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TECHNOLOGIE

Health+ inclusief monitor systeem:

• 1 x LightAir CellFlow HEPA+ luchtreiniger

• 2 x LightAir IonFlow ionisator luchtreiniger

• 1 x Kaiterra Sensedge luchtkwaliteitmeter

CELLFLOW

Cellflow luchtreinigers verversen de 

lucht en het HEPA+ filter reinigt de 

lucht tot PM0.1 met een efficiëntie 

van 99,99%. Dat is 3 x effectiever 

dan elke andere filter luchtreiniger!

Virusbescherming: Het aantal 

virusdeeltjes in de lucht wordt met 

99,99% verlaagd.

IONFLOW

Met de unieke ‘ultra high density 

ionisatie’ van de IonFlow 

luchtreinigers verspreiden we ionen 

in de lucht. Virussen kunnen hier 

niet tegen en worden zo 

gedeactiveerd. Ook wordt met 

ionisatie ultrafijnstof verwijderd tot 

PM0.007. Voor medewerkers met 

astma of andere longproblemen 

een ware verademing.

Virusbescherming: Aerosole

virussen worden gedeactiveerd 

direct rond een geïnfecteerd 

persoon. Dit reduceert het risico op 

virusoverdracht met 97%*.



LUCHTKWALITEIT BUITEN

MEETMOMENT:

Actuele situatie op moment van 

rapportage, 17-02-2021, 14.39 uur

RESULTATEN

De grafieken laten zien dat de 

buitenlucht op moment van meten 

relatief schoon is met een fijnstof 

(PM2.5) waarde van 11 microgram 

per m3 (zie: linker grafiek onder 

“Pollutants”). Deze waarde fluctueert 

continu hetgeen te zien is in de 

rechter grafiek waar de laatst 

opgeslagen waarde van rond de 6 

microgram per m3 een 39 minuten 

voor meting is geregistreerd.

De luchtkwaliteit index op moment 

van meten en op basis van de 

gemeten parameters is 46. Dit wordt 

gekwalificeerd als ‘goed’. 



LUCHTKWALITEIT BINNEN: PM2.5 VS CO2

RESULTATEN

In deze grafiek zien wij de PM2.5 

waarde in het klaslokaal alsmede de 

CO2 waarde in de tijd vanaf 

plaatsing. Conform de richtlijnen bij 

gebrekkige ventilatie of het 

ontbreken van een goed 

luchtreinigingssysteem wordt CO2 

waarde bij een piek van min. 1200 

ppm verlaagd door de ramen naar 

buiten open te zetten. Door de 

gebruikte techniek is deze noodzaak 

er niet meer. 

De fijnstofwaarde daalt na 

inschakeling van de luchtreinigers 

binnen een periode van minder dan 

1 uur naar een waarde van 1 

microgram per m3 en blijft daarna 

constant op dit niveau.

Dit is maar liefst 6 – 14 x schoner 

dan de lucht buiten!PM2.5

Fijnstof zijn alle deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer (PM10). Vanwege de gezondheidseffecten zijn Europese luchtkwaliteits-normen opgesteld voor 

een fijnere fractie van fijn stof: PM2.5 (d.w.z. deeltjes <2,5 micrometer). PM2.5 geeft ook een goede indicatie voor  kleinere vuildeeltjes, waaronder aerosole

virussen en ultrafijnstof. 



LUCHTKWALITEIT BINNEN: CO2 VS TEMP.
RESULTATEN

Uit deze grafiek is duidelijk op te 

maken dat dat ramen worden 

geopend om de CO2 waarde te 

laten dalen. De temperatuur in het 

klaslokaal daalt daardoor tot onder 

een optimale klaslokaal 

temperatuur van 18-22 °C. 

Belangrijk is te beseffen dat de 

ramen worden geopend om te 

ventileren bij gebrek aan een goed 

ventilatiesysteem of systemen om 

een schoon en veilig binnenklimaat 

te realiseren.

CO2

CO2 wordt gebruikt worden als maatstaf voor de mate van ventilatie in een ruimte en wordt uitgedrukt in ppm (parts per million). 



CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

• De in het klaslokaal ingeademde lucht is schoon, gezond en veilig.

• Ventilatie wordt nu ingezet om de concentratie aerosole virussen te verlagen waarbij CO2 als indicator van ventilatie wordt gebruikt. Buiten het feit 

dat de CO2 waarde ook door diffusie verlaagt en niet persé door luchtstromen is duidelijk te zien dat fijnstof waardes dankzij de luchtreiniger reeds 

minimaal zijn. Ventilatie is dan ook niet meer nodig voor verlaging van de fijnstof en aerosolen waardes die gemeten worden. Het openen van raam 

of deur is dus niet noodzakelijk uit het oogpunt van het veiliger maken van de ruimte. Zeker niet omdat de techniek niet alleen virussen verwijdert 

zoals te zien is in de PM2.5 waardes, maar tevens aerosole virussen doodt direct na uitstoot door een leerling of leraar. 

• Door de ramen te openen brengen wij juist meer en oncontroleerbaar vuil naar binnen aangezien de luchtkwaliteit buiten slechter is dan binnen. Dit 

zien we nu in de metingen niet, maar dat komt vermoedelijk door de plaats van de luchtkwaliteitmeter. Wij adviseren om de meter te verplaatsen.  

• Ventilatie door het openen van de ramen zorgt voor sterke schommelingen in de klaslokaal temperatuur, zodanig dat de temperatuur onder een 

comfortabel niveau van 18-22 °C zakt. Ventilatie is dankzij de inzet van onze luchtreinigers enkel nog nodig voor het verlagen van CO2. Wenst u de 

CO2 concentratie te verlagen dan adviseren wij om de deur naar de gang te openen. Doordat de CO2 concentratie in de gang lager is dan in het 

klaslokaal, ervan uitgaande dat de gang geventileerd wordt, zal de CO2 concentratie door diffusie dalen en blijft de temperatuur op een comfortabel 

niveau (mits de temperatuur in de gang gelijk is aan de temperatuur in de klas). 


