
 
   

1 

 

  



 
   

2 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in het product en dienstverlening van RECO Luchtreiniging! 
Om de werking van de luchtreinigers toe te lichten geeft dit rapport achtergrondinformatie en 
de testresultaten van een drietal afzonderlijke praktijkstudies.  
 

Met een speciale viervoudige filtertechniek kunnen de luchtreinigers de aerosolenconcentratie 

minimaliseren, waarmee de kans op verspreiding van het coronavirus door de lucht drastisch 

afneemt.  

 

Dit rapport is opgebouwd uit de volgende elementen: 
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1. Verspreidingsroutes coronavirus 
 
Er worden al veel maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Veelvoorkomende voorbeelden zijn de anderhalve meter afstand, verbod op fysiek contact, 

het gebruik van mondkapjes en veelvuldig desinfecteren. Maar desondanks kan het 

coronavirus zich nog steeds verspreiden in binnenruimtes, namelijk via de lucht. Als er 

meerdere personen in een binnenruimte zijn neemt de hoeveelheid aerosolen snel toe, wat 

een verhoogd risico is op verspreiding van het coronavirus, maar ook andere virussen en 

bacteriën. 

 
Figuur 1: verspreidingsroutes coronavirus (bron: Virustransmissie bij COVID-19 uit Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde). 

 

De druppels met een diameter kleiner dan 10 micrometer worden veelal beschreven als 

aerosolen. Echter is het begrip aerosol omvangrijker. Aerosolen zijn een mengsel van 

vloeistofdeeltjes en kleine vaste deeltjes, dus ook pollen, fijnstof en andere ziekteverwekkers, 

die in een gas rondzweven. Een deel van de aerosolen zijn levensvatbaar, dan spreek je over 

bio-aerosolen. Daarbij kan het ook om virusdeeltjes gaan die in of op een gastheer zitten, 

zoals een fijnstofdeeltje of vloeistofdruppeltje.  

 

Steeds meer wetenschappers en overheidsinstanties zijn overtuigd van de aerogene 

verspreiding van het nieuwe coronavirus. In de wetenschap wordt hiernaar verwezen als 

‘airborne transmission’. Onder andere het Amerikaanse CDC1 en Duitse Robert Koch 

Institut2 zijn overtuigd van deze verspreidingsvorm. Op onze blogpost over luchtreiniging 

staan nog tal van wetenschappelijke referenties: klik hier. 

 

Figuur 1: aerosolenconcentratie in een ruimte zonder luchtreinigers en ventilatie (bron: BBA Binnenmilieu). 

 
1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html 
2 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText2 

https://luchtreiniging.reco.eu/nieuws/waarom-luchtreiniging-belangrijk/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText2


 
   

4 

 

2. Luchtreiniging  
 
Uit onderzoek van de TU Eindhoven blijkt dat ventilatie niet (altijd) voldoende is om aerosolen 

af te voeren. Luchtreiniging is een goede toevoeging, omdat deze speciaal is ontwikkeld om 

aerosolen uit de lucht te verwijderen, waardoor er alleen nog maar schone lucht overblijft.  

 

De luchtreiniger die RECO inzet is door PlasmaMade ontwikkeld en werkt via een 

gepatenteerde viervoudige filtertechniek. De vuile lucht wordt onderin aangezogen en gaat 

door een viertal filters die de lucht reinigen alvorens deze via de bovenzijde van de machine 

weer wordt uitgeblazen. De filtertechniek werkt primair op basis van plasma en kent de 

volgende vier filters: 

1. Plasmafilter 
2. Nano-glasvezelfilter 
3. Elektrostatischfilter 
4. Actief koolstoffilter (ozonfilter) 

 
De werking van de luchtreiniger is in een CADR test van de TU Eindhoven bevestigd. 
Gedurende de test is de werking ook vergeleken met de HEPA-filtertechniek en hieruit bleek 
de PlasmaMade luchtreiniger beter langdurig zwevende aerosolen reduceert, zowel in 
piekmomenten als bij constante toevoer.  
 
