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VOS-meting
Voor een betere binnenluchtkwaliteit

VOS-meting in het
binnenklimaat
Historisch gezien worden drie variabelen gebruikt om de
luchtkwaliteit binnenshuis te definiëren: temperatuur, vocht
en CO2.

VOS-meter

Het wordt echter steeds meer erkend dat Vluchtige Organische
Stoffen (VOS of VOC - Volatile Organic Compounds) zoals rook,
kookgeuren en stoffen van buiten ook invloed hebben op de
luchtkwaliteit. VOS kunnen bovendien afkomstig zijn van
bouwmaterialen, meubilair en diverse apparaten.
De binnenlucht die we dagelijks inademen heeft een overweldigende invloed op het menselijk functioneren. Het is
vastgesteld dat VOS schadelijk zijn voor de gezondheid, het
comfort en het welzijn van de aanwezigen.

leerkrachten klagen over irritatie aan ogen en keel, hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid. Dat gaat ten koste van
de concentratie. Op termijn kunnen gezondheidsproblemen
door een slecht binnenklimaat er zelfs toe leiden dat
kinderen en leerkrachten ziek worden. Om toch frisse lucht
in de lokalen te krijgen zetten veel scholen de ramen open,
maar dat leidt tot een flinke energieverspilling. Slechte

Deze brochure is gericht op verbetering van het binnenklimaat

luchtkwaliteit is ook verantwoordelijk voor het Sick Building

met behulp van luchtkwaliteitssensoren. Hierin worden

Syndrome.

typische binnenluchtverontreinigingen, hun bronnen en hun

Of het nu gaat om het klaslokaal of een vergaderruimte, de

impact op de menselijke gezondheid beschreven. Bovendien
worden de huidige commercieel verkrijgbare sensoren met
elkaar vergeleken.

Binnenlucht
Volwassenen verbruiken 2-3 liter vloeistoffen en 1-2 kilo voedsel per dag. Waar de hygiëne en veiligheid van etenswaren van
groot belang worden geacht, wordt aan luchtkwaliteit erg
weinig aandacht besteed, hoewel we gemiddeld 15 kg lucht
per dag inademen - waarvan 80% binnenlucht.

voordelen van een goede luchtkwaliteit reiken verder dan
het welbevinden van de aanwezigen. Studies hebben
aangetoond dat het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit
direct correleert met hogere productiviteit en meer tevreden
medewerkers. Bovendien heeft de intrede van "Groene
gebouwen" en emissie-afhankelijke energieheffingen
bewustwording teweeggebracht, zowel voor binnenluchtkwaliteit als voor de energiekosten voor ventilatie. Als gevolg
daarvan kiest men in moderne of gerenoveerde gebouwen
dikwijls voor minimale ventilatie met slechte luchtkwaliteit,
ofwel voor permanente ventilatie met hoge energiekosten.

In ruim 80% van de scholen is het binnenklimaat slecht. Het is

Een evenwicht tussen de twee uitersten wordt gevonden in

te warm, bedompt en de lucht is vervuild. Leerlingen en

vraag-gestuurde ventilatie.
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VOS-gestuurde ventilatie betekent uitstekende kwaliteit van de binnenlucht
en een goede gezondheid van de aanwezigen tegen minimale kosten.
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Binnenlucht
Veronreinigingsbron

Emissiebron
• Adem

• Mens

• Huidademhaling en
transpiratie
• Wind
• Cosmetica
• Schoonmaakmiddelen
• Verbranding
(motoren, fornuis,
tabaksrook)

•
•
•
•

Bouwmaterialen
Meubels
Kantoorapparatuur
Consumentenartikelen

• Verf, Lijm, Oplosmiddelen, tapijt
• PVC
• Printers, kopieerapparaten, computers

VOS
Andere stoffen
Aceton, Ethanol, Isopreen
CO 2
Vocht
Nonanal, Decanal,
α-Pineen
Vocht
Methaan, Waterstof
Limoneen, Eucalyptol
Alcoholen, Esters, Limoneen
Onverbrande koolwaterstoffen
CO
CO2
Vocht
Formaldehyde, Alkanen, Alcoholen,
Aldehyden, Ketonen, Siloxanen
Tolueen, Xyleen, Decaan

