
 

 

Actieplan VENTILATIE 

CO2-meters 

Het Gildenhuis is verantwoordelijk voor onderstaande punten: 
✓ Er is ten minste één CO2-meter. 

Een CO2-meter moet in elke afzonderlijke ruimte die publiek toegankelijk is voor consumptie 

worden geplaatst. 

✓ De meter is op een geschikte plaats geïnstalleerd, niet in de directe nabijheid van een deur of 

raam. 

✓ Bezoeker kunnen de meter en het gemeten CO2-gehalte zien. 

✓ De werking van de meter wordt elke dag voor de opening gecontroleerd. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor onderstaande punten: 
 De meter staat aan. 

 Tijdens de activiteit wordt het CO2-gehalte regelmatig gecontroleerd. 

 Alle nodige maatregelen worden getroffen om de drempel van 900 ppm CO2 niet te 

overschrijden. Indien die drempel wordt overschreden, wordt onderstaande uiteengezette 

actieplan uitgevoerd. 

 Als de drempel van 1.200 ppm CO2 wordt overschreden, stopt de activiteit of een deel daarvan. 

Het meettoestel geeft een visueel en akoestische waarschuwing. 

Actieplan in geval van CO2-gehalte tussen 900 ppm en 1.200 ppm 
Het meettoestel geeft een visuele waarschuwing. 

 Open deuren en ramen. 

 Verhoog de luchtcirculatie door afzuigtoestellen te gebruiken. 

Het gebruik van ventilatoren die rechtstreeks op personen zijn gericht, is verboden. 

 

✓ Het centrum heeft een ventilatiesysteem. 

 Zorg ervoor dat het in werking is tijdens de activiteit, bij voorkeur al van 2 uur voor de aanvang. 

 Controleer of de ventilatieopeningen proper en vrij zijn 

 verhoog met de draaiknop het luchtdebiet van de ventilatiesysteem zoveel mogelijk. 

Als de bovenstaande maatregelen niet volstaan om het CO2-gehalte onder de drempel van 900 

ppm terug te brengen bij een maximale bezetting: 

Breng het aantal aanwezigen terug tot: 

• 80 % van de maximale capaciteit (indien CO2-meting tussen 900 en 1.000 ppm) 

• 70 % van de maximale capaciteit (indien CO2-meting tussen 1.001 en 1.100 ppm) 

• 60 % van zijn maximale capaciteit (indien CO2-meting tussen 1.101 en 1.200 ppm) 

  



 

 

Actieplan VENTILATIE 

Luchtafzuiging – Ventilatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-meter 
CO2-niveau is lager dan 900 ppm 

 

CO2-niveau is hoger dan 900 ppm, maar nog 

wel lager dan 1.200 ppm. 

 

CO2-niveau overschrijdt de alarmdrempel 

van 1.200 ppm 

AAN/UIT-schakelaar (aan de zijkant van het toestel) 

Debietregeling (draai naar links om het debiet 

te verhogen of rechts om te verlagen) 


