
OPENBARE RUIMTES IN HET ZIEKENHUIS

UW RUIMTES - ONZE OPLOSSINGEN

Schone lucht is niet alleen in behandelings- en operatiekamers van belang. Juist in ruimtes met veel publieksverkeer - zoals
wachtruimtes, ontvangstruimtes en spreekkamers - zou ook schone lucht vanzelfsprekend moeten zijn. Daarnaast is men
zich door de corona-pandemie bewuster geworden van het risico van overdracht van pathogenen door de lucht.

In openbare ruimtes van de gezondheidszorg komen mensen samen, die vaak al ziek zijn. Regelmatig schoonmaken en
desinfecteren is niet voldoende om verspreiding te voorkomen omdat bij veel virusinfecties, zoals bijvoorbeeld maag-darm-
ontsteking of SARS-CoV-2, de veroorzakers door de lucht bewegen.

COMPLETE VENTILATIE-CONCEPTEN

Welke mogelijkheden zijn er om pathogenen, maar bijvoorbeeld ook pollen en fijnstof efficiënt er uit te filteren, zonder het
comfort in de ruimte door storend geluid of tocht te verminderen?

U kunt op onze totaaloplossingen en innovatieve producten vertrouwen, waarmee we op gebied van hygiëne en veiligheid
een nieuwe standaard neerzetten. 
Wij geven u graag advies en laten u de meest effectieve oplossingen voor uw ruimtes zien.

LUCHTREINIGING
OF FRISSE LUCHT?

Wat werkt het beste tegen
aërosolen die met virussen
zijn besmet?

WIJ ZIJN
BINNENLUCHT-
PROFESSIONALS!

Daarom moet u voor TROX
kiezen
.

MAAK DE
VERGELIJKING!

Aandachtspunten voor
aanschaf.

ONTVANGST- EN WACHTRUIMTES

„Neemt u alstublieft plaats in de wachtkamer“ – is in de medische zorg

SPREEKKAMERS EN KANTOREN

Gebouwen in de zorg hebben niet alleen behandelings-, verpleeg- en
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HEEFT U VRAGEN?

vaak te horen. Voor bescherming van patiënten worden in deze zones
diverse desinfectie-methodes toegepast. Deze vervangen echter niet een
speciale luchtreiniger met HEPA-filter. Deze verwijdert schadelijke
ziektekiemen en virussen direct uit de lucht die u omgeeft.

Er kan een plafondfilter ingebouwd worden of een staande unit worden
toegepast. Hierbij is het van belang dat niet alleen gelet wordt op de
hygiëne maar ook op het comfort van patiënten en personeel. Belangrijke
aspecten voor uw wachtkamer zijn:

Filtering van fijnstof, huisstof, allergenen en andere schadelijke
stoffen

Verminderen van de aerosolconcentratie

Temperatuurregeling

Voorkomen van tocht

Vanwege privacy geen luchtstroming onder deurspleten
(DIN4109)

Drukneutrale ventilatie voor aanhouden geluidsnorm

wachtruimtes maar ook kantoren.

Voor de medewerkers is goede luchtkwaliteit daar essentieel. De grote
vraag naar lucht heeft niet alleen betrekking op het grotere risico op
besmetting in het ziekenhuis maar ook op productiviteit en comfort.
Eenvoudige plexiglas schermen of af en toe luchten van ruimtes zijn niet
voldoende om aan de eisen te voldoen.

Het ventilatieconcept voor kantoren hangt van veel factoren af,
waaronder:

Architectuur en gebouwsoort

Vestiging

Ruimte-inhoud en indeling

Bezetting en gebouwsoort moeten bedacht worden

Met onze knowhow en het grote spectrum aan luchttechnische systemen,
apparaten en componenten kunnen we uw op vraag individueel ingaan.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Uw contactpersoon: Jan-Willem Heijstek (Business Development Manager
Luchtbehandelingskasten)

E-Mail: Jan-Willem.Heijstek@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 345  |  Mobiel: 06 - 2667 7360

OF EEN VAN MIJN ANDERE COLLEGA'S.

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

Uw contactpersoon: Johan Schelling (Accountmanager Filtertechniek)

E-Mail: Johan.Schelling@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 340  |  Mobiel: 06 - 2168 1647

WE STAAN VOOR U KLAAR!

Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.
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ZONE-AFHANKELIJKE LUCHTTECHNISCHE MAATREGELEN IN HET ZIEKENHUIS

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

E-Mail: Randy.vanSpronsen@troxgroup.com

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

U wilt zich behalve over openbare ruimtes ook over de belangrijke
factoren van gevoelige en kritische ruimtes informeren?

Een grof onderscheid kunt u al aan de hand van de tabel hiernaast
maken.

Uiteraard kunt u ook uitgebreide informatie over gevoelige ruimtes
en kritische ruimtesop onze website vinden.

Voor individueel advies kunt u contactopnemen in elke fase van
uw project.
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