierzenia substancji gazowych), platformy internetowej,
aplikacji mobilnej, widgetu, historycznych danych pomiarowych oraz prognozy zanieczyszczeń powietrza.

Oferta uwzględnia cenę zakupu 31 sensorów do mierzenia pyłów zawieszonych PM oraz 4 sensorów do mierzenia
substancji gazowych NO2/O3 wraz z opłatą abonamentową na okres 12 miesięcy. Opłata abonamentowa obejmuje:
utrzymanie karty GSM, bieżące monitorowanie parametrów odczytu, dwukrotną kalibrację urządzenia w ciągu roku,
jak również serwis urządzenia. Sensory Airly PM dokonują pomiarów stężeń PM 1, PM 2.5, PM 10, oraz temperatury,
ciśnienia i wilgotności natomiast sensory Airly PM+GAZ dodatkowo dokonują pomiarów dwóch frakcji gazów w
konfiguracji NO2+O3. Kilka takich urządzeń mogłoby zostać zamontowanych w miejscach, gdzie występuje
największy ruch samochodowy i wtedy otrzymaliby Państwo również informacje np. na temat stężenia gazu NO2,
którego głównym źródłem są emisje z transportu drogowego. 

Poniżej przesyłam również link do filmu, przedstawiającego zasady działania systemu monitoringu powietrza
Airly: https://www.youtube.com/watch?v=ohA5iI9jyK4

W ramach systemu monitorowania powietrza Airly oferuje zintegrowane z sensorami Airly tablice LED do prezentacji
pomiarów. Poniżej przesyłam cennik tablic LED. W cenie skalkulowane jest skonfigurowanie tablicy LED z sensorami
Airly, umożliwiające wyświetlanie na niej danych pomiarowych. W cenie ne zostały natomiast uwzględnione koszty
montażu oraz opłata abonamentowa w wysokości 20 zł/miesiąc.

Cennik tablic LED:

Rozmiar Cena ne o dioda RED Cena ne o dioda MULTI kolor

96x32cm                 3 190,00 zł                 3 960,00 zł 
128x32cm                 3 590,00 zł                 4 690,00 zł 
160x32cm                 3 990,00 zł                 5 800,00 zł 
160x48cm                 4 980,00 zł                 7 500,00 zł 
192x64cm                 6 960,00 zł                 12 240,00 zł 

W ramach dostarczonego systemu do pomiaru jakości powietrza otrzymają Państwo dedykowany widget
(umożliwiający prezentację danych pomiarowych na stronie internetowej) oraz możliwość umieszczenia swojego
logotypu (np. herbu gminy) na naszej pla ormie https://airly.eu/map/pl/  oraz w aplikacji mobilnej. Logo oraz link do
strony internetowej sponsora, widoczne będą po kliknięciu na Państwa urządzenie. Dodatkowo naszym Partnerom
zapewniamy dostęp do panelu klienta, za pomocą którego będą mieli Państwo dostęp do bieżących i historycznych
wyników pomiarowych oraz możliwość generowania szczegółowych raportów.

Nasz system zapewnia również predykcję - prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny z 96%

sprawdzalnością, co pozwala z wyprzedzeniem reagować na zagrożenia wysokiego stężenia smogu. Jest to
szczególnie istotne w odniesieniu do planowania aktywności fizycznej na zewnątrz. Prognoza

smogowa wykorzystywana jest bardzo często również przez nauczycieli w szkołach lub opiekunów w
przedszkolach, podczas planowania najbliższych zajęć bądź lekcji na zewnątrz.
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Let's repair the air

Szymon Lasoń
Specjalista ds. Sprzedaży / Sales Specialist

mobile: +48 507 416 473
mail: s.lason@airly.eu

AIRLY HQ, Mogilska 43, 31-545 Kraków, Poland

Odnośnie uwarunkowań technicznych, jedyne co potrzebne jest do funkcjonowania naszego sensora, to stały
dostęp do prądu. Urządzenie jest wyposażone w zwykłą wtyczkę, którą zwyczajowo wpinamy do gniazdka. Nie jest
potrzebny dostęp do sieci internetowej. Urządzenie przesyła wszystkie dane za pomocą wbudowanej karty SIM.
Sensor do pomiaru jakości powietrza może zostać zamontowany samodzielnie lub przez naszego instalatora.
Poniżej przesyłam link do krótkiego filmu zawierającego instrukcję montażu sensora:  https://www.youtube.
com/watch?v=JHU3t2QQxPE&feature=youtu.be

W załączeniu przesyłam również raport z wynikami międzynarodowego konkursu pn.: „2019 Microsensors
Challenge”. Raport został opublikowany 21 stycznia 2020 r. przez Airlab, działające na rzecz Airparif, czyli
organizacji non-profit akredytowanej przez francuskie Ministerstwo Środowiska do monitorowania jakości
powietrza w Paryżu i regionie Ile de France. Kolejna, tym razem międzynarodowa edycja tego konkursu pozwoliła
chętnym producentom na ocenę swoich rozwiązań przy użyciu know-how Airparif i niezależnej oceny,
przygotowanej przez jury francuskich i międzynarodowych ekspertów. Według raportu Airlab, sensory Airly
zostały najwyżej ocenione spośród wszystkich przetestowanych sensorów zewnętrznych do mierzenia stężeń
pyłów PM w 2019 roku w kategorii: „Monitoring and awareness in outdoor air” oraz zajęły drugie miejsce pod
względem dokładności wykonanych pomiarów stężeń pyłów PM. Opinia jury na temat sensorów Airly PM znajdują
się na stronach 21 i 22 tego raportu. Przeprowadzone testy urządzeń były bardzo szczegółowe i trwały 4 miesiące.
Pragnę ponadto nadmienić, że Airly, jako jedyna firma z Polski wzięła udział w tym projekcie.

