
Made in Germany

Geregistreerd  

EU-design

Beschermings- 

wanden voor scholen, 

kantoren en bedrijven

Aerosol- 
beschermrand

4

 8

Meer bescherming met rand

Minder bescherming zonder rand

Uniek voor meer bescherming:  
Met wetenschappelijk aanbevolen aerosol-beschermrand



Met de rondom aangebrachte aerosol-beschermrand wordt  
bovendien een snelle verspreiding van de aerosoldeeltjes  
verminderd.

aerosoldeeltjes in de richting van de andere stoelrijen. Bij een 
beschermingswand zonder rand stromen de aerosoldeeltjes 
die de acrylglasplaat raken ongehinderd over de plaatrand. Zo 
kunnen de mogelijk infectieuze aerosoldeeltjes zich verspreiden 
tot de volgende tafelrij. 

De aerosol-beschermrand van de acrylglasplaat zorgt dat de 
stroom aerosoldeeltjes bij de rand gaan wervelen. Hierdoor blij-
ven de aerosoldeeltjes langer in de buurt van de geïnfecteerde 
persoon en vermengen ze zich met de lucht, voordat ze worden 
verdund en afgescheiden door de ruimteluchtreiniger. Door het 
hoogwaardige materiaal blijft de ruimte transparant en is de mimiek 
van de personen zichtbaar, omdat maskers niet noodzakelijk zijn. 
Dit ontlast de kinderen en maakt een probleemloos meedoen 
tijdens de les mogelijk. 

Wetenschappelijk bevestigd
Dit samenspel van luchtreiniger en beschermingswanden met 
aerosol-beschermrand rondom is ontwikkeld door Trotec en 
door Prof. Dr. Kähler van het 'Institut für Strömungsmechanik und 
Aerodynamik der Universität der Bundeswehr München' inten-
sief onderzocht. In meerdere studies heeft de gerenommeerde 
wetenschapper concrete aanbevelingen geformuleerd, voor het 
implementeren van een hogere bescherming tegen infecties in 
scholen en kantoren.

Een ideale combinatie voor recepties, scholen en kantoren:  
Luchtreiniging en beschermingswanden met aerosol-beschermrand rondom.

Over de studie:  
"Onderwijs gedurende de SARS-CoV-2- 
pandemie – Welk concept is veilig,  
realiseerbaar en ecologisch verdedigbaar?"

Over de studie:  
"Kunnen mobiele ruimteluchtreinigers een 
indirect SARS-CoV-2 infectiegevaar door  
aerosolen effectief reduceren?"

Aerosol- 
beschermrand

Mobiele ruimteluchtreinigers hebben zich al tientallen jaren be-
wezen bij het beschermen van mensen in besmette omgevingen. 
Bij de huidige pandemie beiden ze een effectieve bescherming 
tegen indirecte SARS-CoV-2 infecties in ruimten. Een directe 
infectie kan echter desondanks plaatsvinden, als mensen op 
een korte afstand langere tijd met elkaar in contact zijn. Om het 
directe infectiegevaar te minimaliseren, bieden transparante 
acrylglasplaten een effectieve bescherming. Acrylglasplaten met 
aerosol-beschermrand rondom bieden echter een nog betere 
bescherming tegen infectieuze aerosoldeeltjes, in vergelijking 
met beschermingswanden zonder randen. Grotere afstanden 
en maskers zijn niet vereist bij deze beschermingswanden. In 
combinatie met luchtreinigers met een hoge capaciteit, kunnen 
acrylglasplaten met een aerosol-beschermrand bijv. leerlingen 
in een klas of kantoormedewerkers rondom beschermen tegen 
een directe en indirecte infectie.

Met deze beschermingswanden kunnen de personen zich bij 
geringe afstanden en zonder maskers* veilig met elkaar praten. 
Zelfs bij het hoesten of niezen in de richting van de ander, bie-
den ze een effectieve bescherming. De beschermingswanden 
beschermen naast of tegenover elkaar zittende personen niet 
alleen als zogenaamde "hoestbescherming" tegen een directe 
druppeltjes-infectie, maar verhinderen door de beschermrand 
rondom ook tegen een ongecontroleerde verspreiding van 

*  De in het lokale hygiëneconcept beschreven maatregelen blijven echter van kracht
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Acrylglasplaten bieden tussen dicht 
op elkaar zittende personen de best 
mogelijke bescherming tegen een 
directe infectie.

