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Waarom is de lucht die we
inademen zo belangrijk ?

Mede door COVID19 zijn we ons steeds meer 

bewust van de lucht die wij zowel binnen als buiten 

inademen. Ook de overheid zit niet stil: Naast 

handen wassen, de anderhalve meter regel en 

testen bij klachten is “ventilatie” gepresenteerd als 

de vierde algemene maatregel in de bestrijding 

tegen verspreiding van Corona. Ook zijn er nieuwe 

ARBO richtlijnen en het GGD biedt ondersteuning 

voor instellingen en diverse centra op het gebied 

van een gezond binnenmilieu.

“We besteden gemiddeld 85% van onze tijd binnen en zijn ons er niet altijd 
van bewust als de luchtkwaliteit niet optimaal is.”

Vermoeidheid

Verminderde concentratie

Verminderde controle

Minder productief

Depressie

Angst

Huidirritatie

Ademhalingsproblemen

Astma

Allergieën

Infectieziektes

Kanker (door straling)

Slechte lucht kan diverse 

gezondheidsproblemen veroorzaken:
Ieder mens ademt co2 uit, zo’n 900 gram per dag. 

Als een ruimte slecht geventileerd wordt door 

bijvoorbeeld vervuiling in de mechanische ventila-

tie of door de ramen en ventilatieroosters gesloten 

te houden, heeft dit aanzienlijke impact op de 

binnenluchtkwaliteit.

Ook ontregelde verwarmingssystemen, waarbij het 

lang duurt om een ruimte te verwarmen tot de 

gewenste temperatuur, vervuilde airconditioning 

die een muffe geur afgeeft wanneer deze wordt 

aangezet en drukbezette ruimtes zijn zeer nadelig 

voor de lucht die we inademen (en de energiereke-

ning). Slechte luchtkwaliteit kan direct invloed 

hebben op onze gezondheid met klachten als 

hoofdpijn, slaperigheid en zelfs astma als gevolg.



Wat is de oorzaak van slechte luchtkwaliteit?

Vervuilde airconditioning

Drukke gemeenschappelijke ruimtes

Slechte ventilatie

Ontregelde verwarmingssystemen

         Onvoldoende ventilatie

Wanneer een ruimte slecht geventileerd wordt 

door vervuiling in de mechanische ventilatie of 

door de ramen/ventilatieroosters gesloten te 

houden heeft dit impact op de luchtkwaliteit.

        Ontregelde verwarmingssystemen

Een juiste balans tussen verwarming en ventilatie 

draagt bij aan een beter binnenklimaat. 

Bij ontregelde verwarmingssystemen kan het lang 

duren om een ruimte te verwarmen tot de gewens-

te temperatuur. Dit heeft vanzelfsprekend nadelige 

gevolgen op het energieverbruik.

Ieder mens ademt CO2 uit, zo’n  17 liter per uur

Dat staat gelijk aan 726 PPM in 23.400 liter lucht
         Vervuilde airconditioning

Wanneer airconditioning niet goed onderhouden 

wordt, nestelen bacteriën zich in de leidingen van 

het systeem. Dit kan een oorzaak zijn van diverse 

gezondheidsklachten.

Komt er een muffe geur uit de airconditioning? Pas 

dan op met het gebruik hiervan en maak op tijd een 

afspraak voor onderhoud.

         Drukke gemeenschappelijke ruimtes

Drukke gemeenschappelijke ruimtes hebben een 

flinke impact op het binnenklimaat. Voornamelijk in 

combinatie met slechte ventilatie kan het CO2 

gehalte in deze ruimtes binnen een korte periode 

oplopen tot boven de v 1200ppm.



Wat kunnen we meten?

 CO2
CO2 wordt uitgestoten bij het uitademen en verza-

melt zich in slecht geventileerde ruimtes

bij waardes boven de 1000 ppm:

• Veroorzaakt slaperigheid / sufheid

• Besluiteloosheid 

• Veroorzaakt hoofdpijn

• Brengt eenvoudig ziektes over

 Temperatuur
Wanneer een ruimte te warm is, heeft dit invloed op 

de productiviteit.

Te warm: Minder productiviteit 

Boven 25°C: elke +1°C   -2% productiviteit 

 Radon
Radongas zelf is niet schadelijk, ondanks dat het 

radioactief is. Je ademt het in, maar ook weer uit, 

voordat het schade veroorzaakt.

Radongas vervalt echter, en daarbij ontstaan vaste 

stoffen die ook radioactief zijn. Deze kleine deeltjes 

hechten zich aan stofdeeltjes. Als je die inademt, 

komen ze in de longen en je ademt ze niet uit. De 

straling van die vaste deeltjes, kan longkanker 

veroorzaken.