W załączeniu przesyłam również opis systemu, który może Pan wykorzystać podczas przygotowywania wniosku.

Zachęcam również do odwiedzenia naszej platformy pod adresem: https://airly.eu/map/pl/ oraz do pobrania i
zapoznania się z naszą aplikacją mobilną. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie w sklepie Google Play lub w App Store
(IOS). Aby ją pobrać należy wpisać nazwę aplikacji „Airly”.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do Pana dyspozycji.

Pozdrawiam,

6 załączników
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„Budowa systemu do pomiaru jakości powietrza w Żorach”  

 

I. Skrócony opis zadania: 

Stworzenie systemu do pomiaru jakości powietrza umożliwi monitorowanie stanu powietrza w 

czasie rzeczywistym na terenie całego miasta Żory.  System umożliwi pomiar, interpolację i 

prognozowanie jakości powietrza, wskazywanie źródeł zanieczyszczenia powietrza w czasie 

rzeczywistym oraz dostarczy jasnych i łatwo zrozumiałych informacji o zagrożeniach dla każdego 

mieszkańca. System jest w pełni zintegrowany – od urządzeń do oprogramowania. Za pomocą 

sensorów do pomiaru jakości powietrza możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie 

danych w czasie rzeczywistym. Sensor wykonuje pomiar stężenia pyłów metodą laserową, co 5 

minut. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są m.in. informacje o jakości powietrza. 

Sensory dokonują pomiarów m.in.: poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, 

temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności powietrza oraz dwóch frakcji gazów 

NO2/O3. Cały system do pomiaru jakości powietrza składa się z: sieć czujników jakości powietrza, 

platformy internetowej, aplikacji mobilnej na system Android i iOS, widgetu, historycznych danych 

pomiarowych oraz prognozy zanieczyszczeń powietrza. Platforma jakości powietrza oraz aplikacja 

mobilna jest miejscem, gdzie każdy może sprawdzić aktualną jakość powietrza w konkretnej 

lokalizacji. Powyższy system do pomiaru jakości powietrza ma charakter informacyjno-edukacyjny. 

 

II. Opis szczegółowy zawierający wykaz działań niezbędnych do realizacji projektu oraz 

uzasadnienie potrzeb społecznych: 

 

Cele projektu oraz wyjaśnienie w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców: 

1. Szybki dostęp do informacji. Dzięki platformie internetowej, aplikacji mobilnej, widgetom oraz 

tablicą LED, każdy z mieszkańców otrzyma nieograniczony dostęp do aktualnych danych 

pomiarowych dotyczących jakości powietrza.  

2. Walka o czyste powietrze. Dzięki rozproszonej, gęstej sieci sensorów jakości powietrza będzie 

można zlokalizować źródła zanieczyszczeń powietrza i przeprowadzić dokładną analizę ich 

rozprzestrzeniania się. Władze lokalne uzyskają dane pomiarowe, które będą mogły 

wykorzystać do procesów decyzyjnych oraz wykorzystywać je w długoterminowych planach 

poprawy jakości powietrza w mieście. 

3. Edukacja i budowanie świadomości wśród obywateli. Platforma internetowa oraz aplikacja 

mobilna dostarczą informacje mieszkańcom na temat złożoność problemu czystości powietrza. 

System monitoringu jakości powietrza wpłynie na zwiększenie świadomości mieszkańców na 

temat tego, czym oddychamy na co dzień.  

4. Odpowiedzialność społeczna. Projekt ma na celu walkę ze złą jakością powietrza, która jest 

przyczyną wielu chorób, również nowotworowych, przedwczesnych zgonów i obniżonego 

standardu życia w Polsce.   

5. Budowanie wizerunku miasta. Dbałość o czyste powietrze oraz wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań wpływa pozytywnie na stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania.  

6. Wymiar biznesowy. Lokalne firmy mogą wykorzystywać dane dotyczące jakości powietrza i 

prognozy jakości powietrza do CSR (Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw– koncepcja, 

według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne 



i ochronę środowiska), inteligentnych reklam, rosnącej sprzedaży, tworzenia społeczności 

wokół swoich marek, zwiększania wartości swoich usług lub wykorzystania ich jako przewagi 

konkurencyjnej.  

7. W dłuższej perspektywie czasowej dzięki wiedzy i zmieniającym się codziennym nawykom 

poprawi się jakość powietrza, co uratuje życie tysiącom ludzi i pozwoli zaoszczędzić pieniądze 

na leczeniu chorób związanych z jakością powietrza. 

 

Proponowane rozwiązania - szczegółowy opis systemu: 

Dzięki wdrożeniu systemu monitoringu jakości powietrza, każdy mieszkaniec Żor będzie mógł 

zobaczyć, jak wygląda jakość powietrza w jego najbliższej okolicy. System zapewni aktualne 

informacje o poziomie zanieczyszczenia powietrza oraz o tym, kiedy można bezpiecznie przebywać 

na zewnątrz. Gęste rozmieszczenie urządzeń pozwali dokładnie zbadać problem zanieczyszczeń w 

mieście oraz znaleźć jego przyczynę. Pozwali to na podjęcie efektywniejszych działań naprawczych 

mających na celu eliminację źródeł zanieczyszczenia powietrza, od wymiany pieców w konkretnych 

miejscach po lepsze planowanie  transportu. W oparciu o prognozę zanieczyszczenia powietrza, 

każdy z mieszkańców będzie mógł zaplanować swój dzień tak, aby nie narażać się na smog. Sensory 

do pomiaru jakości powietrza zamontowane zostaną m.in. na budynkach oświatowych, jak również 

w ich pobliżu, co umożliwi również właściwą organizację zajęć dla dzieci oraz uczniów na zewnątrz. 