Scholen, seminarruimten, vergaderzalen Receptie Kantoren
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Werkingsprincipe: In de handel gebruikelijke beschermingswand zonder aerosol-beschermrand rondom 
Bij beschermingswanden zonder rand rondom, kunnen de aerosoldeeltjes langs de randen van de beschermingswand  
ongehinderd radiaal verder stromen en zich ook over de beschermingswand heen verder verspreiden over grotere afstanden.  
De wolk met aerosoldeeltjes kan hierdoor tot bij de persoon ernaast of er tegenover komen.

Werkingsprincipe: Trotec-beschermingswand met aerosol-beschermrand rondom 
De rand rondom de Trotec-beschermingswand zorgt dat bij het spreken, hoesten of niezen de in de richting van de acrylglasplaat 
uitgestoten aerosoldeeltjes worden afgebogen en radiaal omlaag naar buiten stromen tot de rand, waar ze opnieuw worden  
afgebogen. Door het afbuigen langs de rand ontstaat een werveling, die de aerosoldeeltjes in de buurt hiervan opvangt.  
De in de omgeving zittende personen zijn zo aanzienlijk beter beschermd tegen de aerosoldeeltjes.

Meer bescherming met rand rondom

School / seminarruimte / vergaderzaalKantoor

School / seminarruimte / vergaderzaalKantoor

Minder bescherming zonder rand rondom
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Het werkingsprincipe 
in een video

Beschermingswand van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom:
De aerosolen stromen door de beschermrand niet naar de andere zijde

Traditionele acrylglas-beschermingswand:
Aerosolen stromen bij een traditionele acrylglaswand over de randen
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Het probleem: Omdat mond-neus-bedekkingen en chirurgische 
mondmaskers nooit volledige aanliggen bij het gezicht, stromen de 
aerosoldeeltjes bij het ademen, hoesten of niezen aan de zijkanten 
weg. Zitten personen naast elkaar en kijken ze rechtuit, kunnen de 
aerosoldeeltjes direct naar links en rechts worden doorgegeven aan 
een tafelgenoot. Het dragen van een dergelijk masker biedt daarom 
onvoldoende bescherming tegen de aan de zijkanten ontsnappende 
aerosoldeeltjes.*

In opdracht van Trotec heeft Prof. Dr. Kähler van het 'Institut für 
Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universiteit van de 'Bun-
deswehr München' een beschermingsconcept voor scholen en 
kantoren, waardoor het dragen van maskers op de zitplaats onnodig 
wordt, wetenschappelijk onderzocht. Het concept is in plaats hiervan 
gebaseerd op de combinatie van mobiele luchtreinigers en bescher-
mingswanden van acrylglasplaat met een beschermrand rondom.

Bij correcte implementatie van de beschermende maatregelen, 
zou dan bij het verlaten van de zitplaats een FFP2- of FFP3-masker 
worden gedragen, echter niet op de zitplaats**. Gebaseerd op 
deze onderzoeksresultaten heeft Trotec speciaal voor het gebruik in 
scholen de innovatieve beschermingswand van acrylglasplaat met 
aerosol-beschermrand rondom ontwikkeld. De exclusief door Trotec 

De beschermingswand van acrylglasplaat is speciaal ontwikkeld voor 
ongecompliceerd gebruik in scholen.

De beschermingswand steekt uit bij de tafel en scheidt de naast elkaar 
zittende buren van elkaar.

geproduceerde en als EU-design geregistreerde beschermingswand 
vormt een scheiding tussen twee naast elkaar zittende leerlingen en 
verbetert de bescherming tegen een directe infectie. Door de bescher-
mingswand zijn de tafelgenoten aan weerzijden van de zitplaats beter 
beschermd tegen directe infectie door vochtige spraak, hoesten of 
niezen, dan met mond-neus-bedekking, chirurgische mondmaskers 
of alledaagse mondmaskers. 

De aerosol-beschermrand rondom van kwaliteits-acrylglas begrenst 
de luchtstroom en zorgt zo dag de door de personen uitgestoten 
aerosolwolken niet ongehinderd naar de zitrijen in de buurt door 
de ruimte kunnen stromen of over de beschermingswand bij de 
buurman komen. 

Deze innovatieve aerosol-beschermrand wordt wetenschappelijk 
aanbevolen en is exclusief alleen bij Trotec verkrijgbaar. Omdat de 
beschermingswand over de tafel uitsteekt, vormt deze niet alleen op 
de tafel, maar ook tussen de personen in een comfortabele zitpositie 
een effectieve barrière. De bevestiging van de beschermingswand 
gebeurt snel en eenvoudig met een metalen schroefklem en een 
plakstrip. De rondom afgeronde hoeken bieden extra bescherming 
en verhinderen dat kinderen en jongeren zich kunnen verwonden 
aan scherpe randen.

Het dragen van een masker op de zitplaats hoeft niet! 
Mobiele luchtreinigers en acrylglasplaten met aerosol-beschermrand  
rondom bieden een zeer goede bescherming rondom.