Voor de verdere specificaties van de luchtreiniger is bijlage 1 toegevoegd aan dit rapport. 

 

De luchtreiniger voldoet aan de volgende normeringen: 

- NEN-EN-IEC 60335-1:2012 EN 60335-2-65:2003 + A1:2008+ 
- NEN-EN-EC C1:2004 + A11:2012 EN 50366:2006 OR EN 62233:2008 
- NEN-EN-EC 60730-1:2011 EN 60335 
- DIN EN 60335-2-65:2003 
- EMC (2004/108/EC) 
- EMC (2006/95/EC) 
- Protection Class III Appliance 
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3. Binnenluchtkwaliteit 
 

De kwaliteit van een gezonde binnenlucht bepalen we bij RECO Luchtreiniging aan de hand 

van (1) algemene factoren als temperatuur, luchtvochtigheid, Co2 en TVOC en (2) 

aerosolenconcentratie.  

 

2.1. Algemene factoren binnenluchtkwaliteit 

 

Om de algemene kwaliteit van de binnenlucht te bepalen, zijn de volgende vier variabelen van 

invloed. Deze vier variabelen houden verband met de aerosolenconcentratie. 
 

1.  Temperatuur : wordt gemeten in graden Celsius. Tussen de 18 en 22 graden 
wordt beschouwd als de ideale temperatuur voor een ruimte. 

2.  Luchtvochtigheid : ook wel relatieve luchtvochtigheid, heeft de ideale waarde 
tussen 40-65%. Een te lage luchtvochtigheid leidt tot 
geïrriteerde luchtwegen, barstjes in de lippen, droge ogen, 
huidklachten en dit kan soms zelfs tot ziekte leiden. Een te 
hoge luchtvochtigheid van meer dan 65% in huis kan 
schimmel veroorzaken en zorgt voor een klam gevoel.  

3.  CO2 : Koolstofdioxide is inert, niet brandbaar en niet giftig. Echter 
verdringt het zuurstofopname door het lichaam. De ideale 
waarde ligt tussen de 400 en 800 PPM. Bij een te hoge waarde 
raakt het lichaam in een lager energieverbruik, wat resulteert 
in niet-specifieke klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en 
concentratieverlies. 

4.  TVOC : vluchtige organische stoffen is een verzamelnaam voor een 
veelvoud aan chemische verbindingen (gassen). Een 
onaangenaam voorbeeld is zweetgeur of gassen die 
vrijkomen bij schoonmaakmiddelen. Een goede waarde ligt 
onder de 500 PPB. Een te hoge waarde kan irritatie van de 
ogen en slijmvliezen veroorzaken.  

 

2.2. Aerosolenconcentratie 

 

Om de hoeveelheid aerosolen in de binnenlucht te meten, meten we alle deeltjes die kleiner 

zijn dan tien micrometer, in drie schaalgroottes. De waarden van de drie schaalgroottes zijn 

cumulatief.  

 

- PM10: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer, dalen 
neer tot in de holtes; 

- PM2,5: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer, dalen 
neer tot in de longen; 

- PM1: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 1 micrometer, dalen neer 
tot in de longblaasjes. 

 

De luchtsensoren meten de aerosolen in microgram per m3 (mg/m3). 
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Toelichting reductieberekening aerosolenconcentratie 

Onze sensoren meten de aerosolenconcentratie cumulatief. Om de reductie te berekenen, 

worden de cumulatieve waarden omgerekend naar absolute waarden. Vervolgens worden de 

absolute waarden vermenigvuldigd met de factorgrootte om de absolute reductie te 

berekenen. De factor is de grootte van de aerosol ten opzichte van PM1. Hierbij geldt: hoe 

minder grote deeltjes, hoe lager – in verhouding – de aerosolenconcentratie. 