System do pomiaru jakości powietrza pomoże mieszkańcom Żor poznać oraz zrozumieć poziom 

zanieczyszczenia powietrza w ich najbliższym otoczeniu.  

 

SENSORY/CZUJNIKI: 
Wykonywany pomiar: 

1) temperatury 

2) wilgotności powietrza 

3) ciśnienia atmosferycznego nad poziomem morza, przeliczonego z wartości podawanych przez 

urządzenie z uwzględnieniem wysokości na jakiej zostanie zamontowane 

4) stężenie pyłów PM 2,5 

5) stężenie pyłów PM 10 

6) stężenie pyłów PM 1 

 

 Możliwość rozbudowy czujników o moduły gazowe mierzące stężenia dwóch frakcji gazowych w 

konfiguracji: NO2+O3 lub SO2+CO. 

 Komunikacja z serwerem gromadzącym i udostępniającym dane z czujników za pomocą sieci 

GSM. 

 Nieinwazyjny montaż urządzeń, zapewniający brak ingerencji w stolarkę okienną/drzwiową, czy 

też inne elementy budynków np. elewacji.  

 Urządzenia posiadają wbudowany w czujnik zewnętrzny świetlny system powiadamiania w 

zależności od stanu jakości powietrza. System powiadamiania czujnika jest kompatybilny z 

wyświetlanym pomiarem na platformie internetowej i w aplikacjach mobilnych. 

 Niewielkie wymiary urządzenia - urządzenie nie większe niż 100/100/100mm (nie licząc 

ewentualnej zewnętrznej anteny nadawczej). 

 



PREZENTACJA POMIARÓW: 
1) Zapewnienie utrzymania serwera agregującego dane oraz rozwój i utrzymanie platformy 

prezentującej dane mieszkańcom 

2) Obsługa techniczna całego systemu, kalibrowanie urządzeń pomiarowych i ich serwisowanie, 

publikowanie danych, pokrycie kosztów komunikacji z serwerem wykonawcy gromadzącym i 

udostępniającym dane z czujników 

3) Bezpłatny dostęp do ogólnodostępnej platformy informacyjnej dla mieszkańców, wizualizującej 

wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym 

4) Dedykowany widget do publikacji danych pomiarowych na stronach internetowych urzędu 

5) Darmowe aplikacje mobilne prezentujące wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym na systemach 

iOS i Android. Aplikacje wyposażone są w prezentację lokalizacji czujników za pomocą mapy 

Google. Lokalizacja położenia odbiornika proponuje prezentację wyników pomiarów z 

najbliższego do jej położenia czujnika/czujników. 

6) Predykcja smogowa - prognoza jakości powietrza na najbliższe 24 godziny z 96% 

sprawdzalnością, umożliwiająca z wyprzedzeniem reagować na zagrożenia wysokiego stężenia 

smogu.  

E-USŁUGA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

1) Historia wyników pomiarów (na platformie i aplikacjach mobilnych) z 24 godzin oraz 

prognoza na najbliższe 24 godzin. 

2) Graficzne przedstawienie wyników pomiarów w postaci indeksów jakości powietrza (zgodnie 

z CAQI). Wielkość mierzonego pyłu określona jest kolorami. 

3) Prezentacja na platformie informacji o Właścicielu sensora (np. herb miasta oraz link do 

strony internetowej) 

 

USŁUGI DODATKOWE DLA ZAMAWIAJĄCEGO: 

1) Dostęp do dedykowanej platformy z raportami (historycznymi danymi pomiarowymi), 

dostępnej po zalogowaniu się do systemu. Raporty online umożliwiają wyświetlanie danych 

miesięcznych, tygodniowych, dziennych i godzinowych dla wybranych parametrów.  

2) Możliwość raportowania dobowego, miesięcznego i rocznego z podsumowaniem oraz 

wartościami średnimi w formie dedykowanej strony dla Zamawiającego (raporty online z 

możliwością pobrania). Dane pomiarowe mogą zostać wykorzystane do przygotowania 

wszelkiego rodzaju opracowań, zestawień lub raportów na temat jakości powietrza w 

mieście. 

3) Możliwość eksportu otrzymanych danych do MS Excel, CSV, pdf 

4) Dostęp do danych poprzez API – dedykowany Panel Klienta 

 

WSPARCIE TECHNICZNE: 

1) HelpDesk telefoniczny i mailowy (kompetencyjny i techniczny) dla Zamawiającego, przez cały 

okres trwania umowy 

 

MONTAŻ URZĄDZEŃ 



Sensory do pomiaru jakości powietrza, mogą być zasilane poprzez wpięcie do sieci elektrycznej 

(zarówno poprzez podłączenie się do gniazdka jak i bezpośrednie podłączenie do sieci elektrycznej) 

lub za pomocą paneli słonecznych. Komunikacja przebiega za pomocą protokołu komunikacyjnego 

GPRS. Mocowanie urządzenia jest możliwe na każdej gładkiej powierzchni płaskiej za pomocą kleju 

(dwustronnej taśmy mocującej), chropowatych powierzchniach płaskich za pomocą wkrętów 

mocujących oraz na słupach, latarniach, itp. za pomocą specjalnych obejm mocujących. 

