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Voor wie: bedrijven, horeca, scholen, niet-professionele sporten,
jeugdactiviteiten- en kampen, feesten, recepties, huwelijken, begrafenissen

en erediensten, fitnesscentra, sauna's, bioscopen, bowlingzalen en casino's...

COVID-19:
preventie luchtkwaliteit gebouwen



1 Stappenplan



Je weet maar pas of je infrastructuur "voldoet" aan
de richtlijnen, als je weet hoe het gesteld is met je
binnenklimaat.

Door continu luchtkwaliteit metingen weet je meteen
en op elk moment welke maatregelen nodig zijn.

Hoe begin je eraan?

2 Meten

Continu
meten

CO2
(koolstofdioxide)

PM
(fijnstof)

%RH
(vochtigheid)

Waarom CO2 meten:

Reden voor CO2 monitoring is
eenvoudig, hoe meer toevoer
van verse lucht, hoe lager het
niveau van CO2 zal zijn.
Ventilatie verdunt de lucht en
de kans op besmetting wordt
lager door minder
geïnfecteerde aerosolen.
Max 900ppm

Waarom fijnstof (PM):
 
Het virus kan worden
getransporteerd via vaste
aerosolen. PM 2,5 is een fijne
vaste stof met een
deeltjesdiameter van ≤ 2,5 μm
die wordt gesuspendeerd in
omgevingsluchtaërosolen.

PM10 <50μm - PM2.5 <25μm

Waarom relatieve
vochtigheid (%RH)
Hoe ver of hoe lang aerosolen
in de lucht zweven, hangt
naast de grootte van de
deeltjes ook van andere
factoren af, waaronder
temperatuur en vochtigheid. 

Ideaal tussen 40% en 60%

Continu je luchtkwaliteit meten is eigenlijk een must. Voor preventie besmettingen
maar ook algemene gezondheid. Binnenlucht varieert in de tijd en is afhankelijk van
veel verschillende parameters waaronder ook buitenlucht. Binnenlucht is over het

algemeen 2 tot 5 maal slechter dan buitenlucht.



Hoeveel ventilatie is nodig?

De CO2, die u meet met uw CO2 monitor, mag niet boven 900ppm gaan.
(PPM=parts per million ofwel deeltjes per miljoen) 

Op basis van een bezetting van 1 persoon/15 m2 en een plafondhoogte van 2,5 m
(1 persoon in een ruimte van 37,5 m3), en een debiet van 50 m3/u, zou de evolutie
van het CO2-peil gedurende het eerste uur van de ruimtebezetting ruim onder 800
ppm moeten blijven.

Om contaminanten in de lucht met 90 % te verminderen, zijn 2,5 luchtverversingen
nodig. In een kantoor met een bezetting van 15 m2/persoon en een plafondhoogte
van 2,5 m komt dit neer op een capaciteit van 94 m3/u. per persoon.

Enkele cijfers:

Een persoon ademt 0,5l uit en dit 12 keer per minuut. Vermenigvuldigd met 60
minuten is dit 360l/uur. Per uur ademen we 100ppm CO2 verhoging uit. Dus 360l
maal 100 is gelijk aan 36000 ofwel 36m3/uur/per persoon. Deze 36m3 is de
absoluut minimum luchtverversing per uur nodig voor 1 persoon. We gebruiken
50m3 om een veiligheidsmarge te creëren. 

Hoe bereken je het debiet en contaminatie risico?

1 persoon op 15m2 met een plafondhoogte van 2,5m heeft 50M3/uur
luchtverversing nodig om de CO2 onder 800ppm te houden. 
Dus 5 personen op 75m2 hebben een luchtverversings-debiet nodig van
250m3/uur.

Voorbeeld:
Als je een debiet hebt van 4000m3/uur dan mogen er in een ruimte ongeveer 80
personen binnen als we rekening houden met de luchtverversing van 50m3/uur
per persoon.

Maar: om de contaminatie in een ruimte met 90% te verminderen hebben we
ongeveer 100m3/uur luchtverversing nodig in plaats van 50m3/uur, ofwel
500m3/uur voor 5 personen.
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Wat zijn de voordelen van luchtreinigers?

Luchtreinigers verwijderen schadelijke deeltjes uit de lucht die al dan niet
geïnfecteerd kunnen zijn. De grootte van een Covid19 deeltje varieert van 1μm tot
ongeveer 60 / 140 nm,  dus een luchtreiniger moet minimum deeltjes kunnen
capteren en elimineren die kleiner zijn dan 60 nano meter grootte.

Vervuilde lucht wordt naar binnen geleid.
Deeltjes worden negatief geladen in een krachtige corona-
ontlading. De negatief geladen deeltjes zijn bevestigd aan de
positieve verzamelkamer. Organische microben worden
vernietigd met elektronische schokken.
Ten slotte wordt de lucht naar een actieve koolcollector
geleid die VOC-gassen en -geuren effectief verwijdert.
Uitgaande pure lucht is volledig vrij van deeltjes van alle
soorten en maten, microben, schadelijke gassen en
chemicaliën.
De units hebben een automatische wasfunctie waardoor er
minder onderhoud nodig is en de reiniging ten allen tijde
hoog blijft.