 

Om een valide reductieberekening te doen, is het streven om twee situaties te selecteren met 

zo veel mogelijk gelijke factoren.  
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4. Praktijkstudie 1: kantoorunits & schaftkeet woningbouw 
 
3.1. Situatiebeschrijving 

 

Branche : Woningbouw 
Locatie : Rotterdam 
Functie gebouw : Schakelunits voor kantoor en schaft 

   
Luchtbehandelingssystemen : Airco : niet aanwezig 

  Afzuiging : niet aanwezig 
  Natuurlijke ventilatie : ramen en roosters 
   

Omvang ruimte 1 : Kantoorruimte 36 m2 en 90 m3 

Omvang ruimte 2 : Schaftruimte 108 m2 en 270 m3 
 
3.2. Bevindingen algemene factoren binnenluchtkwaliteit 

 

Ruimte 1: kantoorunits 

De temperatuur en luchtvochtigheid schommelen tussen de optimale waarden. Echter de CO2 

stijgt gedurende de dag tot een oncomfortabele hoogte. Het advies is om met regelmaat een 

raam open te zetten. Sinds kort pieken de TVOC-waarden ook, wellicht doordat er 

regelmatiger wordt schoongemaakt nu. 

 

 
 

Figuur 2: TVOC, luchtvochtigheid, temperatuur en CO2 gemeten. 
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Ruimte 2: schaftkeet 

De algemene binnenluchtkwaliteit-factoren van de schaftkeet geven nette waarden aan. Alle 

factoren vallen netjes binnen de optimale waarden. Bij TVOC zie je de waarden soms pieken, 

naar waarschijnlijkheid omdat er dan wordt schoongemaakt in de ruimte. 

 

 
Figuur 3: TVOC, luchtvochtigheid, temperatuur en CO2 gemeten. 

 
 

3.2. Bevindingen aerosolenconcentratie 

 

De luchtreinigers zijn woensdagochtend 14 oktober om 08:00 uur juist ingesteld. 

 

Bevindingen aerosolenconcentratie kantoorunits 

Voor het vergelijk wordt het tijdsmoment van 10:45 uur gebruikt, het moment dat de piek van 

de eerste pauze maximaal gereduceerd moet zijn.   

 

Figuur 4: reductieberekening aerosolenconcentratie. 

Vergelijk

Voor 8-10 dinsdag om 10:45

Na 14-10 woensdag om 10:45

Aerosol Voor Na

PM10 9,37 3,17

PM2,5 4,5 2,87

PM1 3,27 2,67

Reductie aerosolenconcentratie

Aerosol Voor Na Factor* Voor Na Reductie %

PM10 4,87 0,3 64,00177 311,69 19,20053 292,49 -94%

PM2,5 1,23 0,2 15,61658 19,21 3,123316 16,09 -84%

PM1 3,27 2,67 1 3,27 2,67 0,60 -18%

Totale reductie 334,17 24,99385 309,17 -93%
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Bevindingen aerosolenconcentratie schaftkeet 

Voor het vergelijk wordt het tijdsmoment van 11:45 uur gebruikt, net voor de lunchpauze.  

 

Figuur 5: reductieberekening aerosolenconcentratie. 

 

  

Vergelijk

Voor 8-10 dinsdag om 11:45

Na 14-10 woensdag om 11:45

Aerosol Voor Na

PM10 20,83 2,45

PM2,5 18,57 2,24

PM1 13,94 2,13

Reductie aerosolenconcentratie

Aerosol Voor Na Factor* Voor Na Reductie %

PM10 2,26 0,21 64,00177 144,64 13,44037 131,20 -91%

PM2,5 4,63 0,11 15,61658 72,30 1,717824 70,59 -98%

PM1 13,94 2,13 1 13,94 2,13 11,81 -85%

Totale reductie 230,89 17,2882 213,60 -93%
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5. Praktijkstudie 2: kantoorunits & schaftkeet utiliteitsbouw 
 
4.1. Situatiebeschrijving 

 

Branche : Utiliteitsbouw 
Locatie : Berkel & Rodenrijs 
Functie gebouw : Schakelunits voor schaft 

