De onthulling achter de corona crisis
Inleiding
De corona crisis toont aan wat wij al 20 jaar proberen te zeggen – Lucht hygiene is - naast handen
wassen, schone kleding, etc. - de laatste schakel in een gesloten hygiene concept.

Helaas toont het ook dat er door de latente behoefte voor lucht hygiene de wetgeving nooit echt
met regelgeving is gekomen waardoor er bij bedrijven een aansporing tot innovatie dan wel gerichte
oplossingen zouden zijn gekomen - en wij allemaal nu zo "radeloos" rondlopen bij vraagstukken als
• hoe verspreidt het Virus zich ?
• Is het luchtgedragen ?
• Hoeveel virusdeeltjes zijn er nodig om een infectie daadwerkelijk te laten propageren (DoseResponse relatie)
We weten ondertussen hoe het virus zich kan verspreiden en welke maatregelen het zouden kunnen
voorkomen:
• Direct (droplet) contact
(1,5m, mondkapjes en koortsmetingen)
• Aerosols inademen
(meer ventileren, verhogen luchtvochtigheid en meer UV-C
luchtdesinfectie)
• Smeerinfecties
(oppervlakte en hand desinfecties)
• HVAC-recirculatie risico
(UV-C toepassen in luchtventilatiesysteem)

Infectiepreventie
Infectiepreventie eist 1) schone lucht, maar ook dat die schone lucht 2) de juiste weg volgt; namelijk
zo dat het vervuilde lucht bij de mens weghoudt.
In de praktijk is dit niets nieuws, immers doen we dit al in operatiekamers en noemen het
DOWNFLOW SYSTEMEN.
Hier volgt een korte uitleg ahv plaatjes:
Standaard is het in kantoren gebruikelijk om een zg Overhead systeem toe te passen. Lucht wordt
boven ingeblazen en ook boven afgezogen.

Hygiënisch gezien is dit dus een gevaar, immers verspreidt je het virus (aerosol) over alle mensen.
Beter is dus een Downflow systeem, die alle virus aerosols richting de grond drukt en deze daar ook
weer afzuigt.

Doelstelling is dus om een Overhead systeem van kantoren, scholen, concertzalen, etc. om te zetten
naar een Downflow systeem om absolute veiligheid te kunnen bieden. Dit kan relatief eenvoudig
door de bestaande (plafond) afzuig te verleggen naar een punt op 30-40cm boven de vloer.

Computersimulaties tonen deze veiligheid ook aan:

(Dame verspreidt continu (groene) virus deeltjes)

De 2 volgende plaatjes tonen de beweging van de lucht in geval van een Overheadsysteem en de
beweging van de lucht na omzetting naar een Post-Downflow systeem in de praktijk en hiermee de
simulatie in de praktijk bevestigt.
Lucht (en virus aerosol) stijgt

Lucht (en virus aersol) wordt naar beneden
gedwongen en via de nieuw geplaatste
afzuiging verwijdert.

Het voorbeeld kantoor waar 21 van zulke afzuigpunten zijn gerealiseerd.

Luchtbehandeling mbv UVPE in een HVAC
De 2e vraag die nu gesteld mag worden is, hoe reinigen we de lucht en voeren we deze ideaal gezien
weer terug om niet al te veel energie te verbruiken door alleen 100% verse buitenlucht te gebruiken.
Hiervoor bestaan z.g. warmtewisselaars maar deze hebben het risico dat ze door het carry-over
effect het virus gedeeltelijk weer terugbrengen naar de gebruiker.
DE oplossing is om het ventilatiesysteem uit te voeren met Virobuster Steritubes.

(Groen= buiteblucht), (rood= virus geladen afgezogen lucht) en (blauw) geconditioneerde en veilige
lucht naar gebruiker.
De Steritubes kunnen in het retourkanaal (A) of in de totale toevoer (C) worden geplaatst dit hangt
ervan af of de verse toevoerlucht ook het virus risico draagt.

Luchtbehandeling mbv Stand-Alone units
In de praktijk zijn er echter ook veel gebouwen (scholen, wachtkamers, MKB kantoren, etc) die geen
omslachtig ventilatiesysteem hebben en vertrouwen op verwarming met radiatoren en in "split
airco's" voor de zomer. Ventilatie gebeurd via ramen of roosters in de ramen/muren.

