KRIJG GRIP OP UW

L U C H T K WA L I T E I T

BI N X SMA RT IL IT Y

Zor gt vo o r ve r t r ou w e n , r u st e n ve i l i g h e i d
BINX Smartility, geeft samen met haar specialisten, inzicht
in daadwerkelijke informatie van uw schoolgebouw,
kantoor of andere ruimte.

BINX SMARTILITY, DÉ SLIMSTE MANIER VAN BOUWEN

“Goede ventilatie is van belang voor een
gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook
om de overdracht van luchtweginfecties,
zoals COVID-19, te beperken.”
RIVM, De zorg voor morgen begint vandaag

Klaar met lezen? Desinfecteer deze
brochure na gebruik. Zo verkleinen
wij samen de kans op verspreiding!

INZICHT VOOR U &

UW MEDEWERKERS

Een geruststelling voor u
en uw medewerkers dankzij
onze directe terugkoppeling.

HOE WERKT HET?
Functionaliteit applicatie

• Inzicht van bezetting
• Inzicht bij te weinig ventilatie
• Eenvoudige (groen, rood) indicator bij
verhoogde kans op overbrengen van corona
• Metingen per ruimte of bureau-eiland
• Eenvoudige (groen, oranje, rood) indicator bij
onvoldoende ventilatie

PORTAL VOOR ORGANISATIE

Analyse en bijsturing van het inzicht
• Realtime én historisch overzicht voor
gebouwbeheerder
• Zeer snelle en eenvoudige installatie zonder
kabels op uw wanden
• Automatische kwartaal rapportages
• Invulling zorgplicht werkgever
• Deskundige interpretatie door dé 		
specialisten van BINX Smartility
• Te koppelen aan het gebouwbeheersysteem
om een totaal inzicht van uw gebouw te krijgen
			

HONDERD PROCENT

VERSE LUCHT, ALTIJD!
VENTILATIE
CHECK

INSTALLATIE
CHECK

ADVIES
RAPPORT

Onze oplossing begint met het
uitvoeren van de ventilatiecheck. Hiermee brengen wij in
kaart wat de huidige status is.

Onze specialisten kijken naar
het gebouwbeheersysteem
en welke mogelijkheden er
zijn voor naregeling.

Wij stellen een advies- rapport
samen, waarin o.a. de huidige
situatie getoetst wordt aan
het bouwbesluit. Daarnaast
kijken wij hoe er invulling
gegeven kan worden aan
aanvullende RIVM-adviezen.
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VERDER KIJKEN
DAN TECHNIEK ALLEEN

INZICHTEN
COMMUNICEREN

Elk gebouw is anders en ook
elke installatie gedraagt zich
anders. Door op ruimte niveau
te meten, hebben wij echt
inzicht in de luchtkwaliteit en
welke maatregelen het meest
effectief zijn.

Het kan zijn dat blijkt dat uw
huidige installatie onvoldoende
capaciteit heeft. Dan kijken wij
samen met u naar andere
mogelijkheden, zoals het
spoelen van de ruimte middels
deuren en ramen. Ook meten
wij hoe lang dit nodig is, om
niet te veel warmte te verliezen.

Samen met u geven wij uitleg
aan leerlingen, medewerkers,
ouders en verzorgers, over
hoe het gebouw zo gezond en
energiezuinig mogelijk gebruikt
kan blijven worden.

Ventilatiesysteem inspecteren
We krijgen regelmatig de vraag om inspecties uit te voeren en installaties anders in te regelen.
BINX Smartility specialist Edwin: “Vaak is er geen, of een beperkt beeld, van de huidige
installaties en wordt er gevraagd om bijvoorbeeld het ventilatie vermogen op 100% te zetten
en recirculatie uit te schakelen, zonder dat men weet of de benodigde componenten ook
aanwezig zijn”. Wij ondersteunen hier in en stellen samen met u een gedegen plan op. Dit hoeft
vaak niet complex of duur te zijn. Edwin: “Bij een klant van ons hebben we bijvoorbeeld de filter
vervanging van de luchtbehandeling eerder laten uitvoeren en bepaald welke ruimte 24 uur
per dag 100% dienen te worden geventileerd.”

Goed gekeurd of afgekeurd?
Uiterlijk 1 oktober moeten scholen in het primair en voortgezet onderwijs hun personeel en
leerlingen laten weten of de ventilatie op orde is. Wanneer uw ventilatiesystemen niet voldoen
aan het bouwbesluit, volgt er een negatief advies uit het adviesrapport.
Status afgekeurd
Dit betekent dat er op één of meerdere punten verbetering nodig is. Wij stellen op uw verzoek
een plan op en voeren dit desgewenst uit, uiteraard in goed overleg met de GGD en het
schoolbestuur.
Status goedgekeurd
Wat betekent de status goedgekeurd in de praktijk? De status goedgekeurd is nog steeds géén
garantie voor een coronaproof schoolgebouw. De status goedgekeurd betekent wel dat uw
school voldoet aan de normen van het bouwbesluit.

Gezondheid versus duurzaamheid
Het hogere energieverbruik, dankzij de optimale ventilatie, lijkt haaks te staan op
de duurzaamheidsambities. Toch hoeft dit niet te betekenen dat bedrijven en organisaties
moeten kiezen tussen ‘gezondheid’ en ‘duurzaamheid’. “Gezondheid staat uiteraard voorop,
maar de behoefte om energiezuinig te zijn blijft ook. We bekijken daarvoor zelf al alle opties
die momenteel voorhanden zijn. Die bespreken we dan met klanten. Daarnaast verwacht ik
dat allerlei innovaties het licht zullen zien waarin beide doelen worden gediend”, aldus Leonie.

Veilig weer aan de slag!
We staan u als BINX Smartility, in deze rare tijden, graag bij met onze specialisten. We
helpen om een zo gezond binnenklimaat te realiseren, en trekken aan de bel zodra waardes
worden overschreden. Desgewenst ontwerpen wij dashboards, waarop de trends per ruimte
eenvoudig zichtbaar zijn. Maar denk ook aan het adviseren, van bijvoorbeeld een roostermaker of facilitair medewerker, over hoe het nóg beter kan.
Daarnaast helpen wij u graag om eventuele onrust bij leerlingen en/of medewerkers weg te
nemen, dit door sterk visueel te comuniceren rondom de inzichten en de getroffen maatregelen.
Wij denken graag met u mee.

Onze applicatie is
veilig, laag in kosten
en draait stand-alone!

ONZE APPLICATIE
WERKING & KOSTEN

VERBINDING
• SaaS (Software as a Service)
oplossing
• Geen invloed op lokaal WiFi of 4G

SECURITY
• Beveiligde verbindingen
• Geen persoonsinformatie
• Servers staan in Nederland
(Géén Cloud)
• Gegevens & data worden lokaal
verwerkt

KOSTEN
• Vanaf €1,- per indicator per dag
(1 indicator per leslokaal, of 6-10
werkplekken)		
• Initiële montagekosten op basis
van de offerte afhankelijk van
omvang

Meer weten?
Neem gerust contact op met Leonie, zij helpt u graag verder!
l.meuwszen@bi-smart.nl
06 – 38 42 49 02

Smartility ondersteunt u gedurende het coronavirus

T: 085 53 63 000

www. bi- smar t. n l

