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TECHNOLOGIE

Health+ inclusief monitor systeem:

• 6 x LightAir IonFlow ionisator luchtreiniger

• 2 x CellFlow PRO900

• 1 x Kaiterra Sensedge luchtkwaliteitmeter

CELLFLOW

Cellflow luchtreinigers verversen de 

lucht en het HEPA+ (H14 eq.) 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, 26-02-2021, 14:03 uur

RESULTATEN

De grafieken laten zien dat de 

buitenlucht op moment van meten 

relatief schoon is met een fijnstof 

(PM2.5) waarde van 14 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 10 microgram per m3 net voor 

meting is geregistreerd. 

De luchtkwaliteit index op moment 

van meten en op basis van de 

gemeten parameters is 54. Dit 

wordt tezamen met de overige 

verontreinigingen gekwalificeerd 

als ‘matig’. 



LUCHTKWALITEIT BINNEN

PM2.5 VS CO2

RESULTATEN

In deze grafiek zien wij de PM2.5 

waarde in de ruimte alsmede de 

CO2 waarde tot 30 dagen terug. 

Duidelijk is te zien dat de 

fijnstofwaarde continu laagt blijft 

met een opvallende uitschieter 

rond de jaarwisselling. Naar alle 

waarschijnlijkheid stonden toen de 

systemen uit. Na activatie was de 

fijnstofwaarde weer extreem snel 

op laag niveau. Wij zien geen 

logisch verband tussen de CO2 

waarde hetgeen erop wijst dat het 

ventilatiesysteem een continu 

debiet levert en de fluctuaties die 

wij zien ontstaan door verschil in  

bezetting c.q. aanwezigheid van 

personen.

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. 



CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusie(s)

• Uw lucht is schoon, gezond en veilig.

Aanbevelingen

• geen