   
Luchtbehandelingssystemen : Airco : niet aanwezig 

  Afzuiging : niet aanwezig 
  Natuurlijke ventilatie : ramen en roosters 
   

Omvang ruimte 1 : Schaftruimte 108 m2 en 270 m3 
 
4.2. Bevindingen algemene factoren binnenluchtkwaliteit 

 

De temperatuur en luchtvochtigheid schommelen tussen de optimale waarden. Echter kennen 
de CO2-waarden in de schaftkeet pieken rondom de traditionele pauzetijden. Ons advies is 
om met regelmaat een raam open te zetten in de ruimte. De TVOC-waarden kennen met 
regelmaat extreme pieken. Naar waarschijnlijkheid komt dit omdat de ruimte dan ontsmet 
wordt. Het advies is om dan wel de ramen open te zetten voor goede ventilatie.  
 

 
Figuur 6: TVOC, luchtvochtigheid, temperatuur en CO2 gemeten. 
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3.2. Bevindingen aerosolenconcentratie 

 

De luchtreinigers zijn woensdagochtend 14 oktober om 08:00 uur juist ingesteld. 

 

Bevindingen aerosolenconcentratie schaftkeet 

Voor het vergelijk worden twee tijdsmomenten gebruikt (1) 08:15 uur en (2) 09:15 uur.  

 

 

Figuur 7: reductieberekening aerosolenconcentratie. 

 

 

  

Vergelijk 1
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Aerosol Voor Na Factor* Voor Na Reductie %

PM10 5,6 0,33 64,00177 358,41 21,12058 337,29 -94%

PM2,5 15,2 0,4 15,61658 237,37 6,246632 231,13 -97%

PM1 28,37 3,41 1 28,37 3,41 24,96 -88%

Totale reductie 624,15 30,77722 593,37 -95%
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PM10 0,23 0,19 64,00177 14,72 12,16034 2,56 -17%
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6. Praktijkstudie 3: kantoorunits & schaftkeet industriebouw 
 

5.1. Situatiebeschrijving 

 

Branche : Aannemer (petro-)chemische industrie 
Locatie : Pernis Rotterdam 

Functie gebouw : Schottenkeet voor kantoor en schaft 
   

Luchtbehandelingssystemen : Airco : niet aanwezig 
  Afzuiging : niet aanwezig 
  Natuurlijke ventilatie : ramen en deuren 
   

Omvang ruimte 1 : Kantoorruimte ongeveer 54 m2 en 135 m3 
Omvang ruimte 2 : Schaftruimte ongeveer 72 m2 en 180 m3 

 

5.2. Bevindingen algemene factoren binnenluchtkwaliteit 

 

Ruimte 1: kantoorunits 

De algemene factoren van de binnenluchtkwaliteit van de kantoorunits geven over het 

algemeen nette waarden aan. De TVOC-waarden kennen eenmalig een extreme piek, maar 

dit was op het moment dat de kantoorruimte behandeld werd met desinfecteermiddel.  

 

 
Figuur 8: TVOC, luchtvochtigheid, temperatuur en CO2 gemeten. 
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Ruimte 2: schaftkeet 

De algemene factoren van de binnenluchtkwaliteit van de schaftkeet geven over het algemeen 

nette waarden aan. Wel is er met regelmatig rond een piek in TVOC-waarden, zowel in de 

nacht als in de ochtend, maar dit komt naar waarschijnlijkheid door nabijheid van de 

olieraffinaderij. Echter zien we dit patroon niet terug bij de kantoorunits. Nader onderzoek kan 

dit uitwijzen, maar dit wordt afgeraden omdat het risico erg beperkt is. De extreme pieken zijn 

veelal rond 04:00 uur en dan is er niemand in de ruimte aanwezig. 

 

 
Figuur 9: TVOC, luchtvochtigheid, temperatuur en CO2 gemeten. 

