
Toegangshygiëne wordt belangrijker
Voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie kan het veilig binnenbrengen van materialen en grondstoffen 
in de high-care zone een uitdaging zijn. De buitenzijde van verpakkingen kan microbiologisch vervuild zijn  
en zo een besmetting veroorzaken in de productieomgeving. Een geschikte oplossing is desinfecteren met  
UV-C licht in een afgesloten tunnel.

ADVERTORIAL

Desinfecteren met chemie is steeds minder populair vanwege  
resistentie, vocht en risico’s door het handmatige aspect van het  
proces. Een modern alternatief is desinfecteren met UV-C licht.  
Hierbij worden in een afgesloten tunnel items geautomatiseerd  
rondom beschenen met UV-C licht wat zorgt voor een vooraf  
bepaalde microbiologische afdoding. 
Op zich is UV-C licht niet nieuw en voedingsmiddelenbedrijven  
gebruiken het al jaren. Specialist Bioclimatic in Nieuw-Vennep  
levert - al meer dan tien jaar - oplossingen op basis van deze  
technologie voor het reinigen van lucht, water of oppervlaktes.

Modulair systeem
Speciaal voor voedingsmiddelenfabrikanten en slicingbedrijven met 
een high-care zone of ruimte heeft Bioclimatic - in samenwerking 
met Machinefabriek van Rijn in Katwijk - een UV-C tunnel ontwikkeld 
op basis van een standaard. Dit systeem is modulair opgebouwd en 
eenvoudig klantspecifiek op maat te maken. Dankzij het hygiënische 

ontwerp en de eenvoudige demontage van het transportsysteem  
is de machine geschikt voor alle gangbare schoonmaakregimes bij 
producten zoals zakken, emmers, dozen of palen worst. 

Veilig en afdodend
Veiligheid in gebruik en op het gebied van desinfectieresultaten zijn 
essentieel. Bioclimatic (met meer dan tien jaar UV-C licht-ervaring) 
garandeert een voldoende UV-C dosis, een te lage dosis betekent 
tijdelijke deactivering van bacteriën. 
Het standaard desinfectieniveau is een theoretische log 28 reductie 
op E. coli, log 20 op Salmonella en een log 100 reductie op Listeria. 
Het systeem houdt continu bij of de desinfectie op het juiste niveau 
plaatsvindt en met de optionele logging-functionaliteit is ook achteraf 
te zien of het systeem op elk moment juist presteerde. 

Werking UVC licht
Ultraviolet (UV) is elektromagnetische straling net  

buiten het deel van het spectrum dat het menselijk oog 

kan waarnemen. Micro-organismen absorberen deze  

straling die het DNA en het RNA beschadigt. Hierdoor 

kunnen de micro-organismen zich niet meer voortplanten.
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De UV-C tunnel heeft uitneembare rollen.