 

III. Beneficjenci zadania 

1. Wszyscy mieszkańcy Żor oraz turyści odwiedzający miasto. 

2. Dzieci oraz uczniowie lokalnych przedszkoli i szkół 

3. Lokalne władze 

4. Lokalne firmy 

 

IV.  Szacunkowe koszty realizacji zadania 

 

Składowe części zadania Szacunkowy koszt 
netto (zł) 

Szacunkowy koszt 
brutto (zł) 

1. Zakup i dostawa 35 sensorów do pomiaru 
jakości powietrza (31 sensorów do mierzenia 
pyłów zawieszonych PM oraz 4 sensory do 
mierzenia substancji gazowych NO2/O3 

45.850,00 zł 56.395,50 zł 

2. Montaż 35 sensorów do pomiaru jakości 
powietrza 

4.200,00 zł 5.166,00 zł 

3. Utrzymanie i serwis 35 sensorów do pomiaru 
jakości powietrza przez okres 12 miesięcy 

16.800,00 zł 20.664,00 zł 

Łącznie: 66.850,00 zł 82.225,50 zł 

 

 

V.  Dodatkowe załączniki 

Po otrzymaniu od Pana lokalizacji lub sugestii dotyczących planowanych instalacji urządzeń, 

przygotuję poglądową mapę rozmieszczenia sensorów na terenie miasta. 

 

 



 

AIRLY SP. Z O.O. 
Al. Mogilska 43, 31-545 Kraków 
airly.eu | contact@airly.eu 
REGON: 365524039 | NIP: 6762514290 | KRS 0000639797 
 

 
 
 
AIRLY 
Oferta zakupu systemu monitorowania 
powietrza Airly 

 

Szymon Lasoń  
tel.: 507 416 473 
  

mailto:contact@airly.eu
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ROZDZIAŁ 1 
WSTĘP 
 

Firma Airly działa na rynku od 2016 roku wdrażając System Monitorowania Jakości Powietrza. 
Jest to jedna z największych sieci stacji monitorowania powietrza licząca ponad 3000 sensorów, 
które na bieżąco 24 godziny na dobę dostarczają informacje o stanie powietrza.  
Systemy monitoringu powietrza Airly działają w 20 krajach i są wykorzystywane przez 
organizacje publiczne, rządowe, samorządowe, firmy komercyjne, banki, ubezpieczycieli czy 
media. 
Airly współpracuje z ponad 500 klientami na całym świecie. Z platformy www.airly.map.eu 
korzysta rocznie ponad 25 mln użytkowników, a z aplikacji mobilnej Airly ponad 0,5 mln 
użytkowników. 
Miliony użytkowników, doceniają przejrzystość, możliwość bieżącego monitorowania jakości 
powietrza, a przede wszystkim bardzo dokładną prognozę powietrza, która jest bardzo 
przydatna w codziennych aktywnościach.  
 

 

mailto:contact@airly.eu
http://www.airly.map.eu/
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ROZDZIAŁ 2 
OFERTA DLA KLIENTA 
BUDOWA SIECI MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA 
Zakup czujników. Sieć monitorowania jakości powietrza zbudowana jest z czujników, 
platformy internetowej, aplikacji mobilnych, prognozy zanieczyszczenia powietrza 

Zakup sensorów wraz z serwisem 

Usługa Łączna cena netto przy 
zakupie 35 sensorów 

Zakup i dostawa 35 sensorów do pomiaru jakości powietrza (31 
sensorów do mierzenia pyłów zawieszonych Airly PM oraz 4 sensory 
do mierzenia substancji gazowych NO2/O3 -Airly PM+GAZ 

45.850,00 zł 

Serwis/abonament roczny (przy umowie zawartej na 12 miesięcy) 16.800,00 zł 

 
*W przypadku montażu urządzenia przez naszego instalatora, należy doliczyć koszt 120 zł netto za taką usługę 

 
W ramach oferty otrzymują Państwo:  

• czujniki Airly PM, mierzące stężenia PM 1, PM 2.5, PM 10, temperaturę, ciśnienie  
i wilgotność, o częstotliwości pomiaru co 5 minut (tj. 12 odczytów na godzinę) lub czujniki 
Airly PM+GAZ dodatkowo mierzące dwie frakcje gazowe NO2+O3 lub SO2+CO; 

• dostęp do danych pomiarowych na otwartej platformie map.airly.eu oraz w aplikacjach 
mobilnych na system Android i iOS; 

• prezentację Państwa logo, jako sponsora czujnika na www.airly.map.eu (25 mln odsłon) 
oraz aplikacji mobilnej Airly (pół miliona użytkowników) oraz linku do Państwa strony 
internetowej; 

• serwis sensorów polegający na kalibracji i utrzymaniu urządzeń, ewentualnej wymiany  na 
nowe urządzenie w przypadku awarii, zachowaniu ciągłości komunikacji i przesyłu danych 
(GSM), zapewnienie infrastruktury chmurowej do przechowywania danych; 

• helpdesk techniczny, pomoc serwisową; 

• dostęp do panelu klienta z danymi online zapewniającego pobieranie wyników 
historycznych, generowanie raportów i wykresów; 

• dedykowany widget z wynikami pomiarów do umieszczenia na stronie internetowej; 

• publikację wyników pomiarów na największych portalach informatycznych w naszym 
kraju: Onet, Interia, Wirtualna Polska, Polsat, Gazeta Wyborcza; 

• możliwość wyświetlania danych pomiarowych na ekranach i tablicach LED (wariant 
dodatkowy opisany w pkt. 3.8) 

http://www.airly.map.eu/
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ROZDZIAŁ 3 
KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG AIRLY 
 
 
Kilkuletnie doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym pozwoliło nam przygotować 
zróżnicowaną ofertę, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów samorządowych jak i 
biznesowych. Oferujemy kompletny system monitoringu powietrza składający się z: Sensorów 
Airly mierzących stężenia PM 2,5, PM 10, ciśnienie, temperaturę, gazy (NO2, O3, SO2 i CO), 
Airly API, prognozę powietrza na 24h, platformy www do prezentacji wyników oraz aplikacje 
mobilne. 
 