*  Weblinks naar studies van Prof. Dr. Kähler: "Stromingsanalyses voor SARS-CoV-2 mondmaskerdiscussie" https://bit.ly/3qFYjs6 
en "Fundamental protective mechanisms of face masks against droplet infections": https://bit.ly/2UBcDVa

Direct naar studies 
van Prof. Dr. Kähler

VIDEO: beschermende maatregelen  
voor scholen, kort uitgelegd door  
prof. Kähler (universiteit van de  
Bundeswehr München)

Scholen, seminars, vergaderzalen
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Wetenschappelijk aanbevolen: 
Aerosol-beschermrand rondom, voor een  
verbeterde bescherming tegen directe infecties

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Technische gegevens: De beide school-beschermingswanden met aerosol-beschermrand rondom met elkaar vergeleken

School-beschermingswand SMALL School-beschermingswand MEDIUM

Artikelnr. 4.311.000.100 4.311.000.105

Afmetingen

Lengte van beschermingswandgedeelte: 
800 mm Totale lengte: 1000 mm Lengte van beschermingswandgedeelte: 

1007 mm
Totale lengte: 1200 mm

Hoogte: 500 mm Diepte: 69 mm Hoogte: 688 mm Diepte: 69 mm

Materiaal Made in Germany – RÖHM kwaliteits-acrylglasplaat met afgeronde aerosol-beschermrand rondom en verlengingsvoet

Leveromvang Beschermingswand, een metalen schroefklem, een bij het onderste frame voorgemonteerde plakstrip

Speciale uitvoeringen Op aanvraag ook in andere grootten leverbaar

Afmetingen 
school-beschermings-
wanden

Uitstekende deel bij verschillende tafelgrootten

 2  3

Het verlengstuk van de beschermingswand word 
aan de achterste tafelrand met een metalen 
schroefklem vastgeklemd. 

Daarnaast is een plakstrip aan de onderzijde 
van de beschermingswand aangebracht, die de 
plaat bij de tafelrand fixeert.

Bevestiging: De beschermingswand wordt in het 
midden van de tafel tussen de twee zitplaatsen 
bevestigd.

 1

1200 mm

193 mm

68
8 

m
m

69 mm

1007 mm

MEDIUM

1000 mm

200 mm

50
0 

m
m

69 mm

800 mm

SMALL

**  De in het lokale hygiëneconcept beschreven maatregelen blijven echter van kracht

Tafelbreedte 1300 m
m

MEDIUM 695 mm

MEDIUM 645 mm

 MEDIUM 545 mm

505 mm

555 mm

655 mm

SMALL 495 mm

SMALL 445 mm

 SMALL 345 mm

Tafeldiepte:

Overstekend:

MEDIUM

Beschermingswand MEDIUM 1007 mm 193 mm

SMALL

Beschermingswand SMALL 800 mm 200 mm

*  Weblinks naar studies van Prof. Dr. Kähler: "Stromingsanalyses voor SARS-CoV-2 mondmaskerdiscussie" https://bit.ly/3qFYjs6 
en "Fundamental protective mechanisms of face masks against droplet infections": https://bit.ly/2UBcDVa

Geregistreerd gebruiksmodel DE: 20 2020 004 837.2  
Gemeenschapsmodel EU-design 008182745
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Voor kantoren, callcenters, adviessituaties en receptiebalies heeft 
Trotec een innovatieve beschermingswand van acrylglasplaat ont-
wikkeld. De beschermingswand scheidt tegenover elkaar of naast 
elkaar zittende personen en verbetert in combinatie met de inzet 
van mobiele luchtreinigers de bescherming tegen besmetting. 

Door de beschermingswand zijn de tegenover elkaar zittende tafel-
genoten beter beschermd tegen directe infectie door het ademen, 
spreken, hoesten of niezen, dan alleen met mond-neus-bedekking, 
chirurgische mondmaskers of alledaagse mondmaskers*. De aero-
sol-beschermrand van de plaat rondom zorgt dat de door de perso-
nen uitgestoten aerosoldeeltjes niet gewoon om de beschermings-
wand heen naar de buurman waaien of recht de ruimte in stromen.  

Deze aerosol-beschermrand wordt wetenschappelijk aanbevolen 
en is exclusief bij Trotec verkrijgbaar (geregistreerd als "Gemeen-
schapsmodel EU-design nr. 008182745"). 

De bevestiging van de beschermingswand gebeurt verticaal of 
horizontaal snel, eenvoudig en veilig met twee metalen schroef-
klemmen. De beide al meegeleverde metalen schroefklemmen 
kunnen flexibel op de typische tafelplaatdikten worden ingesteld 
en zorgen voor een stevige bevestiging, waarbij ze op de aero-
sol-beschermrand worden geplaatst.

