Agressief productieproces voor eieren:
wie durft koelen, verwarmen en ventileren?

Koeling en ventilatie in de voedselnijverheid zijn veeleisende uitdagingen. Niets wordt
meer gecontroleerd dan de voedselketen. Maar het kan nog moeilijker. Neem eerst eieren
als basisproduct. Er heeft al meer dan één eierboer of voedselfabrikant tot zijn scha en
schande mogen ondervinden dat een ei niet altijd even onschuldig is als het eruit ziet.
Zeker niet 50.000 per uur! Maar het kan nog moeilijker. Geef al die eieren een pekelbad.
Een standaard inox schroef valt na enkele maanden doorroest uit de muur. Deze ruimte
op een constante temperatuur houden en dat ook nog met 100% buitenlucht, je zou al
voor minder het project met veel plezier aan je concurrent overlaten. Maar niet bij Bovema International nv, samen met Belklima!
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“Het project bij Lecoque Eggs in Tongeren was bijzonder veeleisend”, vervolgt
Renaat Penders. “Vooral de pekelruimte
zorgde voor een agressieve omgeving die
zeer gevoelig is voor bacteriën. Alle eieren gaan er immers door een pekelbad.
Dit beperkte de mogelijke oplossingen.
Zo was het al meteen duidelijk dat een
metalen luchtverdeelsysteem hier geen
optie was.”
In de productiehal moest tegelijk voor
ventilatie als voor een constante luchttemperatuur van 14°C worden gezorgd.
Luchtverversing staat hier synoniem met
10.000 m3/h verse lucht. Renaat Penders: “Vooral die constante temperatuur
zorgde voor de nodige kopzorgen, want
in ons klimaat hebben we een buitentemperatuur schommelend tussen -10°C
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hittebehandeling ervoor dat krimpen tijdens het reinigen quasi uitgesloten is.”

vergelijking met het traditionele verwarmingssysteem.
Tenslotte nog dit. Alle Mr. Slim Power

PUHZ-RP250 Y

Inverter units zijn voorzien van de gepatenteerde “Cleaning Free Technology”.
Dankzij deze technologie kunnen de binnen- en buitenunits van deze reeks op
bestaande (R22) leidingen worden aangesloten. Dit kan een forse besparing op
een investering betekenen. Deze oplossing leent zich uitstekend voor de vervangingsmarkt waar leidingen soms moeilijk
of onmogelijk te vervangen zijn.
Zoals reeds vermeld, maakte de agressieve
zoutomgeving het onmogelijk om een
metalen luchtverdeelsysteem te gebruiken. Toch was het nodig om ook de wandopeningen tussen de pekelruimte en de
inpakruimte te voorzien van luchtkana-

Koelvermogen				
Verwarmingsvermogen			
Compressor vermogen			
Nominale stroom (koelen)			
Nominale stroom (verwarmen)			
Geluidsniveau (koelen)			
Geluidsniveau (verwarmen)			
Geluidsniveau (reductie)			
Afmetingen				
Gewicht					
Koelmiddel				
Hoeveelheid koelmiddel			
Werkingsgebied (koelen)			
Werkingsgebied (verwarmen)			
Maximum leidinglengte			
Maximum hoogteverschil			

28,0 kW
27,0 kW
5,5 kW
11,5 A
12,4 A
58 dB(A)
58 dB(A)
55 dB(A)
900x750x1.798 mm
198 kg
R410A
10,5 kg
-5°C – 46°C
-20°C – 21°C
120 m
40 m

len. Vermits het onmogelijk is om het
bandtransport tussen beide ruimtes volledig gesloten te houden, werd er een
luchtgordijn gecreëerd. In drie textielkanalen net boven de transportbanden

Bovema International nv

werden de nozzels op een deskundige
manier geplaatst zodat ze werkelijk de
lucht op de lopende band werpen en
aldus voor een veilige verbinding tussen beide ruimtes zorgen. Er werd gekozen voor textielkanalen van KE Fibertec,
in België verdeeld door Stratos Energy
bvba. “Luchtverdeelslangen van textiele
weefsels hebben sinds de introductie in

Bovema International uit Olen is gespecialiseerd in klimaatsystemen voor industrie: verwarming, zonne-energie, koeling, ventilatie, be- en ontvochtiging en airconditioning. De
afgelopen jaren heeft het bedrijf zich onderscheiden door energie- en milieuvriendelijke
klimaatoplossingen te ontwerpen en te installeren.
Door de jarenlange ervaring op dit gebied zijn de medewerkers prima op de hoogte van
de geldende normen en voorschriften, inclusief deze van toepassing op de voedingsindustrie zoals de HACCP en BRC of op het gebied van de lasdampbestrijding en ARAB voorschriften.

de jaren 60 een snelle ontwikkeling doorgemaakt” legt Dersou De Moor, product-

E www.bovema.be

manager bij Stratos Energy, uit “Hierbij
heeft KE Fibertec steeds een leidende rol
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