 

PREZENTACJA WYNIKÓW POMIARÓW 

Prezentacja danych pomiarowych jest realizowana poprzez platformę www.map.airly.eu lub 
aplikację mobilną Airly lub też poprzez dostęp do Airly API, gdzie dostępne są dane w formie 
źródłowej.  
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3.1. ZAKUP SENSORÓW WRAZ Z ABONAMENTEM 

3.1.1 Czujniki Airly  

W trybie ciągłym, 24 godziny na dobę mierzą stężenia PM 1, PM 2.5, PM 10, temperaturę, 
ciśnienie i wilgotność. Wszystkie dane 
wizualizowane są na ogólnodostępnej 
platformie https://airly.eu/map/pl/. Jak 
również za pomocą zakładek na stronę 
internetową urzędu, zewnętrznych tablic 
typu LED i aplikacji mobilnej na system 
Android i IOS.  
W naszej ofercie posiadany również 
czujniki gazowe, które mierzą dodatkowe 
parametry, takie jak NO2, O3, SO2 i CO.  

 
3.1.2 Serwis roczny Airly  

W ramach usługi realizujemy: 

• Usługę kalibracji do najbliższej stacji referencyjnej. Weryfikację parametrów 
kalibracyjnych oraz i powtórną kalibrację co 6 miesięcy.  

• Usługę Serwisu, w szczególności Serwisu Zdalnego świadczonego w dni robocze oraz 
Serwisu Instalacyjnego. 

• Usługę gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i prezentowania danych 
historycznych i bieżących z zakupionych Sensorów przez cały okres trwania 
abonamentu.  

• Dostęp do portalu API (developer.airly.eu), który obejmuje dane z ostatnich 24 godzin 
z zakupionych Sensorów z rozdzielczością pięciominutową.  

• Dostęp do indywidualnego panelu klienta, który zawiera dane dla wszystkich 
zakupionych Sensorów z dowolnego okresu z rozdzielczością godzinową oraz 
umożliwiającą pobranie danych w postaci pliku CSV lub wykresu.  

3.2. PREDYKCJA - PROGNOZA SMOGOWA  

Dla naszych klientów oferujemy najdokładniejszą 24 godziną predykcję jakości powietrza.  
Prognoza zanieczyszczeń powietrza opracowana jest z użyciem nowoczesnych metod 
obliczeniowych bazujących na algorytmach uczenia maszynowego (Machine Learning).  
 
Prognoza generowana jest indywidualnie dla każdego 
punktu (stacji) pomiarowej Airly. 
 
Predykcja zanieczyszczenia obejmuje kolejne 24 godziny 
z godzinną rozdzielczością i przedstawiana jest w 
postaci międzynarodowego indeksu CAQI. Średnia 
sprawdzalność prognozy waha się od ok. 90% dla 
pierwszej godziny do 75% dla ostatniej. 
Dokładna predykcja, podawana godzina po godzinie na 
najbliższe 24 godziny, pozwala na wykorzystanie tych 
danych na różnorodne sposoby, poczynając od funkcji 
stricte informacyjnej, a kończąc na edukacji. Szefem 

https://airly.eu/map/pl/


5 

działu odpowiedzialnego za przygotowanie modeli i algorytmów predykcji Airly jest dr. Hab. 
Piotr Kowalski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Fizyki i Informatyki Stosowanej. Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej.  
 

3.3. DOSTĘP DO BAZY DANYCH AIRLY API 

Pomiary ze wszystkich czujników agregowane są na naszym Airly API, które dzięki zbieranym 
na bieżąco danym pozwala na generowanie zindywidualizowanych raportów i daje możliwość 
nieograniczonego wykorzystania naszych danych do wszelkiego rodzaju opracowań. Baza 
danych zawiera zarówno pomiary bieżące jak i dane historyczne na 24h wstecz. 
W ramach dostępu do Airly API udostępniane są następujące dane: 

• pomiary PM 2.5 i PM 10 

• pomiary temperatury w stopniach Celsjusza 

• pomiary wilgotności 

• pomiary stężenia gazów NO2, O3, SO2 i CO. 
 

3.4. DANE HISTORYCZNE – RAPORTY XLS LUB CSV 

W ramach współpracy istnieje możliwość wykupienia dostępu do historycznych danych 
pomiarowych z wszystkich czujników Airly od 2016 roku w formacie xls lub csv. 
 

Cennik danych historycznych Airly: 

 
Usługa Cena netto za raport  

Dane historyczne za okres jednego roku na obszar 
wybranego miasta 

1 490 zł 

Dane historyczne za okres jednego roku województwa 2 490 zł 
 

Dane historyczne za okres jednego roku cała Polska 4 490 zł  

3.5. RAPORT SMOGOWY – RAPORTY GRAFICZNE, ANALITYKA Z 
WYKRESAMI 

W ramach współpracy istnieje możliwość wykupienia opracowanego przez analityków Airly 
Raportu smogowego w postaci ppt lub pdf z opracowaniem danych za wybrany okres i obszar 
w formie wykresów i zagregowanych opisów. Cena raportu jest uzależniona od zakresu 
analizowanych danych. Widełkowe ceny przedstawia poniższa tabela. 

