
Datum
21.05.2021

rubriek
Bedrijf / Pers

AIR IS LIFE.

We zijn nu meer dan een jaar in de greep van de coronapandemie, dus het hoofdthema van
de nieuwe TROX life kan dan ook niet passender zijn: 'gezondheid'.

Onnodig om te zeggen dat we het onderwerp COVID-19 niet kunnen vermijden. Maar het is nu inmiddels
zeker dat het risico van overdracht kan worden geminimaliseerd door effectieve en moderne
ventilatietechnologie. TROX life zal daarom schetsen hoe toonaangevende Duitse instanties in onze branche,
zoals FGK en VDMA, daarom sterk hebben gefocust op de eisen voor ventilatie en luchtzuivering van ruimtes
in verband met de regelgeving met betrekking tot afstand, hygiëne, maskers en ventilatie. Zij hebben
duidelijke regels opgesteld over onder welke omstandigheden ventilatie, en dus voldoende bescherming
tegen infectie, wordt geboden.

Maar er zijn natuurlijk nog meer interessante onderwerpen: je leert ons belangrijkste voedsel kennen,
namelijk de lucht die we inademen, en hoort wat bekende experts en wetenschappers erover te zeggen
hebben. Voor de nieuwe TROX life hebben we zelfs twee van hen geïnterviewd: prof. Martin Kriegel van het
Hermann Rietschel Instituut over zijn baanbrekende onderzoeksresultaten, en dr. Thomas Voshaar van het
Bethanien-Krankenhaus in Moers, Duitsland, over zijn ervaringen als een ademhalingsspecialist tijdens de
coronapandemie.

U kunt ook uitkijken naar een inspirerend artikel waarin we verslag doen van de ventilatie- en
airconditioningapparatuur in het nieuwe ziekenhuisgebouw 'Haus M' in Klinikum Karlsruhe. Klimabau,
verantwoordelijk voor constructie, uitvoering, inbedrijfstelling en onderhoud, heeft samen met experts van
TROX en TROX HGI een complete airconditioning- en ventilatiestrategie ontwikkeld - geheel in lijn met het
motto "alles uit één hand".

Dat en nog veel meer in de nieuwe uitgave van TROX life. Geniet ervan!
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