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Draadloze strijd tegen legionella
Temperatuur bewaking via Ethernet/Internet
In Nederland worden per jaar ongeveer tussen de 300 en 400 mensen ziek van een legionellaontsteking (legionellose). Deze ontsteking wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en kan een acute infectie aan de luchtwegen veroorzaken. Mensen kunnen
hier ernstig ziek van worden en in de meeste gevallen is een ziekenhuisopname dan ook noodzakelijk. In Nederland overlijdt circa
2-10% van de patiënten aan deze ontsteking en vooral bij mensen op hoge leeftijd is de kans op overlijden groter.
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Thermoafsluiter met een aanwijsthermometer
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