(Split airco waar de lucht alleen wordt gekoeld, en niet (of heel klein deel) ververst.
Voor deze ruimtes is een krachtige Stand-Alone unit te gebruiken om de z.g. "Down-Flow" beweging
te garanderen. De Steribase 300 plus inactiveert de virus geladen lucht en geeft deze via een
krachtige worp weer terug in de ruimte.

(In onderste plaatje is weer duidelijk te zien hoe de Steribase een veilige situatie creëert door continu
virus geladen lucht (groen) van de dame af te zuigen en schone lucht weer terug te geven)

Overhead vs Downflow
Overhead

(+) Uitvoering
(-) Meer lucht dan nodig wegens kortsluiting
(-) Lage CADR*
(-) Virus Aerosol onveilig
Downflow

(+) Virus Aerosol veilig
(+) Goede CADR
(-) omslachtigere uitvoering

USP's met Virobuster
STERITUBE
• Absolute sterilisatie van corona virus lucht (>99,99% kill)
• Retrofit in bestaande systemen mogelijk
• Aan/uit indien nodig
• Bij uit geen kosten (verwaarloosbare drukval)
• Onderhoud om de 3 jaar* pas en daardoor zeer lage life cycle kosten in vergelijk met
mechanische filters
• Veilig en bewezen in gebruik

STERIBASE
• Absolute sterilisatie van corona virus lucht (>99,99% kill)
• krachtig genoeg om lucht in een ruimte in veilige down-flow beweging te brengen
• Onderhoud om de 3 jaar* pas en daardoor zeer lage life cycle kosten in vergelijk met
mechanische filters
• Veilig en bewezen in gebruik

Discussie;
Hoe heeft het allemaal zover kunnen komen ? Hierbij spelen 3 vragen een rol
1. Waarom speelden tot nu toe virussen geen rol mbt luchtkwaliteit ?
2. Hoezo werd er niet standaard Down-Flow systemen voorgeschreven ?
3. Waarom is er nooit gerichtere wetgeving opgesteld ?
Antwoorden;
1. Omdat de huidige stand der techniek - mechanische filtratie geen virussen aankan en dit niet
bekend mocht worden.
2. Omdat er bij een Down-Flow systeem door de ideale stroming minder lucht - en daardoor
minder omzet voor de HVAC industrie - nodig is.
3. Omdat de Lobby van de filter & HVAC industrie zo sterk was, dat er geen wetgeving - gericht
op virussen - mocht komen zolang zij zelf geen "interessante" oplossing zouden hebben.
De corona crisis heeft dit geheel nu redelijk pijnlijk onthult en maakt van de latente behoefte voor
lucht hygiene nu dringende behoefte. Het loont zich absoluut dit thema aan te pakken cq er ook in te
investeren omdat het SickBuikdingSyndroom ook gedeeltelijk door slechte luchthygiene (PAQ) wordt
veroorzaakt en godzijdank er wel genoeg studies zijn die de (kosten) relatie tussen virus (bijv.
Influenza, Reno, Noro, etc.) beladen lucht en werknemers productiviteit en ziekteverzuim aantonen.
Cowboys
Het is opmerkelijk hoeveel mensen UV- en / of Air-specialisten zijn geworden en niet alleen "het
juiste advies" bieden, maar ook "de super NASA-technologie" die het virus bestrijdt als aërosol.
Waar was ze de afgelopen 20 jaar?
Laten we een paar opmerkingen richting hen maken;
o houd de mensen niet voor de gek met technologieën die 20 jaar geleden stierven (zoals open UVC robots of upper room desinfectie)
o Beweer aub niet dat 2D UVC een 3D-product zoals een gezichtsmasker of boodschappen kan
steriliseren
o Breng mensen niet in gevaar door technologieën zoals plasma of ionisatie aan te bieden.
Als u toch nog beweert de oplossing te zijn, laat het ons dan zien, middels:
• De efficiëntie van uw systeem bij één doorgang ( LOG-reductie)
• De efficiëntie in een kamer van 100 m3 binnen 10 minuten in reële situatie (geen
laboratorium)
• Hoe zijn beide efficiënties na 1 maand werken? Is het apparaat al verstopt?, heeft zichzelf
vernietigd ?? Of is de gebruiker gedood ?
• Welke veiligheidscertificaten zijn er ?
• En last but not least, verkoop het niet goedkoop en vraag elke 2-3 maanden een (€€)
onderhoud waardoor de life cycle kosten boven xxxxx komen
Het feit dat de autoriteiten de noodzaak om regels te implementeren niet erkenden, betekent niet
dat jullie - cowboys - de 'angst' onder de mensen mogen misbruiken.
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