
Betere lucht, beter leven.
Informatiebrochure

2022  |  Q1IOTCity Business is de officiële distributeur voor Airthings producten in de BeNeLux



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



Ja echt, 40%, volgens het Global 
Status Report.

Omdat gebouwen het leeuwendeel van de wereld-

wijde uitstoot veroorzaken, is het belangrijk om ze 

zo duurzaam mogelijk te maken. 

Zoals we weten, is er een enorme hoeveelheid 

energie nodig om niet alleen een gebouw te 

bouwen, maar ook om het te laten draaien. Het 

besparen van onnodige kosten van energieverspil-

ling voor zowel budgetten als voor de milieu impact 

is daarom een   win-winsituatie. De meeste gebou-

wen zijn immers al gebouwd en monitoring van de 

luchtkwaliteit geeft u de gegevens om kleine wijzi-

gingen aan te brengen en onnodige energieverspil-

ling te verminderen.

In een competitieve zakelijke 
omgeving telt elk voordeel. 

Veel organisaties geven meer uit dan nodig is aan 

energie en andere kosten. Uit een onderzoek in vijf 

Britse steden bleek bijvoorbeeld dat bedrijven elk 

jaar ongeveer £ 60 miljoen ($ 85 miljoen) aan 

onnodige energierekeningen betaalden.

Deze financiële last betekent dat sommige bedrijven 

voortdurend in het nadeel zijn, wat onhoudbaar kan 

worden, vooral in zo'n moeilijk economisch land-

schap. 

Enorme hoeveelheid verspilde energie

Op het hoogtepunt van de pandemie; In april 2020 

zagen we bedrijven tijdelijk sluiten, maar draaiden 

de elektrische- en luchtbehandelingsinstallaties in 

die gebouwen  nog steeds zoals normaal. 

Met dit in gedachten kan het gemakkelijk zijn om het 

monitoren van de luchtkwaliteit binnenshuis af te 

doen als gewoon een extra kostenpost. Maar in feite 

zou het de sleutel kunnen zijn om een enorme 

besparing te ontgrendelen. Binnenluchtkwaliteit en 

energie-efficiëntie zijn nauw met elkaar verbonden.

Veel kantoorgebouwen gebruiken nog steeds vooraf 

ingestelde timers of zelfs handmatige bediening om 

HVAC, verlichting en andere diensten te bedienen die 

energie verbruiken. Zoals gezegd, zouden de kosten 

van deze diensten 20-40% lager kunnen zijn als het 

energieverbruik zou worden afgestemd op de  

bezetting. Als de werkplek leeg is, geen stroom 

nodig

Gebouwen en constructie vertegenwoordigen 40% 
van de energiegerelateerde CO2-uitstoot.40%



Gezond binnenklimaat, 
aanzienlijke besparing 

In een gedeeld kantoorpand in Bergen, Noorwegen, 

werden Airthings binnenluchtkwaliteitsmonitoren 

gekoppeld aan het verouderde gebouwbeheersys-

teem (GBS) van het gebouw.  

Dit maakte de automatisering van dag, nacht- en 

weekend-HVAC-modi mogelijk, wat resulteerde in  

een energiebesparing van 20%. 

Het gezondere binnenklimaat leidde vrijwel direct 

tot minder gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en 

droge ogen. 

Het ‘Proptech’-project toonde aan dat gloednieuwe 

technologie naast legacy-systemen kan werken 

om een   ‘slim gebouw’ te realiseren dat direct 

besparingen oplevert en bijdraagt aan een gezonde 

werkomgeving.

Proptech Bergen gebruikt 

Airthings sensoren om data te 

genereren die inzicht biedt in 

de  werking van het GBS

door snel en doelgericht te identificeren waar de 

problemen zich bevinden in het HVAC systeem, 

kon er meer dan 20.000 euro en 2 weken werk 

bespaard worden.

De energiekosten zĳn met 20% gedaald door 

simpelweg de temperatuur savonds en in het 

weekend te verlagen met 4 graden

Cutting-edge technologie van 

Airthings werd gekoppeld aan 

het 20 jaar oude GBS

Deze oplossing zorgt ervoor dat 

het gebouw 24/7 realtime wordt 

gestuurd  met een gezonde werk

omgeving als resultaat.



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:



Meer informatie over 
onze producten?

ga naar:

www.iotcitybusiness.nl

IOT City Business
Van Utrechtweg 71
2921 LN Krimpen aan den IJssel 

www.iotcitybusiness.nl
info@iotcitybusiness.nl
0031 88 60 50 899