 

 

5.3. Bevindingen aerosolenconcentratie 

 

De luchtreinigers zijn maandagochtend 19 oktober om 10:00 uur juist ingesteld. 

 

Bevindingen aerosolenconcentratie kantoorunits 

Het eerste advies was om de luchtreiniger continue op stand I te laten staan. Echter 

constateerden we op dinsdagochtend 20 oktober in het tijdslot van 8 tot 12 uur (zie figuur 10) 

een flinke stijging. In overleg met de contactpersoon op locatie is besloten de luchtreiniger op 

stand II te zetten om deze piek ‘te reinigen’.  

 
Figuur 10: grafiek aerosolenconcentratie kantoorunits. 

 

Om met maximale validiteit een reductieberekening te doen, is gekozen voor twee 

tijdsmomenten. Het eerste vergelijk aan de hand van het eerste advies (continu op stand I). 

Het tweede vergelijk is naar aanleiding van het contact op dinsdagochtend 20 oktober.  
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Figuur 11: reductieberekening aerosolenconcentratie. 

  

Vergelijk aerosolenconcentratie - 1

Voor dinsdag 13-10 om 10:45

Na maandag 19-10 om 10:45

Aerosol Voor Na

PM10 18,5 7

PM2,5 16 5,5

PM1 10 4

Reductie aerosolenconcentratie

Aerosol Voor Na Factor* Voor Na Reductie %

PM10 2,5 1,5 64,00177 160,00 96,00265 64,00 -40%

PM2,5 6 1,5 15,61658 93,70 23,42487 70,27 -75%

PM1 10 4 1 10,00 4 6,00 -60%

Totale reductie 263,70 123,4275 140,28 -53%

Vergelijk aerosolenconcentratie - 2

Voor dinsdag 20-10 om 12:35

Na dinsdag 20-10 om 14:10

Aerosol Voor Na

PM10 11,5 6,5

PM2,5 10,5 6,5

PM1 8 5

Reductie aerosolenconcentratie

Aerosol Voor Na Factor* Voor Na Reductie %

PM10 1 0 64,00177 64,00 0 64,00 -100%

PM2,5 2,5 1,5 15,61658 39,04 23,42487 15,62 -40%

PM1 8 5 1 8,00 5 3,00 -38%

Totale reductie 111,04 28,42487 82,62 -74%
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Bevindingen aerosolenconcentratie schaftkeet 

Er zijn meerdere extreme nachtpieken die overdag flink dalen vanwege het effect van de 

luchtreiniger. Zie grafiek 4 voor twee voorbeelden.  

 

 

 
Figuur 12: grafiek aerosolenconcentratie schaftkeet. 

 

Sinds woensdag 21 oktober zien we gedurende de werkdag steeds meer reductie in de ruimte. 

Hier valt wel meer reductie te behalen met een extra luchtreiniger gezien de omvang van de 

ruimte en de hoeveelheid personen die gelijktijdig de dag starten en in de pauze schaften 

(ongeveer 30 personen).  

 

Om met maximale validiteit een reductieberekening te doen, is ervoor gekozen om een tweetal 

momenten te pakken om 07:00 uur wanneer de hoeveelheid aanwezige personen naar 

aanname ongeveer 30 personen telt. 

 

 
Figuur 13: reductieberekening aerosolenconcentratie. 

 

  

Vergelijk

Voor woensdag 14-10 om 07:00 

Na woensdag 21-10 om 07:00

Aerosol Voor Na

PM10 8 4,5

PM2,5 6,5 4

PM1 5 3,5

Reductie aerosolenconcentratie

Aerosol Voor Na Factor* Voor Na Reductie %

PM10 1,5 0,5 64,00177 96,00 32,00088 64,00 -67%

PM2,5 1,5 0,5 15,61658 23,42 7,80829 15,62 -67%

PM1 5 3,5 1 5,00 3,5 1,50 -30%

Totale reductie 124,43 43,30917 81,12 -65%
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7. Bijlage 1: Specificaties luchtreiniger 

 