Remedie

Vraaggestuurde
ventilatie

Permanent
5-10%
ventilatie

Benzeen, Styreen, Fenol
Tabel 1

Anatomie van het binnenklimaat

Hoewel CO2 tweemaal voorkomt in tabel 1 heeft het in

Schone lucht bestaat uit 21 % zuurstof, 78 % stikstof en

Blootstellingen op onderzeeërs en het Internationaal

1 % argon. Echter, het binnenklimaat is anders samen-

Space Station bevestigen dat zelfs hoge CO2-concen-

gesteld met andere edelgassen, koolstofmonoxide (CO) ,

traties van 1 % (10.000 ppm) geen onomkeerbare impact

kooldioxide (CO2) en vluchtige organische stoffen (VOS);

hebben op de aanwezigen. Door het ontbreken van

een menggas dus, met wisselende samenstelling.

geschikte VOS-sensoren heeft CO2 in het verleden

lage concentraties geen permanent effect op mensen.

gediend als indicator voor voldoende luchtkwaliteit.

De rol en impact van VOS en CO2

Aangezien de hoeveelheid CO2 evenredig is met de

Er zijn naar schatting 5.000 tot 10.000 verschillende VOS,

ademhaling en transpiratie, tonen CO2- niveaus

die twee tot vijf keer meer kans hebben binnenshuis dan

overeenkomst met de totale hoeveelheid VOS zoals

buitenshuis gevonden te worden. Indoor VOS zijn orga-

weergegeven in figuur 1 .

hoeveelheid VOS geproduceerd door menselijke

nische stoffen die afkomstig zijn uit drie primaire bronnen:
bio-afvalwater, geuren uit menselijke ademhaling,
transpiratie en metabolisme, of gassen die vrijkomen uit
bouwmaterialen en meubels. VOS veroorzaken oogirritaties, hoofdpijn, slaperigheid of duizeligheid, en dragen
bij aan een aandoening die bekend staat als Sick Building
Syndrome of SBS. Naast de temperatuurregeling, zijn VOS
de belangrijkste reden om te ventileren. Enkele typische
binnenverontreinigingen en hun bronnen zijn weergegeven in bovenstaande tabel 1. Het is duidelijk dat mensen
de grootste bron van VOS zijn, direct en indirect, veel meer
dan bouwmaterialen, meubilair en kantoorapparatuur, en
daardoor de vraag naar ventilatie domineren.

Figuur 1. Het verband tussen VOS en CO2.
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Keuken
conductivity of MOS gas sensor

conductivity of MOS gas sensor

Vergaderruimte

Figuur 2. Typische scenario’s waarin standaard luchtkwaliteitssensoren tekortschieten.

De eenvoud van CO2 tegenover duizenden VOS en de

luchtkwaliteitssensor-technologieën vergeleken in

beschikbaarheid van geschikte CO2-meettechniek heeft CO2

verschillende scenario’s, die een duidelijk beeld geven van

gemaakt tot surrogaat van door mensen gegenereerde

het voordeel van VOS-sensortechnologie.

luchtvervuiling. Daardoor zijn CO2-niveaus tegenwoordig de

Wanneer en hoe te ventileren?

standaard voor binnenluchtkwaliteit.
Figuur 1 laat meer zien dan alleen de correlatie tussen VOS

Het antwoord is: wanneer dat nodig is. De meeste VOS-

en CO2. Het schema toont ook dat VOS veel vluchtiger zijn en

gebeurtenissen zijn onzeker omdat ze worden veroorzaakt

plotseling kunnen optreden. Een toename van menselijke

door menselijke stofwisseling en gedrag, die voor meer dan

geuren of het nu en dan voorkomen van sterk geurende

85% van alle gevallen de ventilatievraag bepalen. De rest

materialen zoals schoonmaakproducten, parfum of

komt door de afgifte van bouwmateriaal in nieuwe of

sigarettenrook is niet ongewoon. Figuur 1 toont hiervan

gerenoveerde gebouwen of van meubels en coatings. Om

pieken en dus zal een ventilatiesysteem dat uitsluitend is

deze emissies voldoende te verdunnen, is een lage

gebaseerd op CO2 leiden tot onbevredigende resultaten.

permanente ventilatie van 5-10% van de maximale ventilatie
voldoende. Tabel 1 geeft relevante stoffen en aanbevolen

Toepassing van VOS-sensoren

ventilatiescenario’s.

Een VOS-sensor meet geuremissies die volledig onzichtbaar

Besparen met VOS-sensoren

zijn voor CO2 sensoren. Voorbeelden zijn te zien in figuur 2.
De VOS-sensor bootst de menselijke waarneming na van de

Er zijn veel mogelijkheden om energie te besparen in

luchtkwaliteit en detecteert zelfs geurloze, potentieel gevaar-

ventilatie. In een test uitgevoerd bij een fitnesscentrum

lijke stoffen zoals koolmonoxide. De door One Cue Systems

waarin VOS-gestuurde ventilatie werd vergeleken met

gebruikte sensortechnologie is in 10 jaar ontwikkeld door

timergestuurde, bleek 24% minder bedrijfstijd nodig, wat

AppliedSensor GmbH en uitvoerig getest in de praktijk.

zich vertaalde naar 60% besparing op energiekosten.

