RECONDITIONERING
Vlint houdt de longen van
uw gebouwen schoon

filtratie | luchtverdeling | reconditionering
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ZUIVERHEID.
DAT IS WAAR VLINT VOOR STAAT

Met unieke filtratieoplossingen, luchtverdeelsystemen en renovaties
van luchtbehandelingskasten (LBK’s) willen we elk klimaat zuiver
en veilig maken. Op kantoor en in de utiliteitsbouw.
Onze technisch adviseurs en monteurs letten scherp op de
omgeving waarin ze werken en kiezen altijd voor totaaloplossingen
om klanten maximaal te ontzorgen. De producten en diensten van
onze divisies Filtratie, Luchtverdeling en Reconditionering sluiten
sterk op elkaar aan, waardoor Vlint garant staat voor een complete
en unieke aanpak. We noemen dit onze ‘360°-aanpak’.

www.vlint.nl
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ZUIVERE LUCHT

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de
luchtkwaliteit in (kantoor)gebouwen, zoals

Lucht is onmisbaar voor iedereen. De luchtbehandelingskast

zich gemakkelijk terug. Vlint adviseert u graag over wat nodig

(LBK) fungeert als de longen van een gebouw. Belangrijk dus om de

is voor een productief en gezond binnenklimaat. Een gezond

conditie van de LBK regelmatig te controleren. Vlint beschikt over

binnenklimaat begint bij de longen van een gebouw. Dat betekent

gespecialiseerde monteurs die het hele luchtbehandelingstraject

onderhoud aan luchtbehandelingskasten, goede (fijnstof)filters,

in gebouwen kunnen reinigen, herstellen en onderhouden. Zo

schone kanalen en airsocks. Zo zorgen we samen voor optimale

zorgen we voor zuivere lucht op iedere plek én dragen we bij

condities in gebouwen en kantoren.

aan een goede gezondheid. En dat is belangrijk, want mensen
zitten 80% tot 90% van de dag binnen. Bij luchtverontreiniging

Servicedienst

denken we al snel aan buitenlucht, maar ook verontreinigde

Vlint beschikt over een servicedienst die gespecialiseerd is

binnenlucht heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Zonder

in filterwisselingen, chemisch-technisch reinigen, onderhoud

maatregelen is het op kantoor een broedplaats van bacteriën,

aan LBK’s, reconditionering en het vervangen en aanpassen

schimmels, virussen en mijt. Met als gevolg een verlaagde

van de aandrijflijn. Daarmee ontzorgen we eigenaren en

productiviteit en uitval door ziekte. Hier kan wat aan gedaan

contractmanagers van gebouwen, installateurs en uiteindelijk

worden: investeren in de kwaliteit van het binnenmilieu verdient

ook de HR-afdeling van bedrijven.

het onderzoek van Pavel Wargocki* naar het
verbeteren van de luchtkwaliteit binnen en
de gevolgen hiervan voor de prestaties op
kantoor. Hieruit bleek dat een goede ventilatie
zorgt voor een stijging van de productiviteit
met 9%. Bovendien kan door goede
mechanische ventilatie ziekteverzuim worden
teruggedrongen met 25%.
*Improving indoor air quality improves the performance of office work and schoolwork

www.vlint.nl
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WAAR IS VLINT ACTIEF

www.vlint.nl
www.vlint.nl

Industrie

Utiliteit

Onder andere: food-, feed-, pharma-

Onder andere: ziekenhuizen,

en chemiesector, haven op- en

datacentra, cleanrooms,

overslag, energiecentrales, industrie

kantoren, scholen en

en maritieme sector

zwembaden

Vlint
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CONDITIE VAN DE
LUCHTBEHANDELINGSKAST
Door zorgvuldig onderhoud wordt de levensduur
van de LBK verlengd.

