
LABORATORIUMLUCHT: VEILIGHEID, EFFICIËNTIE EN COMFORT
MET TROX

UW CONTACTPERSOON VOOR ADVIES EN PROJECTONTWIKKELING

Of het nu op het gebied van chemie, farmacie, biologie of geneeskunde is: in laboratoria werken mensen met een grote
verscheidenheid aan verontreinigingen en organismen en zij worden daarom vaak blootgesteld aan verhoogde gevaren.

Werken met verschillende apparatuur zorgt voor warmtebelasting en een hoge energie-input. Hierdoor neemt de vraag naar
airconditioning toe:.

De hoogste veiligheidsnormen hebben prioriteit, vooral in laboratoria, omdat de bescherming van mensen centraal
moet staan. Omgaan met verontreinigende stoffen, chemicaliën en organismen maakt frequente luchtuitwisseling
essentieel. Om de veiligheid in laboratoria te waarborgen, moeten normen en wettelijke voorschriften worden
nageleefd; deze normen en voorschriften kunnen verschillen afhankelijk van het type laboratorium en het land van
vestiging. Meer over veiligheidsnormen in het laboratorium

Duurzaamheid en efficiëntie. De complexe ventilatietechnologie resulteert in hoge energiekosten. Naast een hoge
luchtuitwisseling genereert het gebruik van laboratoriumapparatuur warmtebelastingen die het noodzakelijk maken om
de laboratoriumruimten te koelen. Intelligente systemen die perfect zijn aangepast aan de respectievelijke
laboratoriumomstandigheden kunnen het energieverbruik aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd zorgen voor een
optimale luchttoevoer. Meer over efficiëntie en duurzaamheid

Thermisch comfort voor medewerkers. Thermisch comfort en een aangenaam binnenklimaat zijn uitdagingen die
kunnen worden aangegaan door intelligente luchtverdeling en de keuze van de juiste luchtterminals en
regelsystemen. Meer over luchtverdeling in laboratoria

IK HELP U GRAAG,

Wij helpen u graag bij de individuele planning en implementatie van luchtdistributiestrategieën
voor uw laboratoria.

Regel nu je vrijblijvende adviesgesprek!

Uw contactpersoon: Piet Brosens (Business Development Manager Systemen)

E-Mail: Piet.Brosens@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 302  |  Mobiel: 06 - 5124 8273

OF ÉÉN VAN MIJN ANDERE COLLEGA'S.

Geef uw wensen aan ons door en maak een afspraak voor een vrijblijvend
advies.

Uw contactpersoon: Peter Esko (Senior Accountmanager Klimaattechniek en
Luchtbehandeling - Noord)

E-Mail: Peter.Esko@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 331  |  Mobiel: 06 - 1518 7453

WE STAAN KLAAR OM U TE HELPEN!

Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Homepage > BRANCHEOPLOSSINGEN > Laboratoria
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IN DE LABORATORIUMSECTOR

Uw contactpersoon: Randy van Spronsen (Accountmanager Klimaattechniek en
Luchtbehandeling - Zuid)

E-Mail: Randy.vanSpronsen@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 333  |  Mobiel: 06 - 2520 4544

NAAR ONZE REFERENTIEPROJECTEN

REFERENTIES  
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