 Fijnstof
Microscopisch kleine deeltjes in de lucht die alles 

kunnen omvatten: van stof en pollen tot verontrei-

nigende stoffen die worden verspreid door uitlaat-

gassen, industriële activiteiten, houtkachels, rook 

van bosbranden, koken, sigarettenrook, enzovoort.

bron: Milieucentraal

 Luchtvochtigheid
De optimale luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 

60%.

Te droge lucht:

• Hoesten en verkoudheid

• Kan infectieziektes overbrengen

• Droge huid en haar

Te vochtige lucht:

• Schimmelvorming 

• Astma klachten 

 VOC’s
Vluchtige Organische Stoffen zijn deeltjes die o.a. 

aanwezig zijn in  vloerbedekking, wandbekleding, 

schilderijen en meubels . Deze deeltjes komen vrij 

bij warmte uitstoot van computers en electroni-

sche apparaten .

• Veroorzaakt hoofdpijn 

• Irritatie aan neus, ogen en keel 

• Op de lange termijn mogelijk hartkwalen, astma

   en zelfs longkanker

Onze buitenlucht bevat gemiddeld 400 PPM CO2



Wat gebeurt er als je de 
luchtkwaliteit kan monitoren en 
verbeteren?

Het verbeteren van het binnenklimaat heeft direct 

impact op de prestaties van de medewerkers. 

Onderzoek wijst aan dat er op het gebied van leer- 

en werkprestaties een winst kan worden behaald 

tot wel 15%

Voldoende ventilatie heeft ook invloed op de 

gezondheid van de mensen in de ruimte. Naast het 

reduceren van ziekteverzuim zorgt dit tevens voor 

vermindering van kans op diverse gezondheids-

klachten.

Ruimtes monitoren met automatische systemen 

geven direct inzicht in de luchtkwaliteit

Verbeterde gezondheid, minder verzuim

Verbeterde leer- en werkprestaties voor zowel

personeel als studenten/leerlingen

15%
Betere prestaties

58%
Minder ziekteverzuim



Ventileren.
Het vierde icoontje van Rutte:

Goed advies natuurlijk, maar hoe kunnen we  inzichtelijk maken of de lucht 

die we inademen wel “fris” is? Wanneer ventileren we genoeg?

Een goede CO2 meter is hiervoor de juiste oplossing. Door continu de lucht 

te meten krijgen we realtime een beeld van de luchtkwaliteit in de ruimte en 

kunnen we anticiperen wanneer deze een ongezond niveau bereikt.



Airthings View Plus for Business

Nieuw in 2021! met maar liefst 9 sensoren is dit de 

meest uitgebreide oplossing van Airthings.  Deze 

draadloze sensor meet CO2, Luchtvochtigheid, 

Temperatuur, VOC's, luchtdruk, PM1 en PM2.5, 

geluidsniveaus (dbA) en lichtsterkte. Uniek aan dit 

model is het E-paper display waarop u realtime de 

exacte meetwaarden kunt aflezen. Een heldere 

LED indicator met stoplicht functie geeft aan of de 

luchtkwaliteit optimaal is.

Specificaties:

Afmetingen: 170mm (breedte) x90mm (hoogte)  

x 36 mm (diepte)

Gewicht: 360g (incl batterijen)

Stroomvoorziening: 6 AA batterijen / USB-C

Draadloze verbinding: Airthings SmartLink

CO2 sensor: NDIR Sensor

meetbereik: 400 - 5000ppm

Verpakking:

Afmetingen: 205x115x56mm

Gewicht: 511g

Airthings, wereldleider op het 
gebied van Binnenluchtkwaliteit.

Het ecosysteem van airthings voldoet aan alle 

eisen van het bouwbesluit en is volgens diverse 

adviesbureaus de beste keuze wanneer u wilt 

voldoen aan alle eisen voor certificering zoals Well, 

LEED, Fitwel en RESET.



Airthings Hub for business

Om de Airthings sensoren te verbinden met het Airthings 

dashboard, is de Hub voor business benodigd. De Hub heeft 

een omdirectioneel bereik van 50 meter. Door gebruik van 

BLE gaat het signaal door 3 betonnen muren of maar liefst 10 

tussenwanden.  

De Hub werkt volledig onafhankelijk van uw netwerk door 

middel van de ingebouwde 4G E-sim.

