
 

 
 

 
 

Advies Luchtkwaliteit 
 
 

“Zekerheid over luchtkwaliteit met Unica Building Insight | Air” 
 
 

Inleiding 
 
Vanwege de coronarisico’s is er meer aandacht dan ooit voor een veilig binnenklimaat, onder 
andere in scholen, verpleeghuizen en kantoren. Om risico’s op verspreiding van corona te 
verminderen is het belangrijk om inzicht te hebben in de luchtkwaliteit. Door permanente meting van 
de CO2-waarde via Building Insight | Air wordt duidelijk of de luchtkwaliteit in een ruimte binnen de 
norm is, of dat ventilatie of ruimtegebruik aangepast moet worden. Door het scannen van de QR-
code kunnen gebruikers direct en eenvoudig inzicht krijgen in de luchtkwaliteit van de ruimte waarin 
zij zich bevinden, zonder tussenkomst van een beheerder. Zij kunnen dan zelf actie ondernemen als 
in een ruimte de drempelwaardes van de RIVM-normen worden overschreden. 
 
 

Advies 
 
Building Insight | Air richt zich op ventilatie in uw praktijk en geeft direct inzicht in de luchtkwaliteit 
van een ruimte. Die luchtkwaliteit wordt continu gemeten met een sensor die in de ruimte hangt en 
de CO2-waardes van die ruimte registreert. Die waardes worden opgeslagen en getoond in een 
webapp. Elke gebruiker van een ruimte kan de waardes checken via een smartphone, door de QR-
code te scannen die op de sensor is geplaatst. 

 

                                                                      
Plaatsen      
                                                 
Het plaatsen van de module aan de wand is in een minuut gedaan en technische kennis is hiervoor 
niet nodig. Na de eenvoudige configuratie wordt automatisch het netwerk van KPN geactiveerd en 
ben je met jouw smartphone met Building Insight | Air verbonden. De oplossing werkt volledig 
draadloos zonder dat er gebruik hoeft te worden gemaakt van een WiFi-netwerk of speciale app. 
Door het scannen van de QR-code op de sensor komt een gebruiker terecht in een webapp op de 
browser van zijn smartphone. Daarop is de actuele waarde af te lezen en kan een SMS-notificatie 
worden ingesteld voor als een drempelwaarde wordt overschreden. 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 Zekerheid over luchtkwaliteit  

Building Insight | Air richt zich op ventilatie in uw praktijk en geeft  
direct inzicht in de luchtkwaliteit van een ruimte. Die luchtkwaliteit wordt 
continu gemeten met een sensor die in de ruimte hangt en de CO2-
waardes van die ruimte registreert. Die waardes worden opgeslagen en 
getoond in een webapp. Elke gebruiker van een ruimte kan de waardes 
checken via een smartphone, door de QR-code te scannen die op de 
sensor is geplaatst. 

 

Notificaties aan gebruikers 

Als een drempelwaarde wordt overschreden, 
krijgen gebruikers die de code hebben gescand 
een SMS-melding. Zij kunnen dan actie 
ondernemen om de luchtkwaliteit in een ruimte te 
verbeteren, door bijvoorbeeld de ramen open te 
zetten of de bezetting in de ruimte tijdelijk aan 
te passen.  

 

 



                                              

 

 

 
 
 

Waarom Building Insight | Air? 
 

✓ Direct inzetbaar ter bestrijding van coronarisico’s rondom ventilatie 
✓ Biedt zekerheid over luchtkwaliteit in binnenruimtes 
✓ Plug-and-play: binnen een paar minuten zelf te installeren 
✓ Elke gebruiker van de ruimte kan inzicht krijgen in de waardes 
✓ SMS-notificatie bij overschrijding drempelwaarde 
✓ Modulair uit te breiden met bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid 

 
 

Aanbod 
 
Wanneer u deelnemer bent bij Voorpraktijken ontvangt u  een aangepast aanbod.  
 
 
Building Insight | Air inclusief abonnement (1 jaar) € 295,- ex BTW 
 

✓ 1 stuks € 250,- per stuk     ledenkorting € 45,- 
✓ 2 stuks € 245,- per stuk     ledenkorting € 100,- 
✓ 3 stuks € 235,- per stuk     ledenkorting € 180,- 

 
Abonnement Building Insight | Air 
 
• Het abonnement is inbegrepen en heeft een looptijd van 1 jaar. 
• Deze wordt na 1 jaar automatisch verlengd en is na het eerste jaar per jaar opzegbaar. 
• Kosten zijn €30,- per jaar 
 
 

 
 
 

Building Insight | Air iets voor uw praktijk?  
Neem vrijblijvend contact met ons op. 

 
building-insight.nl  

ubsarnhem@unica.nl  
 
 

http://building-insight.nl/
mailto:ubsarnhem@unica.nl

