DE VENTILATIE GUIDE MEET LUCHTKWALITEIT IN JE HUIS OF WERKOMGEVING

De ventilatie Guide
De ventilatie Guide monitort op vluchtige stoffen.
Slechte lucht is onzichtbaar en voor mensen niet waar te nemen. In huis dwarrelen allerlei
onzichtbare schadelijke stoffen rond, die we ongemerkt zelf naar binnen halen. Daardoor is de
luchtkwaliteit binnenshuis vaak slechter dan buiten. Dat komt onder andere door het gebruik van
schoonmaakmiddelen, parfums en wat er vrij komt tijdens het koken. Zelfs wat we uitzweten en
uitademen blijft hangen.
Geuren herkennen
De Ventilatie Guide is een klein apparaatje dat je op toegankelijke wijze bewust maakt van deze
vluchtige stoffen. Wij merken deze geurtjes allang niet meer op, omdat we aan geuren gewend
raken.
Ventileren
Alles draait om eenvoud en comfort. Daarom is het fijn om een ventilatie guide te
hebben. De guide zet de ventilatie aan zodra het nodig is en zet deze ook weer uit
wanneer de lucht schoon is. Een raam openzetten kan natuurlijk ook zo gebruik je niet meer energie
dan nodig .
Lampjes ladder
Via lampjes wordt de luchtkwaliteit in huis met een oogopslag duidelijk. Dat gaat trapsgewijs. Een
blauw lampje op de onderste plek geeft aan dat de luchtkwaliteit binnenshuis ongeveer gelijk staat
aan die van buiten. Dat is goed. Brandt het blauwe lampje op de tweede of derde plek, dan is de
lucht in huis iets vervuild, maar niets om je zorgen over te maken. Brandt het lampje op de vierde tot
zevende plek, dan is de binnenlucht ernstig vervuild. In dat geval moet er geventileerd worden om
gezondheidsklachten te voorkomen.
Negen jaar veiligheid
De Ventilatie Guide heeft een levensduur van 84.000 branduren. Dat is meer dan negen jaar extra
veiligheid in huis.
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Certificaat binnenklimaat monitor
Fabrikaat: Canairy
ID nummer : RAS 1207 gwr
Rasenberg Instruments is een onafhankelijk wetenschappelijk bureau binnenmilieu. Vanuit
praktijkonderzoek ontwikkelt Rasenberg Instruments nieuwe methoden om gezondheidsklachten
door verontreiniging van de lucht te voorkomen. Directeur Frans Rasenberg heeft in het verleden
gewerkt met onder andere NASA, Defensie en TU Delft en werkt samen met TU Eindhoven.
Rasenberg gebruikt zijn skills als research instrumentmaker om prototypes of nul series te
ontwikkelen. Deze zijn uitsluitend bestemd voor kwalitatief onderzoek.
De ventilatie Guide is verkrijgbaar voor € 195,- excl. BTW
Inclusief:
- De ventilatie Guide
- Adapter (Plug and Play)
- Handleiding
Bestellen kan via mail mail@fransrasenberg.nl
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