 
Cennik Raportu Smogowego: 
 

Usługa Cena netto za raport  

Dane historyczne za okres jednego roku na danego 
obszaru 

Od 1 000 - 10 000 zł w zależności 
od ilości danych  
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3.6. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Z DANYMI SMOGOWYMI 

Usługa polegająca na opracowaniu dedykowanej prezentacji multimedialnej prezentującej 
dane o jakości powietrza w danej lokalizacji z danego dnia wraz z elementami edukacyjnymi 
jak zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza. 
 

Cennik prezentacji multimedialnych: 
Usługa Cena netto za raport  

Prezentacja multimedialna do 5 slajdów z logo – dostosowana do 
wyświetlania na ekrany poziome 

10 000 zł  

Prezentacja multimedialna do 5 slajdów z logo – dostosowana do 
wyświetlania na ekrany pionowe 

10 000 zł 

Prezentacja multimedialna do 5 slajdów z logo dostosowana do 
wyświetlania w układzie pionowym i poziomym. 

15 000 zł  

3.7. EDUKACJA  

Firma Airly oferuje również zajęcia edukacyjne realizowane przez doświadczonych 
edukatorów z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, które w bardzo twórczy i obrazowy 
sposób tłumaczą zawiłości związane ze smogiem. Zajęcia oferowane są dla rożnych grup 
wiekowych włączając w to szkolenia dla nauczycieli i pracowników samorządowych.  Zajęcia 
prowadzą dwie osoby.  
 

Cennik zajęć edukacyjnych: 
 

Usługa Opis   Cena netto za zajęcia  

Lekcja 45 min Zajęcia warsztatowe  250,00 zł  

Lekcja 60 min Zajęcia teoretyczne i warsztatowe 280, 00 zł  

Lekcja 90 min Zajęcia teoretyczne i warsztatowe 365,00 zł  

Lekcja 180 min Zajęcia teoretyczne i warsztatowe 565,00 zł  

*do ceny należy dodać koszt dojazdu i ewentualnego noclegu dla edukatorów. 

3.8. TABLICE LED 

W ramach systemu monitorowania powietrza Airly oferuje zintegrowane z sensorami Airly 
tablice LED do prezentacji pomiarów.  

 
Cennik tablic LED: 
 

Rozmiar Cena netto dioda RED Cena netto dioda MULTI kolor 

96x32cm   3 190,00 zł    3 960,00 zł  
128x32cm   3 590,00 zł    4 690,00 zł  
160x32cm   3 990,00 zł    5 800,00 zł  
160x48cm   4 980,00 zł    7 500,00 zł  
192x64cm   6 960,00 zł    12 240,00 zł  
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ROZDZIAŁ 4 
REFERENCJE 
 
Systemy monitoringu powietrza Airly działają w 20 krajach i są wykorzystywane przez 
organizacje publiczne, rządowe, samorządowe, firmy komercyjne, banki, ubezpieczycieli czy 
media. 
Airly współpracuje z ponad 500 klientami na całym świecie. Z platformy www.airly.map.eu 
korzysta rocznie ponad 25 mln użytkowników, a z aplikacji mobilnej Airly ponad 0,5 mln 
użytkowników. 
 
Poniżej lista projektów referencyjnych Airly: 
 

Typ Klienta Nazwa Klienta 

Urzędy Miast, Samorządy i Gminy, 
Stowarzyszenia, Szkoły i placówki 
edukacyjne 

Ponad 300 samorządów w tym:  

Miasto Tomaszów Mazowiecki,  

Gmina Zielonki 

Miasto Rybnik 
Powiaty chrzanowski, legionowski, gostyniński, 
tarnowski, wołomiński, mikołowski 

Miasto Opole 

Miasto Częstochowa 

Miasto Olsztyn 

Gmina Wadowice 

Miasto Piotrków Trybunalski 

Miasto Radomsko 

Gmina Michałowice 

Miasto Jaworzno 

Miasto Tychy 

Miasto Gorlice 

Gmina Wieliczka 

Gmina Police 

Gmina Niepołomice 

Gmina Rzgów 

Politechnika Białostocka 
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej 
Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru 
Funkcjonalnego   

Media RASP (Onet), Wirtualna Polska, Interia, Gazeta 
Wyborcza, Polsat 

Korporacje, firmy, Hotele Aviva, Eurobank, Skanska, Comarch,  Veolia, Orange 
Polska, Philips, AON, Viessmann, Agora SA, HB Reavis, 
TOPR, Hotel Arłamów, Fortum, Celsium, Leier i wiele 
innych 

 

http://www.airly.map.eu/


Projekt: „Budowa systemu Airly do pomiaru jakości powietrza w Żorach” 
Budżet obywatelski 2021 

Sensor do pomiaru jakości powietrza Sensor do pomiaru frakcji gazów  
w konfiguracji NO2+O3 lub SO2+CO 

Wymiary urządzenia nie większe niż 100/100/100mm  
(nie licząc ewentualnej zewnętrznej anteny nadawczej). 
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Microsensors Challenge 2019: announcement of 
the results

Paris, January 21, 2020 - the winners of 
the «2019 Microsensors Challenge» were 
rewarded by Airlab partners at the end of 
the international workshop on teachings 
and challenges related to microsensors 
measuring the air quality organized by 
Airparif and the AFD.  This new international 
edition has allowed willing manufacturers 
to have their solutions evaluated by using 
Airparif’s know-how and an independent 
evaluation composed by a jury of French 
and international experts. It thus makes 
it possible to enlighten the potential 
users regarding the adequacy and the 
performances of the product with respect 
to the intended uses.

