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Luchtdesinfectie 
zonder chemicaliën
een industriële bakkerij van platte speciaalbroden wilde af van 
het gebruik van (dure) chemicaliën om de lucht in de inpakafde-
ling te desinfecteren, zonder daarbij concessies te doen aan de 
kwaliteit. het bedrijf installeerde ionisatie-units.

zo’n 30.000 m3 per uur recirculeert via air-
socks, luchtkanalen van textiel die voor een 
diffuse luchtstroming zorgen. De verwach-
ting is dat de airsocks door gebruik van de 
ionisatie-units langer schimmelvrij blijven. 

Gelijkblijvende kiemdruk
Metingen in de bakkerij hebben geen ver-
andering in de kiemdruk laten zien nadat 
de waterstofperoxide-vernevelingsinstalla-
tie werd afgekoppeld en de ionisatie-units 
in werking gesteld. Het aantal kve in de 
inpakruimte bleef onder de 10 per gestelde 
volume-eenheid.

Besparing en voordelen
De nieuwe ionisatie-installatie betekent 
voor de bakkerij door het vervallen van de 
hoge kosten voor waterstofperoxide een 
besparing van €50.000 per jaar. Daarmee is 
de terugverdientijd iets meer dan drie 
maanden. Bijkomend positief effect is dat 
de residuen die de waterstofperoxide achter 
liet op de pc’s, printers en in de filters voor 
de recirculatielucht, zijn verdwenen. De   
filters gaan langer mee. De mensen op de 
inpakafdeling werken in een atmosfeer die 
merkbaar prettiger en gezonder is, zo erva-
ren zij volgens hun manager. 
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De manager van de engineeringsafdeling 
van de bakkerij benaderde Bioclimatic met 
de vraag naar een alternatief voor de water-
stofperoxide-vernevelingsinstallatie die 
men gebruikte om de lucht in de inpakafde-
ling te desinfecteren. Bioclimatic stelde een 
luchtdesinfectie-installatie voor bestaande 
uit drie ionisatie-units voor kanaalinbouw. 

Extra kanaalstuk
In de inpakafdeling van het bedrijf, waar de 
versgebakken producten worden verpakt, 
wordt via een luchtbehandelingskast bui-
tenlucht ingeblazen om een overdruk in de 
ruimte te creëren. Aan deze luchtbehande-
lingskast hoefde niets gewijzigd te worden. 
Er werd alleen direct na de kast een kanaal-
stuk toegevoegd van zo’n meter lang om 
plaats te bieden aan drie Bioclimatic bipo-
laire ionisatie-units type Aerotron 2000. 

Werking ionisatie-units
De drie ionisatie-units voorzien de lucht 
van een grote hoeveelheid negatieve en 
positieve ionen en een kleine hoeveelheid 
ozon en zorgen er zo voor dat de lucht 
onder de gestelde kve (kolonie vormende 
eenheden)-limiet blijft en tevens fris en 
schoon ruikt. Deze lucht wordt centraal 
ingeblazen in de inpakruimte van ongeveer 
10.000 m3.
De units worden bediend via een centrale 
regelaar, die voorzien is van een ozonsen-
sor. De sensor regelt de ozonconcentratie in 
de ruimte en begrenst op een niveau ruim 
onder de MAC-waarde van 0,05 ppm. Dit is 
een veilig en voor de meeste mensen niet 
waarneembaar, maar tegen schimmels en 
bacteriën wel werkzaam, niveau.
Naast de ionisatie/overdruk-installatie is er 
in de inpakafdeling een koelinstallatie die 

Exploitatiekosten
- Investering ionisatie-units: €12.500.
-  Levensduur van in totaal 42 ionisatiebui-

zen ongeveer vier jaar: afschrijving 
€1.000 per jaar.

-  Maximaal stroomverbruik drie units samen: 
300 kWh.

-  Werkelijke verbruik: ongeveer 200 kWh, 
circa €0,50 per dag.

-  Onderhoud installatie: jaarlijks schoon-
maken ionisatiebuizen.

een geopende luchtbehandelingskast met daarin de filters en de ionisatiebuizen.


