
Oplossingen verbonden aan de kwaliteit 
van onze binnnenlucht.

www.zaack.io
www.valorservicesgroup.be



De Zaack CR®-box maakt continue monitoring van 
deeltjesconcentraties mogelijk > 0,3 µm • > 0,5 µm •  
> 1 µm • > 2,5 µm en > 5 µm van uw gecontroleerde 
atmosfeeromgevingen. Met de Zaack CR® box kunt 
u de ventilatie van uw cleanrooms beter regelen en het 
energieverbruik optimaliseren.

Zaack, jong innovatief bedrijf

Zaack CR®, fijnstofbewaking van uw cleanrooms

5 tot 10 maal meer 
vervuiling binnenshuis dan 
buitenshuis *
 

21 Miljard $  

de sociaaleconomische kosten 
die worden toegeschreven 
aan een slechte luchtkwaliteit 
binnenshuis geschat op basis van 
6 verontreinigende stoffen*

80 a 90% van onze tijd 
spenderen we binnen.*
 

8 Miljoen  
van de 

sterfgevallen wereldwijd wordt 
in 2016 toegeschreven aan 
luchtverontreiniging, waarvan  3,8 
Miljoen vroegtijdige sterfgevallen 
als gevolg van luchtverontreiniging 
binnenshuis.

*Bron: OMS en 2018

MVO-doelstellingen:
• Gezondheid, comfort en welzijn van de bewoners

• Voorkom risico’s

Economische problemen :
• Verhoog de prestaties en productiviteit

• Verlagen van ziekteverzuim (7% gerelateerd aan 

binnenluchtkwaliteit)

• Verzamel opposable data

• Beheers het energieverbruik door te anticiperen

belasting effecten

• Pas een voorspellend onderhoudsplan toe

Onze producten zijn MADE IN FRANCE 
(vervaardigd en geassembleerd in 
Frankrijk).  
Onze partners en leveranciers
zijn uitsluitend Europees.

Zaack DUST® Zaack QAI®Onze innovaties
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Zaack QAI®

Continue realtime gegevensmeting van 
de binnenluchtkwaliteit.

WIFI, Ethernet (of 4G optioneel) 

Gegevens van de atmosperische lucht 
beschikbaar via open data 

Beveiligde Cloud: Client-eigendom, gegevens worden
opgeslagen op Google Cloud Platform

Zaack QAI® meet continu kooldioxide( CO
2 

), koolmonoxide ( CO ), stikstofdioxide ( NO
2
 ), ozon ( O

3 
), totaal vluchtige 

organische stoffen ( COVT ), fijne deeltjes ( PM
1
, PM

2.5
, PM

10 
) en comfort parameters (temperatuur, relatieve vochtigheid 

en atmosferische druk) 

Zaack QAI®, Piloot van de binnenluchtkwaliteit



Datahosting
• Gegevens opslag
• Veilige cloud 

Toegang tot applicaties 
• Personalliseren van de interface
• Real-time datavisualisatie
• Waarschuwing en melding bij het 
overschrijden van de drempel
• Rapporten 

Ondersteuning door experts
• Datatracking

• Diagnose en advies op afstand

• Aanbeveling van adequate oplossingen

Hoge kwaliteitscontrole 
• Specifieke sensor per vervuilende stof
• Meting van 11 parameters 

Installatie van de apparatuur
• Site diagnose
• Implementatiestudie
• Installatie en configuratie

Apparatuuronderhoud
• Onmiddellijke vervanging
tijdens onderhoud
• Update op afstand
• Kalibratie elke 24 maanden
• Alarm bij ontbrekende gegevens
• Monitoring van meetafwijkingen

Zaack, klantenservice om u te ondersteunen

Zaack, een erkende speler

Zaack  
Laureaat

Zaack lid &  
samenwerking

Vice-voorzitter van Fimea
President FIMEA Ile de France 

Zaack DUST®, sensor op toezichstluiken verbonden met het 
netwerk om stofafzetting te meten in uw luchtkanalen.
Een goede binnenlucht kwaliteit vereist ook onderhoud
van uw ventilatienetwerken (volgens norm EN 15780) .

Valor Services Group  •  +32 3 304 86 44  •  info@valorservicsgroup.be

Netwerk
LoRaWANZaack DUST® 