The rise of connected sensors for air 
quality monitoring

More and more experimental and 
innovative projects are developing around 
miniaturized air quality sensors, aimed at 
equipping cities, buildings, vehicles and 
citizens. However, there is currently no 
regulation for these technologies, which 
represent a market in full development and 
which arouse the interest of the various 
stakeholders: authorities, citizens, NGOs, 
economic actors... whatever the continents.
What are the performances of these 
devices according to the uses? How 
do their performances evolve over 
time?  What have been the technological 
evolutions since the last edition of the 
challenge? The objective of this initiative 
is to highlight innovations while providing 
information and choice criteria for users 
according to their needs in relation to these 
new technologies. 
For the AFD, these questions are 
omnipresent in many of the emerging and 
developing countries where it supports the 
authorities. In these countries, there are 
often very signifi cant levels of pollution, 

an incomplete or nonexistent monitoring 
system, and limited technical and fi nancial 
resources: the stakes are high around these 
measurement devices, which form the 
basis of public policies for the improvement 
of air quality. 

34 Microsensors screened by the teams 
of Airparif for 4 months, under the aegis of 
an international jury 

At the end of a selection phase, the 
34 sensors were made available by 
the voluntary manufacturers, half of 
which were foreign companies.  These 
evaluations covered 44 parameters on 
average, 15 pollutants were studied, and 
this during 4 months in the Paris region 
(in a metrology laboratory, on mobility 
in vehicles and on people, as well as on 
Airparif stations).  This represents more 
than 50 million processed data. 

These tests were conducted under the 
aegis of an international jury composed 
of members of the fi rst edition (Airparif, 
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, ATMO 
Grand Est, CSTB, EMPA, FIMEA, OQAI 
and VEOLIA), to which were added the 
French Development Agency, the World 
Meteorological Organization, Engie and 
EDF, the Network of Research Partners 
of the Île-de-France Region DIM QI², the 
Commission for Atomic Energy and 
Alternative Energies and two new Air 
monitoring associations: ATMO Hauts-de-
France and ATMO Normandie. This 2019 
edition has been fi nancially supported 
by the French Development Agency, EDF, 
ENGIE, the Network of Research Partners 
of the Île-de-France Region DIM QI² and 
Véolia. An important technical support was 
provided by Bruitparif for the measurement 
of the noise level of the sensors and 
by the CSTB for evolving the indoor air 
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measurement tests.
Each sensor was competing for one or 
several uses (measurement in outdoor air 
or indoor air, fi xed or mobile measurement, 
public awareness, etc.) and was evaluated 
according to fi ve criteria: the accuracy of 
the measurement, the ergonomics, the 
relevance of the measured pollutants 
compared to the use, cost and suitability 
of the solution in the competing category 
(congestion, interoperability, handling, data 
management). The results are presented in 
the form of a star number ranging from 1 
(lowest level) to 5 (highest performance). 

The results of this 2019 edition: 
Four award-winning sensors of the 2019 
Challenge

4 sensors marketed by 3 companies are 
at the top of the bill of this second edition 
and are the winners of this challenge with a 
result of 4.5 out of 5 stars: 
• In the category «Indoor Air - Piloting (IA-

P)”: The E 4000NG sensor marketed by 
NanoSense (France) 
• In the category «Indoor Air - Monitoring 
(IA-M)”: The E 5000RE sensor also 
marketed by NanoSense (France) 
• For all «Indoor Air» categories, whether 
it is monitoring, awareness or piloting: 
AIRVISUAL PRO+ sensors marketed by 
IQAIR (Switzerland) and LASER EGG 
marketed by KAITERRA (China) 

An improvement of the proposed solutions 
compared to the 2018 edition

Overall, the results of the challenge refl ect 
the differences in market maturity with 
fairly similar performances according 
to the categories of use, but with offers 
whose quality has increased in one year.  
As in 2018, the evaluation of these sensors 
shows that the best performing currently 
available solutions are for fi xed indoor air 
sensors: both for air quality awareness 
uses, and for piloting and managing air 
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quality inside a building, and this category, 
to which the winners of 2018 already 
belonged, has further progressed with the 
laureates getting 4.5 stars, compared to 4 
stars in 2018.  
Similarly, solutions intended for measuring 
for regulatory oversight, personal exposure 
assessment, or in mobility, have also 
improved in terms of measurement quality 
and the number of pollutants, but remain 
one level lower. 

The 34 sensors tested during this second 
edition all have a satisfactory level of 
ergonomics and improved by more than 
10% compared to the 2018 edition. 
Although the quality of the measurements 
varies from excellent (for carbon dioxide 
in indoor air) to unsatisfactory, with 
differences depending on the pollutants for 
the same sensor, a clear improvement has 
been observed in the accuracy which has 
increased on average by more than 30% on 
the 2019 edition. In addition, the jury points 
out that they have not observed a solution 
in major dysfunction this year, unlike the 
previous edition.

Possible improvements on measurement 
accuracy and the actual cost of solutions

While the technological maturity of 
these sensors works well in indoor 
air, developments are encouraging in 
outdoor air, but the technology is not yet 
ready to meet regulatory requirements. 
The solutions intended to measure for 
the purpose of regulatory monitoring of 
personal exposure assessment, or in 
mobility, remain indeed to be improved, 
notably on the quality of measurements 
and the number of pollutants monitored. 
The conclusions of the challenge, on 
this point, are in line with the work of the 
World Meteorological Organization, the 
World Health Organization and the United 

Nations Environment Program, for whom 
low-cost sensors are not a direct substitute 
for reference measurements, especially 
for regulatory issues, but they represent 
a complementary source of information, 
provided that an appropriate device is 
used¹.

