
ZIEKENHUIS - VEILIGHEID BIJ BRAND

SNELLE EVACUATIE - ROOK IS HET GEVAAR

WIJ ZIJN EXPERTS IN BRANDBEVEILIGING EN ROOKAFVOER

HOE KAN IK U HELPEN?

Betreffende brandveiligheid zijn ziekenhuizen en verpleeghuizen bijzonder kritisch, omdat snelle evacuatie
van patiënten veeleisend is.

Volgens een statistiek van de 'Verein der Brandschutzbeauftragten Deutschland' ontstaat er elke 18 dagen brand in een
ziekenhuis en zelfs elke acht dagen in een bejaarden- of verpleeghuis.

De brandveiligheid in ziekenhuizen en verpleeghuizen is niet alleen op technisch vlak veeleisend: vaak moeten in
noodgevallen mensen geholpen worden, die zich niet op eigen kracht kunnen redden. Een snelle evacuatie is essentieel!

Redding van personen en patiënten hebben in geval van brandalarm hoogste prioriteit. Bij
brand telt elke minuut. De aandacht gaat naar degene die niet op eigen kracht in veiligheid
kunnen komen. Terwijl dit in ziekenhuizen niet altijd ouderen zijn, is een hoge leeftijd in
verpleeghuizen de regel.

Bij brand ontstaat snel veel rook. Dit is gevaarlijk om twee redenen:

• Ten eerste ontneemt rook het zicht en men verliest snel de oriëntatie.

• Ten tweede is rook toxisch en slechts kleine volumes zijn voldoende om bewusteloos te
raken.

Bepalend daarbij is hoe snel de rook kan worden afgevoerd, zodat het personeel en
brandweer voldoende tijd hebben, om alle aanwezigen uit een ziekenhuis of verpleeghuis te
evacueren.

De veiligheid van patiënten, verpleeghuisbewoners en medewerkers kan alleen met een
afgestemd totaal brandbeveiligingsconcept; gegarandeerd worden, waarin alle bouwkundige,
installatietechnische en organisatorische onderdelen verwerkt zijn.

Het totale concept is bepalend voor de effectiviteit bij brand, om het brandrisico te
minimaliseren en de tijd voor ingrijpen te verlengen.

TROX haar competenties op het gebied van brand- en rookbeveiliging is
vooraanstaand in de branche. Sinds tientallen jaren ontwikkelt TROX
componenten en systemen voor brand- en rookbeveiliging in gebouwen en
tunnels.

Wij geven u graag advies op het gebied van brand- en rookbeveiliging vanaf
het begin van uw project. Samen met u werken we een op maat gesneden
concept uit, waarmee u al uw doelen bereikt.

Neem nu contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

IK STA VOOR U KLAAR!

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

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

E-Mail: Randy.vanSpronsen@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 333  |  Mobiel: 06 - 2520 4544
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ALLES UIT ÉÉN HAND

ACTIEVE EN PASSIEVE ROOKAFVOERYSTEMEN - EEN NADERE TOELICHTING

LAAT U VRIJBLIJVEND INFORMEREN

Geef uw wensen aan ons door of 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

ROOKAFVOERSYSTEMEN

De veiligheidssystemen van TROX X-FANS zorgen voor rookvrije
vluchtwegen. De voordelen van complete systemen:

Afgestemde, functionele veiligheidspakketten
Alle componenten uit één hand
Advies voor totaalsystemen

► Naar de TROX X-FANS veiligheidssystemen ►►

MRA  

BRANDKLEPPEN

Brandkleppen sluiten in geval van brand automatisch en verhinderen zo
het uitbreiden van de brand en het verspreiden van rook door de kanalen
in aangrenzende compartimenten.

Plafond of wand, rond of rechthoekig;
TROX heeft voor iedere situatie de juiste brandklep.

Alle TROX brandkleppen zijn er ook in ATEX gecertificeerde uitvoering.

► Naar de TROX brandkleppen ►►

RDA  

PASSIEF

De passieve - mechanische regeling vanTROX X-FANS.

ACTIEF

De actieve - elektrische regeling van Dr. Ermer GmbH.
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