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De uitvinding van de dynamo zorgde 150 jaar geleden voor een revolutie in de 

opwekking van energie. De eerste dynamo’s waren grote fascinerende machines, die 

veel mensen inspireerden. Innovatieve uitvindingen van vandaag de dag spreken door 

hun geringe afmetingen veel minder tot de verbeelding. Zoals de Canairy luchtsensor, 

die lucht meet met een zeer hoge precisie. Om die unieke prestaties meer uit te stralen 

is de Canairy voorzien van een nieuwe hightech metalen behuizing.

Oude stoomtreinen, grote sluisdeuren en enorme 
fabrieksterreinen met ingewikkelde technische installaties 
zijn inspirerende voorbeelden van technisch vernuft. 
De installaties zijn zo imposant, dat mensen, zonder 
dat ze er verstand van hoeven te hebben, instinctief 
begrijpen dat daar iets bijzonders gebeurt. 
De afmetingen en de zichtbare techniek wekken als 
vanzelf nieuwsgierigheid en interesse op.
Innovaties die qua afmetingen minder groot zijn, zijn 

Microlab geeft Canairy luchtsensor 
wetenschappelijke uitstraling

veel minder zichtbaar voor het grote publiek. Dat 
is niet terecht, want die uitvindingen zijn net zo 
revolutionair als de eerste stoommachine. Maar 
vanwege hun afmetingen zijn ze vaak geïntegreerd 
in grotere installaties, of ze worden toegepast in 
allerlei apparaten. 
In de mobiele telefoon zijn allerlei innovatieve 
technische toepassingen verwerkt, waar iedereen 
gedachteloos gebruik van maakt.
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Kleinste energiecentrale ter wereld
De Canairy luchtsensor is een voorbeeld van een innovatie op microniveau. De sensor heeft een doorsnede van 
2 millimeter. Hij wordt gebruikt in omgevingen waar het heel schoon moet zijn, zoals in ziekenhuizen. De sensor 
kan zeer lage concentraties vluchtige organische stoffen in de lucht omzetten naar een elektrische spanning. 
Daarmee kan op een uiterst betrouwbare en degelijke wijze de luchtkwaliteit worden gemeten. Goed beschouwd 
is deze sensor in feite de kleinste energiecentrale ter wereld.

De sensor wordt door wetenschappers overal in de wereld erkend als het beste meetinstrument voor 
luchtkwaliteit dat momenteel verkrijgbaar is. Hij wordt toegepast in de ruimtevaart, in de luchtmacht en op allerlei 
kwetsbare omgevingen waar een goede luchtkwaliteit van levensbelang is.

Microlab
De sensor wordt in toenemende mate ook toegepast in commerciële omgevingen en 
op plekken waar een kwalitatieve uitstraling belangrijk is. Daarom moest het uiterlijk 
een upgrade krijgen. Want een hightech luchtsensor in een plastic doosje aan de muur 
werkt uitstekend, maar is niet representatief voor de kwaliteit.

De nieuwe behuizing is niet groot, ongeveer 1 centimeter in het vierkant. Het is een 
miniatuur laboratorium, gemaakt van messing. Er zijn elektrische aansluitingen om de 
sensor uit te lezen en aansluitingen om de lucht naar binnen te laten gaan. 
Heel toepasselijk heeft het de naam Microlab gekregen.

De keuze voor een vierkante messing behuizing is geïnspireerd op Lego. Het Microlab 
wordt geïntegreerd in meetinstrumenten in wetenschappelijke omgevingen. Door voor 
een dergelijke vormgeving te kiezen moet op den duur een lijn modulaire met 
kwaliteitsinstrumenten ontstaat, als een soort Lego van de toekomst.

Lego van de toekomst
De luchtsensor is de eerste component die in de 
Microlab-fi losofi e is ontwikkeld. Binnenkort komen er 
onder anderen fi lters en een pompje beschikbaar, 
allemaal met hetzelfde clicksysteem. Zo zal op den duur 
een lijn met modulaire kwaliteitsinstrumenten ontstaan, 
bedoeld om kwalitatieve analyses van de omgeving op maat mogelijk te maken. De componenten kunnen door 
de laboranten zelfstandig naar behoefte worden ingezet, als een soort Lego van de toekomst.

Aantrekkingskracht
De eerste reacties op het Microlab zijn veelbelovend. De aantrekkingskracht is veel groter dan die van een 
Canairy Luchtsensor in een meetkoffer of plastic doosje. Het Microlab ziet er professioneel uit, wekt vertrouwen 
en spreekt tot de verbeelding. Doordat in het Microlab instrumenten zichtbaar zijn, wordt als vanzelf de interesse 
in techniek gewekt.

Het eerste Microlab wordt gebruikt in een IVF-lab. Daar hangt het aan de wand om de luchtkwaliteit te 
monitoren. De messing behuizing is opvallend en de aan de binnenkant gemonteerde Canairy is zichtbaar. 
Het geheel heeft een moderne hightech uitstraling. De hoge precisie waarmee gemeten wordt gerefl ecteerd 
door de uitstraling van het ontwerp.

Modulaire smartphone 


