
COVID-19 en
Luchtbehandelingskasten

Is ventileren dé oplossing? En hoe pas je jouw
luchtbehandelingskast erop aan? Wij helpen je graag

verder!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mRggIVTMS0mERxAH0Dz1ZIJ0Ol8eoUtGkxQX8WXzJiZURU4wMUVJMkhXTFpGRTRHRjFMVDZPV1ZFNi4u


29-06-2020

IEDEREEN WORDT GERAAKT DOOR COVID-19. MAAR WELKE AANPASSINGEN AAN JE
BESTAANDE LUCHTBEHANDELINGSKAST KUN JE DOEN? WIJ HELPEN JE HIER GRAAG BIJ. 

Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken die tot doel hebben om te kijken of er

verspreiding plaats kan vinden via luchtbehandelingsinstallaties. Tot op heden is dit nog niet

aangetoond. Wel wordt er al veel advies gegeven. 

Het RIVM geeft voornamelijk het advies om zo veel mogelijk te ventileren. Het aanpassen van

ventilatiesystemen is op basis van de huidige inzichten niet nodig en de geldende richtlijnen en

onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Wel is het volgens het RIVM belangrijk dat er

mogelijkheden zijn om goed te ventileren; het verversen van de lucht draagt bij aan een prettig

en gezond binnenklimaat. (Zie de website van het RIVM).

Ventileren met je bestaande luchtbehandelingskast

Oudere luchtbehandelingskasten zijn vaak nog gebaseerd op een (groot) deel recirculatie.

Wanneer je alleen met buitenlucht wilt gaan werken, kan het zijn dat de bestaande

componenten (bijvoorbeeld de verwarmers en koelers) niet voldoende capaciteit kunnen

leveren. Een vrijblijvend advies van afdeling Renovatie & Onderhoud geeft inzicht of jouw

installatie aangepast moet worden. 

Ook zekerheid? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op. Of neem contact

op met Aart-Jan Mels via 06-83 67 33 18. 

Luchtbehandelingskasten en
Covid-19

Binnen blijven. Afstand houden. Ventileren. Bevochtigen. Wat is er
nodig betreffende je eigen LBK i.v.m. Covid-19?

https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing
mailto:a.mels@orangeclimate.nl
tel:+31683673318


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mRggIVTMS0mERxAH0Dz1ZIJ0Ol8eoUtGkxQX8WXzJiZURU4wMUVJMkhXTFpGRTRHRjFMVDZPV1ZFNi4u


OC Verhulst
Albert Einsteinweg 10

5151 DL DRUNEN (NL)

+31 416 672 200

info@oc-verhulst.nl

www.oc-verhulst.nl
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