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HOE GEDRAGEN VIRUSHOUDENDE DEELTJES ZICH?

WAT GEBEURT IN GESLOTEN RUIMTEN ZONDER VENTILATIE?

De belangrijkste overdracht van het coronavirus gebeurt door inademing van virushoudende druppeltjes, die bij het
ademen, hoesten, spreken etc. kunnen ontstaan. Een mengsel van deze deeltjes wordt ook wel aerosol genoemd.
Aerosolen zijn dus kleine zwevende deeltjes in de lucht, die het coronavirus kunnen bevatten en die in binnenruimtes rond
kunnen zweven.

Inmiddels is zeker dat een goed werkend mechanisch ventilatiesysteem door verdunning van de ruimtelucht met buitenlucht
het risico op infectie verkleint.

Hoe aerosolen zich in de binnenruimte verdelen en welke soort ventilatie het effectiefst is tonen de volgende
vereenvoudigde afbeeldingen.

Schematische Darstellung von Ausbreitungsmechanismen nach (Pan et al. 2019) ©Heinz
Trox Wissenschafts gGmbH 

Grote deeltjes vallen naar beneden of kunnen door mond-
neusbescherming afgevangen worden.

Kleine deeltjes zweven langer in de lucht en passeren mond-
neusbescherming.

Zwevende deeltjes bewegen zich door lichaamswarmte,
beweging, luchtstromen enz.

Zwevende deeltjes veranderen hun eigenschappen door
verdampen, lading enz.

De aerosolen verdelen zich in korte tijd overal in de ruimte.

Als iemand besmet is neemt de viruslast in de ruimte steeds
toe.

Het infectierisico stijgt. 
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WAAROM IS EEN OPEN RAAM NIET VOLDOENDE?

WAAROM KAN EEN „AIRCO“ HET INFECTIERISICO ZELFS VERGROTEN?

Zonder wind en bij kleine temperatuurverschillen tussen
ruimte- en buitenlucht is er slechts minimale ventilatie.

Goede ventilatie is niet het gehele jaar gegarandeerd.

Binnenklimaat is niet instelbaar.

Ruimtes hebben vaak te weinig open ramen voor voldoende
ventilatie.

Systemen zonder verse lucht toevoer en zonder
resp. met alleen een groffilter reduceren de viruslast
niet!

Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze een
snellere verspreiding veroorzaken!



HOE KAN DE VIRUSLAST IN RUIMTEN ZONDER GOEDE VENTILATIE GEREDUCEERD WORDEN?

WAAROM IS MECHANISCHE VENTILATIE ZO EFFECTIEF?

Recirculatie-units met HEPA-filters kunnen de viruslast bij
grote luchtwisselingen  sterk reduceren.

Het binnenklimaat kan daarmee niet worden beïnvloed.

Moderne luchtbehandelingsinstallaties vervangen continu de
vervuilde lucht met verse lucht.



DE NIEUWE TROX LUCHTREINIGER

UW CONTACTPERSOON – WIJ ZIJN ER VOOR U

De viruslast en daarmee het infectierisico wordt
gereduceerd.

Luchtvochtigheid en temperatuur kunnen bij veel installaties
geregeld worden op een comfortabele waarde, wat een
positief effect heeft op de weerstand.

Met de continue toevoer van verse lucht worden
verontreinigingen en CO2 op een zo laag mogelijk niveau
gehouden, wat een positief effect heeft op concentratie,
leren, productiviteit, gezondheid enz.

Reduceer het infectierisico in uw ruimten met de TROX Luchtreiniger. Het filtert 99,95 % van
alle aerosolen uit de lucht en heeft de grootste luchthoeveelheden uit zijn klasse.

PERSOONLIJK, DIGITAAL OF OP LOCATIE

Wij helpen u graag met advies bij uw projecten.
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