Elektrostatisch
1.
2.

3.

4.

5.

HEPA is een afkorting van high-efficiency particulate air en is van
toepassing op specifieke type luchtfilters die tussen minimaal
85% en maximaal 99,999995% van alle stofdeeltjes van 0,3
micrometer tegenhouden, afhankelijk van het specifieke
filtertype.
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meest effectieve technieken zijn elektrostatisch en HEPA 



Wat zijn de voordelen van luchtbevochtigers?

Kantoren en openbare gebouwen, de luchtvochtigheid beïnvloed de gezondheid
Op iedereen in een kantoor- of openbaar gebouw heeft de luchtvochtigheid een belangrijke
invloed op onze gezondheid, productiviteit en het behagelijkheidsgevoel, De juiste
luchtvochtigheid (40-60%) voorkomt dat de slijmvliezen geïrriteerd raken en  uitdrogen. Daarmee
versterkt luchtbevochtiging ons immuunsysteem.

Tevens zorgt de juiste luchtvochtigheid ervoor dat het aantal bacteriën en virussen die in de lucht
zweven sterk worden verminderd, waardoor de kans op besmetting aanzienlijk wordt
gereduceerd. Dit is vooral van belang in gebouwen, waarin mensen gedurende een langere tijd
(meer dan 15 minuten) in een besloten klimaat relatief dicht op elkaar verblijven.

Gezondheidszorg, de juiste luchtvochtigheid versnelt het herstel en verminderd
infecties
In de gezondheidszorg, waar vaak mensen met een verzwakte weerstand dicht op elkaar
verblijven kan de juiste luchtvochtigheid (40-60%) ervoor zorgen dat patiënten sneller herstellen,
minder snel besmet raken en kan het op kritische afdelingen er zelfs voor zorgen dat minder
patiënten overlijden aan de gevolgen van extra complicaties zoals longontstekingen en/of andere
door de luchtwegen binnen gebrachte ziektes.

Woonomgevingen, luchtvochtigheid houdt ons gezond en voelt behaaglijk
In woonomgevingen draagt de juiste luchtvochtigheid bij aan de gezondheid en behaaglijkheid
van de bewoners. Zij zullen minder vaak griep- en verkoudheidsverschijnselen hebben en
mensen met gevoelige luchtwegen (astma bijvoorbeeld) zullen zich aanzienlijk beter voelen bij de
juiste luchtvochtigheid.

Waarom werkt ons immuunsysteem beter bij 40-60% luchtvochtigheid?
Onze slijmvliezen zijn de eerste verdedigingslinie tegen bacteriën en virussen. Als onze
slijmvliezen uitdrogen, wat gebeurd bij een luchtvochtigheid lager dan 40%, dan worden zij
minder effectief en bij een zeer droge lucht zullen zij zelfs hun werking grotendeels verliezen.
Bacteriën en virussen kunnen dan eenvoudig via onze luchtwegen binnendringen en zorgen
ervoor dat wij ziek worden. Ons immuunsysteem heeft daarom baat bij een goede
luchtvochtigheid van 40-60%.

Stof prikkelt onze luchtwegen
Als een ruimte voldoende vochtig is, dan zal stof zich verbinden met het vocht dat door de lucht
zweeft. Hierdoor wordt het stof te zwaar om te zweven en zal het naar beneden vallen. Hiermee
wordt voorkomen dat stof in de lucht onze luchtwegen kan verontreinigen en prikkelen.
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Hou ten allen tijde de CO2 waarden beneden de 900ppm. Ventileer!
Reinig eventueel je lucht met elektrostatische luchtreinigers of Hepa.
Hou de relatieve vochtigheid op niveau met bevochtigers

Luchtkwaliteit is belangrijk en eindelijk geeft de overheid en de WHO
(World Health Organisation) toe dat Covid-19 wel degelijk voornamelijk
wordt overgedragen via de lucht.

Door je binnenklimaat optimaal te houden, beperk je het risico op besmettingen en
het is ineens een stuk gezonder!

Door middel van een paar acties ben ook jij gewapend: laat je luchtkwaliteit meten
zodat je weet welke acties je moet ondernemen.

Deze info kwam tot stand door informatie van het WTCB en Hoge
Gezondheidsraad. www.airvisor.be is niet verantwoordelijk voor

fouten en constante veranderingen in info en regelgeving.
Dit document is enkel een leidraad en iedereen is zelf

verantwoordelijk voor het correct toepassen van regelgeving.
In samenwerking met Genano luchtreinigers en Condair bevochtigers.
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www.airvisor.be - hello@airvisor.be


