
De Feintechnikschule, een school voor precisietechniek, in 

Villingen-Schwenningen in het Zwarte Woud werd in 1900 

opgericht als ‘koninklijke württembergische beroepsschool 

voor precisiemechanica, elektromechanica en uurwerktech-

niek’. In de jaren 1960 werd de beroepsschool uitgebreid 

met nog een paar opleidingen, bijvoorbeeld het Technische 

Gymnasium.
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Tegenwoordig zitten er in totaal 600 leerlingen uit allerlei 

disciplines op school, waarvan 200 op het Technische 

Gymnasium. Het scholencomplex bestaat uit 4 gebouwen: 

het oudste is ruim 100 jaar oud, twee stammen uit de jaren 

1960 en het laatste werd gebouwd in 2008.

Aantonen van verhoogde CO₂-
concentratie in klaslokalen met de  
testo 160 IAQ draadloze datalogger.
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De uitdaging:

vooral de oudere gebouwen van de Feintechnikschule zijn 

nauwelijks geïsoleerd (muren van zandsteen). Bovendien 

zijn er hier en daar defecte ramen, wat regelmatig luchten 

van de klaslokalen onmogelijk maakt. 

Het oudste gebouw van het Technische Gymnasium – ruim 

100 jaar oud – kent 16 klaslokalen. Tijdens sommige lessen 

zijn er tot wel 30 leerlingen plus de leraar aanwezig in een 

lokaal. Juist bij grotere groepen leerlingen in het klaslokaal 

leidt dit regelmatig tot een snelle toename van de CO₂-con-

centratie in de binnenlucht. 

Volgens de heer Fehrenbacher, hoofd van de afdeling Tech-

nisch Gymnasium, rijzen de CO₂-waarden al na 30 minuten 

onderwijs de pan uit. 

Na een meetfase van enkele maanden met de testo 160 IAQ 

draadloze datalogger was duidelijk te zien dat de CO₂-waar-

den in het klaslokaal op sommige dagen stegen tot boven 

de 4.000 ppm.

De oplossing:

sinds de Feintechnikschule gebruik maakt van de testo 

160 IAQ draadloze datalogger kan er adequaat gereageerd 

worden (bijv. door luchten) op te hoge CO₂-waarden in het 

klaslokaal. Bij overschrijding van de grenswaarde slaat de 

Saveris 2 Cloud automatisch alarm via SMS en/of e-mail. 

De led-stoplichtfunctie van de datalogger maakt bovendien 

een gebruiksvriendelijke weergave van CO₂-grenswaar-

de-overschrijdingen mogelijk.

“Sinds de testo 160 IAQ datalogger en de testo Saveris 2 

Cloud me de verhoogde CO₂-concentratie laten zien, heerst 

er een ander bewustzijn in het klaslokaal. Ik probeer om de 

45 minuten actief te luchten. Tegelijkertijd sensibiliseer ik 

mijn collega’s ervoor, op slechte lucht in het klaslokaal te 

letten en regelmatig de ramen te openen. Tot nu toe is er 

weliswaar nog geen handelingsadvies binnen de school, 

maar eerste synergetische effecten zijn wel al te zien”, 

aldus Fehrenbacher. Vaak zijn de jaarlijkse budgetten voor 

onderhoud enz. krap en moet worden overwogen welke ver-

beteringen als eerste aan de beurt zijn.

De urgentie van bepaalde gebreken aan het gebouw (bijv. 

kapotte ramen) kan door gegevensanalyses in de cloud bij 

het schoolbestuur beter worden aangetoond, voegt Fehren-

bacher daaraan toe. 

Nog een voordeel van de testo 160 IAQ draadloze datalog-

ger is de flexibiliteit van het systeem. Door meerdere access 

points in het schoolgebouw kan de datalogger snel in elk 

klaslokaal aan de muur worden aangebracht om van daaruit 

de omgevingslucht te bewaken.

Aantonen van de cyclische stijging van de CO₂-concentratie. De testo 160 IAQ draadloze datalogger in de praktijk.

Praktijkvoorbeeld aantonen van verhoogde CO₂-concentratie
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Marc Fehrenbacher

Hoofd van de afdeling 
Technisch Gymnasium


