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Binnenklimaat Label Gegevensbronnen
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Dataplatform
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• Op maat ontwikkeld voor het 
Binnenklimaat Label.

• Een schaalbaar multi-cliënt dataplatform.
• Door gebruik te maken van flexibele

technieken (MongoDB) het dataplatform
kan snel worden geüpdatet.



Data Privacy
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• Elke klant heeft een aparte database, kan alleen in eigen database rondkijken en zal geen toegang hebben tot de 
data van andere klanten.

• Een gebruiker kent meerdere rollen die toegekend kunnen worden (bijv.: administrator, een gebruiker, &                
inspecteur). 

• Verschillende rollen hebben verschillende autorisatie niveaus die bepalen tot welke mogelijkheden de gebruiker  
beschikt.

• De applicaties die gebruikt worden door de klanten worden versleuteld met gebruikersnaam en wachtwoord.

• Er is geen individuele gebruikersnaam aan de enquête gekoppeld.

• Geen gegevensanalyse door derden en geen gegevensopslag buiten de Virtual Private Server in Amsterdam.



Data Security
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• Toegang tot de databases wordt, naast een geldige gebruikersnaam en wachtwoord, alleen toegeked als   
de SSH (Secure Shell) sleutel van een geldig IP adres toegekend is. Vanaf andere IP adressen is               
toegang überhaupt niet mogelijk.

• Elk gebouw is uitgerust met een privé 4G-router en eigen privé LorA-communicatiegateway, gekoppeld met 
de VPS-server in Amsterdam.

• De verbinding tussen klant en server wordt beveiligd met een SSL/TLS certificaat van een VPS server.     
Dit betekent dat de data versleuteld over het internet wordt verstuurd.

• Er is een brute force-beleid dat gebruikersaccounts gedurende een korte periode vergrendelt wanneer er  
meerdere verkeerde pogingen worden gedaan. 

• Gebruiker applicaties zijn beschermd tegen openbare toegang en zijn alleen toegankelijk met een tijdelijke 
geldig toegangstoken.
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Gebruikersinterface - Bouwinspecteur
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Gebruikersinterface - Bouwinspecteur - Mobiele Versie
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Gebruikersinterface - Enquête

Bron vragen: bba binnenmilieu
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Gebruikersinterface – Enquête Mobiele Versie
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Continue Monitoring

• Eenvoudige en snelle installatie kit met hoge kwaliteit zelf-kalibrerend 

commerciële vooraf geconfigureerd draadloze sensoren en gateway

• Sensoren en Gateway prijs volgens aankoopprijs bij hardware 

leverancier

• Veelal 4 – 6 sensor units per kantoorgebouw

• Als er een API beschikbaar is, kunnen gegevens uit een bestaand 

gebouwsensornetwerk worden gehaald.



Geconfigureerd Draadloze Sensor installatie Kit
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GlobalSat PM2.5
fijnstof sensor

Elsys ERS CO2
Indoor Draadloze 
Climate Sensor
CO2, RH, Temp

Kerlink Wirenet LoRa 
Gateway met 4G



Data Stroom
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LoRa 
Server

Database 
VPS Server 
Amsterdam

LoRa 4G
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Meetduur en sensorlocatie

• Sample interval max. 15 minuten
• Minimaal 95% van de data dient beschikbaar te zijn voor analyse
• Leefzone NEN 1087: lager dan 1,8 m hoogte, 1 m uit de gevel en 0,2 m van 

binnenwanden
• Montage aan binnenwand toegestaan mits:
• Niet wordt blootgesteld aan zoninstraling
• Niet in de directe worp is geplaatst van ventilatietoevoorzieningen (inblaasroosters, 

gevelroosters, te openen ramen)
• Niet is blootgesteld aan lokale warmtebronnen (direct boven verwarming, nabij 

beeldschermen, etc..)



Sampling strategie
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• Minimaal 1 sensor ruimte per ruimte type

• Selectie van een aantal ruimte types: 1-
persoonskamer, 2-persoonskamer, 2-
persoons spreekkamer,  3 persoons 
spreekkamer, grote kamer tussen 4-8 
persoons, klein vergaderruimte minder dan 10 
personen, groot verg. ruimte tussen 10-25 , 
persoons, kantoortuin, vergaderzaal meer dan 
25 persoons, leslokaal / instructie ruimte, 
kantoor tuin, kantine / restaurant 

• # verdiepingen: minimaal BG en hoogste 

etage
• Oriëntatie: zowel zuid als noordzijde
• Minimaal 1 ruimte per luchtbehandelingskast
• Maak slimme combinaties, bijvoorbeeld: bv 

noordzijde op BG of Zuidzijde hoogste etage
• Klachten ruimtes (enquête of inspectie) in 

monitoring betrekken
• Veelal 4 – 6 sensor units per kantoorgebouw
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Installatie protocol

1. Sensorkit wordt besteld 
2. Elke sensor wordt geregistreerd op naam 

en standaard locatietype in de Client 
Configurator applicatie.

3. Elke draadloze klimaatsensor heeft een 
sterke plakstrip aan de achterkant om 
een snelle installatie mogelijk te maken.

4. LorA-gateway en fijnstof sensor zijn 
aangesloten op een stopcontact

5. Systeem wordt operationeel
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Client Configurator
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Elke sensor kan tijdens de installatie worden geselecteerd om de datastroom te controleren

Sensorgegevens bekijken



Labelscore Sensorgegevens
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Meetwaarde A B C D
CO2 (ppm) < 800 < 950 < 1200 > 1200
Temperatuur (°C) > 21 & < 25 < 21 & > 25 < 20 & > 26 < 19 & > 27

Luchtvochtigheid (%) > 35 & < 70 < 35 / > 70

Fijnstof (I/O) < 0,25 < 0,5 < 0,75 > 0,75

Scores zijn afhankelijk van 95% van de gegevens tijdens 
werkuren, die binnen een bepaalde drempel vallen.



B
BK score

CO2 Temperatuur

Luchtvochtigheid Fijnstof

BK individuele scores
CO2
Temperatuur

Luchtvochtigheid
Fijnstof

A
B
B
B

Driepersoonskamer
Ruimte: B
Sensor: 9982
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Geïntegreerde labelscore

Binnenlucht monitoring: C02 & Fijnstof (PM2.5)
Klimaat monitoring: RV & Temp
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Binnenklimaat Label

• Na 3 maanden wordt een tijdelijk label en 
rapport uitgebracht op basis van de 
bouwinspectielijst en de Gebruikers 
Enquête.

• Na 1 jaar wordt het volledige label 
uitgegeven op basis van feedback van 
mensen, de inspectiegegevens en 
continue sensorgegevensmetingen.. 

• Het Binnenklimaat Label is drie jaar 
geldig. Jaarlijks wordt een rapport met de 
berekende labelscore verstrekt.
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Referenties

• Bouwinspecteur lijst en Gebruikers 
Enquête
door bba binnenmilieu

• Sampling strategie en protocol 
door TNO

• Data Platform, data analysis, 
applicaties, en label rapport
door OfficeVitae

https://www.binnenklimaatnederland.nl/