Biedt u uw medewerkers extra bescherming tegen een directe besmetting, ook zonder maskers. In samenspel met het gebruik van mobiele luchtreinigers 
beschermt de beschermingswand van acrylglasplaat met aerosol-beschermrand zittende personen optimaal. Ook voor tafels of balies met publieks-
verkeer is de wand geschikt.

Tafel-beschermingswand met aerosol-beschermrand rondom

*  De in het lokale hygiëneconcept beschreven maatregelen blijven echter van kracht

Kantoren
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1158 mm

68
8 

m
m

69 mm

Bevestiging: 

De beschermingswand van acrylglas 
wordt met twee metalen schroefklemmen 
op de tafelplaat bevestigd. 

De beide metalen schroefklemmen  
worden hiervoor eenvoudig op de  
aerosol-beschermrand rondom geplaatst.

Technische gegevens: Kantoor-beschermingswand met aerosol-beschermrand rondom

Kantoor-beschermingswand

Artikelnr. 4.311.000.110

Afmetingen Totale lengte van de beschermingswand: 1158 mm / Hoogte: 688 mm / Diepte: 69 mm

Materiaal Made in Germany – RÖHM kwaliteits-acrylglasplaat met afgeronde aerosol-beschermrand rondom

Leveromvang Beschermingswand, twee metalen schroefklemmen

Speciale uitvoeringen Op aanvraag ook in andere grootten leverbaar

Wetenschappelijk aanbevolen: 
Aerosol-beschermrand rondom, voor een  
verbeterde bescherming tegen directe infecties

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Afmetingen Kantoor-beschermingswand

Geregistreerd gebruiksmodel DE: 20 2020 004 837.2  
Gemeenschapsmodel EU-design 008182745
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TROTEC C.V.  ·  Kreekweg 22  ·  3133 AZ Vlaardingen 
Tel. +31 103 135250  ·  Fax +31 103 135251
info-nl@trotec.com  ·  nl.trotec.com

De extra veiligheid voor recepties:  
Balie-opzetwand met aerosol-beschermrand rondom

250 mm

995 mm

75
0 

m
m

LARGE

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

795 mm

MEDIUM

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

595 mm

SMALL

260 mm12
0 

m
m

Technische gegevens: Balie-opzetwand met aerosol-beschermrand rondom

Balie-opzetwand SMALL Balie-opzetwand MEDIUM Balie-opzetwand LARGE

Artikelnr. 4.311.000.150 4.311.000.151 4.311.000.152

Afmetingen
Totale lengte: 595 mm Totale lengte: 795 mm Totale lengte: 995 mm

Hoogte: 750 mm Diepte: 250 mm Hoogte: 750 mm Diepte: 250 mm Hoogte: 750 mm Diepte: 250 mm

Materiaal Made in Germany – kwaliteits RÖHM-acrylglasplaat met afgeronde aerosol-beschermrand rondom en opstelvoeten

Speciale uitvoeringen Op aanvraag ook in andere grootten leverbaar

Speciaal voor receptie- en adviesbalies bieden wij balie-opzet-
wanden met opstelvoeten. Zowel het personeel achter de balie, 
als de klanten ervoor worden door de beschermingswand zeer 
goed beschermd tegen een directe infectie. 

Vanzelfsprekend zijn ook deze modellen uitgerust met de  
aerosol-beschermrand van Trotec, om een snelle verspreiding 
van de aerosoldeeltjes te belemmeren. De aerosol-bescherm-
rand is geregistreerd als "Gemeenschapsmodel EU-design  
(nr. 008182745)" en zorgt, in combinatie met luchtreinigers voor 
een aanzienlijk betere beschermende werking, dan bij balie-op-
zetwanden zonder rand. 

Heeft u interesse in onze beschermingswanden met aerosol-beschermrand rondom? 

Ons adviseursteam informeert u graag in detail:   
Telefoon: +31 103 135250 · info-nl@trotec.com

Werkingsprincipe: 
De Trotec beschermingswand met aerosol-beschermrand rondom zorgt voor verwer-
veling van de aerosoldeeltjes en concentreert ze in het gedeelte van de veroorzaker. 
In  vergelijking  hiermee  verspreiden  de  aerosoldeeltjes  bij  een  beschermingswand 
zonder rand zich ongehinderd en kunnen ze bij de persoon tegenover terecht komen.

Meer bescherming met rand rondom

Wetenschappelijk aanbevolen: 
Aerosol-beschermrand rondom, voor een  
verbeterde bescherming tegen directe infecties
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