one cue systems

Schone binnenlucht met
unieke luchtkwaliteitsmeter

Slecht
binnenklimaat?

De grafiek laat zien dat hoewel er soms wel
een verband is tussen VOS en CO2, VOS veel
vaker voorkomen. Een toename van men-

Hoewel de binnenluchtkwaliteit cruciaal

selijke geuren of sterke geuren van schoon-

is voor de productiviteit, wordt er nog

maakproducten, kooklucht of sigaretten-

veel te weinig aandacht aan besteed.

rook is niet ongewoon. Een ventilatiesysteem dat is

In ruim driekwart van alle scholen is het binnenklimaat slecht.

gebaseerd op CO2 zal dus tot matige resultaten leiden.

Het is te warm, bedompt en de lucht is vervuild. Leerlingen en
docenten klagen over irritatie aan ogen en keel, hoofdpijn,
misselijkheid en vermoeidheid. Dat leidt tot concentratie-

woonkamer-keuken

verlies en op termijn kan slechte binnenlucht zelfs leiden tot
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gezondheidsproblemen en ziekte.
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De standaard minimale ventilatie is in de meeste gebouwen
te weinig voor een goede binnenluchtkwaliteit. Om toch frisse
lucht in de lokalen te krijgen zetten veel scholen de ramen
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open, maar dat leidt weer tot duurbetaald warmteverlies.
Een goede binnenlucht leidt tot hogere tevredenheid en
productiviteit bij medewerkers en verdient zodoende uw

Scenario waarin een standaard CO2-sensor tekortschiet.

Het optreden van hoge VOS-concentraties wordt voor 85%

aandacht.

veroorzaakt door menselijke aanwezigheid en gedrag.

De boosdoeners:
vluchtige organische stoffen

bouwmateriaal, meubels en coatings. Permanent de

Tot voor kort werd de gehele binnenluchtkwaliteit afgemeten

voor luchtkwaliteit, biedt VOS ook een betere basis voor

aan slechts drie variabelen: temperatuur, vocht en CO2. Dit is

aansturing van de hoeveelheid ventilatie.

onvoldoende. Het is nu echter mogelijk om ook irriterende of

En dat kan dus vanaf nu!

schadelijke Vluchtige Organische Stoffen te meten (VOS, of
VOC in het Engels). Denk hierbij aan rook, kook- en lichaamsgeuren, gassen die vrijkomen uit bouwmaterialen, vloeren en
meubels, en stoffen van buiten. Het zal dan ook niet verbazen
dat VOS twee tot vijf keer zoveel binnen worden aangetroffen
dan buiten. VOS kunnen oogirritaties, hoofdpijn, slaperigheid
of duizeligheid veroorzaken, en dragen bij aan het ‘Sick
Building Syndrome’.
Door het ontbreken van VOS-sensoren heeft CO2 steeds
gediend als natte-vinger-indicator voor binnenluchtkwaliteit.
Een VOS-sensor meet geuremissies die volledig onzichtbaar

Slechts 5-15% van de VOS komt van permanente afgifte van
maximale ventilatie aanzetten is een energieverspillend
paardenmiddel. Naast dat VOS een geschiktere indicator is

De One Cue Systems
luchtkwaliteitsmeter
De door ons gebruikte sensortechniek is in 10 jaar
ontwikkeld en uitvoerig getest in de praktijk. Onze zelf
ontwikkelde software en kennis maakt de meter een uniek
product. De luchtkwaliteitsmeter van One Cue Systems zorgt
voor ventilatie wanneer nodig. Alléén wanneer nodig.
Slimme ventilatie - frisse binnenlucht - minder verspilling.

zijn voor CO2-sensoren. De VOS-sensor bootst de menselijke
waarneming na van de luchtkwaliteit en detecteert zelfs veel
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voorkomende gevaarlijke stoffen als koolmonoxide en
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formaldehyde. Kortom: VOS-concentratie is een vele malen
geschiktere maatstaf voor luchtkwaliteit dan CO2.
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