Airthings Wave Plus for Business

Met maar liefst 7 sensoren is de Wave Plus uniek in 

zijn klasse. Deze draadloze sensor meet CO2, 

Luchtvochtigheid, Temperatuur, VOC's, luchtdruk, 

Radon en licht. U kunt in een oogopslag zien of de 

luchtkwaliteit optimaal is door de oplichtende LED 

ring, deze functioneert als stoplicht. Bij groen is de 

kwaliteit van de lucht die u inademt optimaal.

Specificaties:

Afmetingen: 120mm (diameter) x 36 mm (diepte)

Gewicht: 219g (incl batterijen)

Stroomvoorziening: 2 AA batterijen

Draadloze verbinding: Airthings SmartLink

CO2 sensor: NDIR Sensor

meetbereik: 400 - 5000ppm

Verpakking:

Afmetingen: 153x153x46mm

Gewicht: 346g



Airthings View CO2  for Business

Speciaal voor het onderwijs lanceert Airthings in 

2021 de View CO2. Het model is qua looks gelijk aan 

de View Plus, maar heeft een gereduceerd aantal 

sensoren. 

Minder sensoren = minder stroomverbruik. De 

batterijen in deze sensor gaan maar liefst 10 jaar 

mee!

Deze draadloze sensor meet CO2, Luchtvochtigheid 

en temperatuur. Op het E-paper display leest u 

direct de gemeten waarde af. De heldere LED 

indicator met stoplichtfunctie geeft aan of de lucht-

kwaliteit optimaal is. 

Airtight Ventcontroller

De Ventcontroller PLC maakt het mogelijk om de 

Airthings sensoren middels de API te integreren 

met uw analoge Gebouw management systeem. 

De 0-10 volt uitgangen maken het mogelijk om 

bijvoorbeeld aan de hand van CO2 de ventilatie te 

sturen of uw gebouw te verwarmen/koelen aan de 

hand van de gemeten temperatuur. 

Alle instellingen zijn in het dashboard te beheren, 

waardoor u niet meer op locatie hoeft te zijn.

Ook dit model werkt volledig onafhankelijk van uw 

netwerk door middel van de ingebouwde 4G sim.



Het Airthings dashboard is de plaats waar alle data 

afkomstig uit de sensoren samen komt. Hier vindt u een 

duidelijk overzicht van uw gebouw(en) met realtime 

meetwaarden. Diverse weergavemogelijkheden zoals 

(historische) grafieken, plattegrondweergave en ruwe 

data geven op een duidelijke manier de binnenlucht 

kwaliteit op uw locatie weer. De data is 24/7 beschikbaar 

in de cloud en bereikbaar via web en app.

De verzamelde sensordata biedt talloze mogelijkheden 

om mee aan de slag te gaan. Zo is het mogelijk om 

rapporten te genereren, krijgt u advies over het verbete-

ren van de binnenlucht en is het binnen het dashboard 

mogelijk om middels de Rest API koppelingen te maken 

met andere systemen. Het aantal gebruikers is ongeli-

miteerd, Per gebouw zijn verschillende gebruikers en 

rechten gemakkelijk in te stellen. 

Airthings Dashboard

Volledig
Overzicht
in 1 oogopslag

Realtime
updates

AVG proof

Plattegrondweergave
Uitgebreide
Rapportagefunctionaliteit

IOS & Android app

Ongelimiteerd
gebruikersaantal



Alles in een oogopslag.

De plattegrondweergave van het Airthings dash-

board biedt een duidelijk, realtime overzicht van de 

ruimtes en de gemeten waarden.

Een scala aan mogelijkheden.

Maak de luchtkwaliteit zichtbaar, op uw signage 

platform of office displays. De integratiemogelijk-

heden zijn eindeloos.

deze klanten maken al gebruik van het Airthings ecosysteem:



Indoor Air Quality Monitoring.
As A Service

•  Installatie op locatie door een van onze experts

•  Compleet verzorgde inbedrijfstelling van A tm Z

•  Presentatie, uitleg en advies op locatie

•  Rapportage binnenluchtkwaliteit

•  Notificaties en alarmering wanneer gewenst

•  Plattegrond weergave op maat, 

    alle meetwaarden in één oogopslag

•  Vandalisme bestendige installatie (op aanvraag)

•  Support vanuit onze fysieke controlroom

•  Vrije toegang tot API

•  Meerdere gebruikers per account

•  Onbeperkt aantal sensoren per account

•  Gratis updates met nieuwe features

Interesse in onze diensten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op of kom 

onze producten en service ervaren in het Labots 

experience center. 

De koffie wordt vers voor u gezet!

Labots Totaalinstallaties

      Van Utrechtweg 71

      2921LN Krimpen aan den IJssel

      088 60 50 800    

      info@labotstotaalinstallaties.nl

      www.labotstotaal.nl


