
 

 
 

 

 

Monitoring Luchtkwaliteit en CO2 Beheer 
 

 



 

  

 

In hoeverre voldoet uw gebouw aan de normen, heeft u inzicht en voldoet u aan de wet- en 

regelgeving? Steeds vaker is een beheersmatige controle ten opzichte van het bouwbesluit nodig. Zo 

ook is het vernieuwde PvE voor Frisse Scholen 2021 geïntroduceerd voor het onderwijs, waarin de 

eisen en beheer voor onderwijslocaties duidelijk naar voren komen, of wordt de richtlijn 

“Coronavirus en gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen voor funderend onderwijs 

(PO, SO, VO)” gevolgd. 

 

Afijn, de praktijk wijst nagenoeg altijd uit dat onvoldoende inzicht is in de situatie van de 

luchthuishouding van het gebouw of gebouwen. Vaak zie je dat actie ondernomen wordt wanneer 

een virusbesmetting is geconstateerd, de productiviteit van de werknemers verslechtert, klachten 

over comfort toenemen of hoge energierekeningen worden ontvangen. Er zijn uiteenlopende 

redenen waardoor een en ander is ontstaan, echter is de bedrijfsschade is dan reeds geleden, 

waarna een reactieve oplossing komt die vaak duur is.  

 

“Zo stellen onderzoekers van Harvard dat cognitieve vaardigheden met 

21% afnemen voor iedere toename van CO2 concentraties met 400ppm.” 

 

Beter is het op eenvoudige en pragmatische wijze de luchtkwaliteit te borgen in het vastgoedbeheer, 

waarmee inzicht en sturing is op de kwaliteit. 

 

 
 

  



 

 

 

De luchtkwaliteit in kantoor-, verblijfsruimten en klaslokalen is vaak slecht. Dit verlaagt het welzijn 

van aanwezige (zoals cliënten, werknemers, scholieren en studenten) en leidt tot een vermindering 

van de productiviteit. Om de luchtkwaliteit te monitoren en te verbeteren zijn kosten-efficiënte en 

effectieve productoplossingen voorhanden.  Dit heeft voordelen op drie niveaus: 

STURING 
Door inzicht in luchtkwaliteit. 

WELZIJN 
Door sturing op luchtkwaliteit. 

PRODUCTIVITEIT 
Door verbeterd welzijn. 

▪ Direct antwoord opvragen en 
klachten. 

▪ Verminderde risico op 
verspreiding van 
infectieziekten via de lucht. 

▪ Directe verbetering 
cognitieve vaardigheden 
door lager CO2. 

▪ Grip op prestaties van 
luchtsystemen. 

▪ Daardoor verminderde 
absentie. 

▪ Verhoogde productiviteit 
en creativiteit. 

▪ Beter inzicht voor kleinschalige 
investeringen voor een betere 
luchthuishouding. 

▪ Prettiger en gezonder werk- en 
leeromgeving. 

▪ Hoger waarnemend 
vermogen, lerend 
vermogen en betere 
prestaties. 

De organisatie is in staat om de luchtkwaliteit eigenhandig te beïnvloeden. 

 

Zo is een totaaloplossing voorhanden voor luchtkwaliteit, conditiebewaking, sturing en beheer van 

de luchtkwaliteit. 

 

De mogelijkheden in kaart gebracht!  

 

 

  



 

De Pragmatische Oplossing! 
 

Sensoren Dataopslag 
De levering van sensoren en een systeem dat 
continu de luchtkwaliteit meet, met name CO2, 
luchtvochtigheid en temperatuur. De installatie is 
draadloos en snel. Het systeem is modulair opgezet 
dus diverse type sensoren met meer functies zijn 
voorhanden.  

De sensordata wordt veilig in de cloud opgeslagen 
en is ten alle tijden online op afstand in te zien en te 
beheren. 

  

Monitoring Aansturing 
U krijgt controle over uw luchtkwaliteit door  
heldere analyses en inzichten te ontvangen i.p.v. 
enkel data: 
 
 a) Dashboard: zie direct welke ruimtes goed zijn en 
welke aandacht nodig hebben 
 
 b) Alerts: ontvang alerts, ook voor aanhoudende 
problemen 
 
 c) Patronen: identificeer gedragspatronen en 
technische problemen die kunnen worden 
verbeterd. 

Als blijkt dat er structurele problemen zijn, kunt u 
een weloverwogen energiezuinig klimaatontwerp 
creëren. Wat opvalt is dat vaak alleen verbetering 
nodig is in een paar specifieke ruimtes. In dat geval 
kunt u de data in de cloud gebruiken om 
verschillende soorten apparaten aan te sturen, 
waaronder gebouwbeheersystemen zelf. 
 
Op twee manieren kan verbinding gemaakt worden: 
1. met de slimme connector, om uw apparaat met 
de cloud te verbinden, of 
2. door een softwareverbinding (API) via de cloud 
mogelijk te maken. 
 
Zo kunt u met het cloud platform uw 
luchtbehandelingssysteem kostenefficiënt en 
stapsgewijs optimaliseren en/of uitbouwen. 
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