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Bekijk de online versie

Ontdek met deze 13de “Q-Air News” het laatste nieuws van het project en zijn partners.

Nu het einde van het project nadert, zijn we gestart met de organisatie van het
slotevenement om het project stijlvol af te sluiten! Alle info hieronder.

Veel leesplezier!

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mjw07.html?hl=fr


Save the date !

Het Interreg-project "ET'Air", dat sinds 2018 loopt, draagt actief bij tot de wil van Europa
intelligente, duurzame en inclusieve groei tot stand te brengen en tot de regionale
ontwikkelingsstrategieën gericht op innovatie en opleiding.

Alle operationele en geassocieerde partners nodigen u graag uit tot hun verschillende
evenementen ter afsluiting van het project.

Blijf op de hoogte!



De Grensoverschrijdende Minuut : ET'Air

Het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen produceert regelmatig korte
video's over de lopende projecten. Deze maand staat ons project in de kijker!

Ontdek het ET'Air-project en zijn resultaten in de video!

https://youtu.be/86T-Xp-pl2I
http://etair.eu/2022/03/ontdek-het-etair-project-dankzij-de-grensoverschrijdende-minuut/


Het plezier elkaar terug te zien

Na twee jaar vergaderen via videoconferentie hadden de partners van het ET'Air-project
het genoegen elkaar op 2 maart terug te zien op de site Arenberg Creative Mines om de
slotevenementen voor te bereiden. Deze bijeenkomst was een gelegenheid om alle
partners van het project opnieuw te ontmoeten... maar ook om deze voormalige mijnsite,
waar veel filmopnames plaatsvonden, te bezoeken...



Naar slimme ventilatie in middelgrote gebouwen

Aangezien mensen het grootste deel van hun tijd binnen doorbrengen, is het voor hun
welzijn en productiviteit van cruciaal belang dat zij kunnen beschikken over een
comfortabele en gezonde omgeving. Dit kan worden bereikt door “slimme
ventilatiesystemen” die zichzelf voortdurend aanpassen, afhankelijk van de
veranderende binnen- en buitencondities, om een goede binnenluchtkwaliteit te bieden
met een minimum aan energieverbruik, ongemak en lawaai.

Het project "Towards Smart Ventilation in Mid-sized Buildings" wil aan deze behoeften
voldoen door een prestatiegerichte methode te ontwikkelen die het ontwerp van slimme
ventilatiesystemen als een geheel benadert, gestuurd door prestatiebeoordeling en
optimalisatie gedurende de hele levenscyclus van het systeem.

Projectpartners van dit project, gefinancierd door VLAIO, zijn KU Leuven, Universiteit
Gent, Universiteit Antwerpen, TU Eindhoven en WTCB.

Meer informatie

https://flux50smartvent.weebly.com/


WTCB-onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit van gebouwen

Het WTCB voert een enquête uit over de kwaliteit van de binnenlucht, bestemd voor
professionals uit de bouwsector (bedrijven uit de bouwsector, architecten, studiebureaus
en instellingen...). Hartelijk dank om deze enquête in te willen vullen (5 tot 10 minuten)
en zo te helpen peilen naar de kennis en behoeften van de bouwsector op dit gebied!

Het artikel lezen

Vind de ET'Air toolbox: https://toolbox.etair.eu/

Andere bronnen zullen binnenkort beschikbaar zijn op de internetwebsite:
http://etair.eu

http://etair.eu/2022/03/enquete-over-binnenluchtkwaliteit-van-gebouwen/
https://toolbox.etair.eu/
http://etair.eu/
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