Moreover, regarding the cost and contrary 
to expectations, the calculation of the 
overall cost (purchase and operation) over 
three years shows that all these solutions 
are not always «low cost» products with 
an amount ranging from nearly 200 euros 
to more than 17,000 euros. And there is 
also the question of their environmental 
impact, which has not been evaluated in 
the context of the challenge, given their 
lifespan (typically 1 year to 18 months). 

In addition, these results are representative 
of the sensors tested but cannot necessarily 
be extrapolated to other batches, for which 
performance can differ. Similarly, apart 
from the laboratory assessment, these 
results were obtained with pollution levels 
which are those of a large European capital 
and the weather conditions of Île-de-France. 
In outdoor air, differences from these 
results may be observed in other areas of 
the globe with higher levels of pollution 
and higher temperature and humidity 
conditions. Before any installation of a 
device of this type, verifi cation of proper 
operation comprising metrological tests is 
recommended.

Is the metrological criterion the only 
parameter to take into account when setting 
up a project based on these measurement 
devices? Experiments, of more or less large-
scale, are developing in France and abroad 
and are presented within the framework of a 
workshop organized by the AFD and Airparif 
before the results of the Challenge. Beyond 
the individual metrological performance of 
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the sensors (as assessed in the challenge 
for a given batch), these feedbacks point 
to other questions. The experimentation 
of Urban Lab, Paris&Co and the City of 
Paris, in partnership with AIRLAB, ADEME 
and the Caisse des Dépôts² highlights in 
particular the importance of «an evaluation 
of the effectiveness and sustainability of 
proposed solutions to move towards a 
responsible and sustainable purchase» 
and recommends arbitration according to 
an overall cost / benefi t approach.

The evaluations freely available on
www.airlab.solutions

All the sensor results are freely available on 
the AIRLAB website (www.airlab.solutions) 
in accordance with the Challenge rules so 
that each sensor potential user can clarify 
his choice according to the expected use of 
these technologies. These evaluations are 
available in English and French. 

¹ Source: Low cost sensors for the measurement of atmospheric composition: overview of topic and future applications - 
World Meteorological Organization (WMO), World Health Organization (WHO), United Nations Environment Program (UNEP) 
- International Global Atmospheric Chemistry (IGAC), EMEP - May 2018.
² Program aimed at experimenting with the implementation of concrete projects to improve the quality of outdoor and indoor 
air, which are innovative and economically viable, mainly involving measurement with microsensors, and remediation. Results 
available online: https://www.parisandco.paris/Sitepage/Synthese-de-l-evaluation-Qualite-de-l-air - October 2019.
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Results by category of use

The Challenge rules provided for 8 
categories of use. The supply and maturity 
of sensors available on the market vary 
widely. The sensors registered for the 

challenge refl ect this variety. Therefore, the 
categories with most candidate solutions 
are:

The sensor results for these categories are presented in the summary tables below.
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Although the performance has improved 
for all categories of use, the difference 
remains important between sensors 
operating in indoor versus outdoor air. An 
essential reason for this difference lies 
in the higher complexity of the outdoor 
environment in terms of the variability 
of infl uencing parameters (temperature, 
humidity) and for particle measurements 
in terms of chemical composition and their 
structure.

Some solutions were evaluated on the 
categories: measuring the quality of 
outdoor air in mobility (with a vehicle), 
documenting personal exposure to 
pollution for the purposes of sanitary 
interpretations or raising awareness of 
the air quality encountered during your 
daily activities, for which the number of 
participants is much lower. The results 
are thus presented directly in the sensor 
evaluation sheets.
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Results by pollutant

The Challenge tested around fi fteen 
pollutants. The availability and maturity of 
these measures vary widely. For example, 
NO2 and PM2.5 are often included in 
microsensors intended for outdoor use, 
however the NO2 technology generally 
performs considerably better compared 
to that used for PM measurements 
(PM1, PM2.5, and PM10) for this type 
of environment. Ozone measurements, 
although generally using the same type 
of technology as for NO2 offers less 
consistent results, with some microsensors 
attaining similar performance as for NO2, 
while others greatly underperforming.

For indoor air, CO2 and PM2.5 are the most 
commonly targeted pollutants, with VOCs 
gaining more popularity this year. In terms 
of performance, the technologies for CO2 
and PM measurements (PM1, PM2.5, 
and PM10) are very mature for the indoor 
settings, while VOC technology needs 
signifi cant further improvement. This 
technological immaturity is an even more 
signifi cant issue for the less commonly 
available formaldehyde measurements.

The most relevant and best-in-class 
pollutants, with only the ratings greater 
than 7 out of 10 are presented below: 
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AIRLY AIRLY
Use for which the evaluation was the best : Monitoring and awareness in outdoor air

OA

With a very clean, robust, and discrete design,
the Airly sensor targets both monitoring and
awareness raising for outdoor air quality, and
its relatively small price allows access to both
markets. The performance of its particulate
matter measurements is good for PM10 and
PM2.5 and very good for PM1, being the best
performing PM sensor for outdoor air this year.
Gas sensing is also possible through an add-on
module, however this was not available for testing
in this edition.
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# ACCURACY on 3 microsensors based on the SET method (Fishbain & al. 2017)
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1 Regarding mains-operated sensors, autonomy is only taken into account for portability
2 The values on the graph correspond to the categories marked in bold
∗ This parameter was not directly evaluated : it was graded based on the manufacturer declaration


