SMART FM

CORONA: SMART BUILDING
IN HET VOORDEEL BIJ
‘TERUG NAAR KANTOOR’
Ventileren is belangrijk om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Naast ‘anderhalvemeter afstand houden’ en ‘handen wassen’ is ventileren een belangrijke extra stap om veilig terug te kunnen keren naar kantoor. Slimme gebouwen met de juiste sensoring zijn hierbij in het voordeel.
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VENTILATIE IS GOED,
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CONTROLE IS BETER

daartoe bestemde ruimte terecht komt?

Bij het nieuwe pand van DWA in Gouda
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HOE MAAK JE EEN BESTAAND KANTOOR UIT DE JAREN 70 SMART?

dag op een benedenverdieping ergens

Die vraag wordt beantwoord door dr. ir. Kees Wisse in zijn presentatie tijdens het

hartje Amsterdam? Niet zo heel veel. En

online Facto-event 'Smart Buildings' op 8 december.
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Meer weten? Zie https://academy.facto.nl/events/8-dec-2020-smart-buildings.

lijk.

Partner worden? Guido Duijzers, tel. 06-44381501, guidoduijzers@vakmedianet.nl.

Dus moet je gewoon meten: hoe is het
gesteld met je ventilatie? Met een variant op het bekende credo van de accountants: ventilatie is goed, controle is beter.
CORONA: EXTRA VENTILEREN
Terugkomend op het pand van DWA:
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dan gewoon kantoorwerk. De risicoberekening met genoemde inputgegevens vertaalt al deze factoren naar een besmettingsrisico. Per ruimte kan zo een
inschatting gemaakt worden van de verblijfstijd die een acceptabel risico op levert.
STAPSGEWIJS TERUG NAAR
KANTOOR
Ventilatiehoeveelheden, ruimtevolumes
en ruimtegebruik zijn eigenlijk typisch
Figuur 1: Luchthoeveelheden worden aangepast aan de actuele bezetting.
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TAXEREN

zijn voor een veilige terugkeer naar kan-

tenluchtconcentratie ligt doorgaans iets

Met ‘voldoende’ of ‘meer ventileren’ is

toor.
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vergaderzalen en ruimtes waar meerdere

Op de website ‘Eerste hulp bij ventilatie’

beschikking hebt? Die zijn er zeker, alleen

personen tegelijkertijd werken, wordt in

is een online tool beschikbaar waarin de
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>>

sishoeveelheid aan frisse lucht aangeboden, is er meer dan de basishoeveelheid
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*Dr. Ir. Kees Wisse is senior adviseur bij

is in figuur 1 van een ruimte met 600
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dwa.nl).
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