Vandaag de dag zijn diverse soorten sensoren beschikbaar,

Bovendien gaven de bezoekers van het fitnesscentrum de

waaronder CO2-detectie, luchtvochtigheidsmeting en VOS-

luchtkwaliteit een hogere waardering.

meting. In tabel 2 worden de prestaties van de laatste drie

Tabel 2 - Prestaties van verschillende luchtkwaliteitssensoren in typische ventilatiescenario’s
COMMERCIEEL
Toepassing
Verontreiniging

Kantoor
adem, geuren

Vergaderruimte
adem, geuren

Restaurant
adem, geuren, vocht

THUIS
Fitnesscentrum
adem, geuren

Toilet

Keuken

Woonkamer

Slaapkamer

Badkamer

geuren

geuren, vocht

adem, geuren

adem, geuren

vocht
uitstekend

Vochtsensor

slecht

slecht

redelijk

slecht

slecht

redelijk

slecht

redelijk

CO2-sensor

goed

goed

goed

slecht

slecht

slecht

goed

goed

slecht

VOS-sensor

uitstekend

uitstekend

uitstekend

uitstekend

uitstekend

uitstekend

redelijk

uitstekend

uitstekend
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in the next issue...

MLV-sensor

VOS-monitor

van AppliedSensor

VOS-monitor

Voeding:

9 Volt aanbevolen (max. 6-24 Volt).

De monitor is geschikt voor de beheersing van de binnenlucht-

Stroomverbruik:

ca. 65 mA.

kwaliteit op basis van van de verontreiniging met vluchtige

Relais:

Max. schakelspanning 250V~.

organisch stoffen in scholen, kantoren en andere ruimten.

Max. schakelvermogen 90W.

Indien op de werkplek het gehalte VOS hoger is dan vooraf

Temperatuur:

5-35°C.

ingestelde alarmwaarden schakelt de monitor een relais aan

Afmetingen:

120mm × 80mm × 36mm.

waarmee de ventilatie in de ruimte in werking kan worden

Gewicht:

ca. 150 g.

gesteld.

Reset:

De monitor wordt gereset op de

De monitor is voorzien van een klok die blijft doorlopen als de

laatste kalibratie als de voeding wordt

voeding wordt uitgeschakeld. Tijdstip en VOS-metingen worden

aangesloten.

opgeslagen op een SD-kaart, die op elk moment via een usb-

Nulpuntskalibratie:

poort kan worden uitgelezen m.b.v. de bijgeleverde software.

Specificaties
VOS-sensor:

Automatisch als VOS onder nul komt.
Gevoeligheid:

Manueel op ijkgas naar keuze.

Eeprom:

Slaat de volgende instellingen op:
Alarmpunt voor VOS.

Metal oxide semiconductor (MOS)

Bereik:

0 – 1000 ppm

Resolutie:

1 ppm

Temperatuurbereik: 0-35°C
Levensduur sensor:

Minimaal 3 jaar

Responstijd:

Van 0 tot 10 ppm: max. 20 seconden

Manueel op schone (buiten)lucht.

De kalibratiewaarde bij schone lucht.
De gevoeligheidsfactor voor VOS.
usb-poort:

Zowel geschikt voor on-line
monitoring als voor uitlezen van alle
data op de SD-kaart.

VOS-meter

One Cue Systems
Roghorst 129
6708 KE Wageningen

De One Cue Systems VOS-meter is zeer geschikt om snel vast te

Telefoon:

0317 414128

stellen of er sprake is van een slecht binnenklimaat en om een

Mobiel:

0625 067921

eventuele verontreinigingsbron te identificeren.

Fax:

0847 308404

IBAN:

NL14 INGB 0009 5574 69

Specificaties

KvK nummer:

09146561

VOS-sensor:

Zie bij de VOS-meter.

E-mail:

onecue@chello.nl

Voeding:

9 Volt 6LR61 blokbatterij

Web:

www.onecuesystems.nl

Afmetingen:

102mm × 62mm × 25mm.

Gewicht:

ca. 125 g (incl. batterij).

Nulpunt:

Automatisch of manueel.

Gevoeligheid:

Instelbaar.

one cue systems
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