De luchtbehandelingskast bevindt zich meestal op het dak van
een gebouw of in aparte technische ruimtes. Onderhoud van de
LBK is belangrijk, maar schiet er nog wel eens bij in. Hierdoor is de
conditie van de LBK soms slechter dan gedacht. En dat is zonde,
want de hygiënische en mechanische conditie van een LBK is van
grote invloed op het zuiveringsproces. Als een LBK niet goed
werkt, bijvoorbeeld door corrosie of ophoping van stof, heeft dit
een negatief effect op het welzijn en de gezondheid van mensen.
De LBK maakt onnodige energiekosten en de luchttoevoer kan
op termijn geheel stil komen te liggen. Ook wordt de levensduur
van de LBK verkort en slijten draaiende delen van de kast
sneller als deze niet in goede conditie zijn. Daardoor vallen de
onderhoudskosten hoger uit dan gepland.

www.vlint.nl
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VOORDELEN VAN RECONDITIONEREN
1
2
3
4

Het belangrijkste: er komt weer zuivere lucht uit de luchtkanalen

Door te reconditioneren gaat de productiviteit van de LBK omhoog

Ziekteverzuim kan door te reconditioneren worden teruggedrongen

De LBK voldoet aan de nieuwe ErP-norm:

-20%

Het reduceren van het energieverbruik en CO2 -emissie

-20%

Het van de markt halen van inefficiënte toestellen

5

U sorteert voor op de energielabels C in 2023 en A in 2030

6

Verlenging van de levensduur van de LBK met tenminste 5 jaar (afhankelijk van omstandigheden en gebruik)

7

De frequentie van storingen neemt af

8

De investering voor reconditioneren is 30% van de nieuwprijs van een LBK

www.vlint.nl

INSPECTIE EN RAPPORTAGE

Vlint kan voor alle onderdelen van LBK’s zorgdragen door

kaart brengen waar herstel- of verbeterwerkzaamheden nodig

zorgvuldige inspectie en onderhoud. Zo doet Vlint inspecties

zijn zodat de levensduur van uw LBK wordt verlengd. Hierbij

waarbij de conditie van de LBK wordt beoordeeld en wordt

zetten we ook mogelijke herstelrisico’s op een rij, zoals gevaar

er desgewenst microbiologisch onderzoek gedaan. Vervolgens

voor het personeel of het milieu.

wordt hiervan een rapport opgesteld die u in uw NEN 2767 kunt
verwerken. Daarmee krijgt u specifieke informatie over filters,

Onze aanpak zorgt ervoor dat uw luchtbehandelingskast veilig

kastombouw, v-snaren, poelies, lagering, warmtewielen en de

wordt hersteld en daarna weer optimaal functioneert. Zo zorgt

conditie van de warmtewisselaars. Daarnaast kan Vlint voor u in

u ervoor dat u verzekerd bent van schone, veilige lucht.

Vlint
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RECONDITIONEREN VAN DE LBK
Hoe gaat reconditionering in zijn werk?

Uw luchtbehandelingskast
weer als nieuw
U kunt ervoor kiezen om uw LBK te laten reconditioneren. Hierdoor wordt uw LBK weer zo goed als nieuw en hoeft deze niet
vervangen te worden. En het mooie is: uw investering voor reconditioneren bedraagt ongeveer 30% van de nieuwprijs van een LBK.
De prestatie van de LBK blijft voor een langere periode op peil, terwijl de kosten (zoals energieverbruik) afnemen. De LBK wordt
compleet ErP-proof en voldoet aan de (EML) energiebesparende maatregelen, label C.

2

1
Demonteren

Inspecteren

Repareren

Alle slecht functionerende en aangetaste elementen
van de LBK worden gedemonteerd.

De door corrosie aangetaste delen van de
LBK worden geïnspecteerd. Ook worden er
aanpassingen aan de profielen en wanden gedaan.

De wanden en vloeren worden behandeld met
een primer en daarna afgekit. Zo ontstaat er een
vochtdichte vloer-wandaansluiting. Als laatste
wordt de finish coating aangebracht.

www.vlint.nl

4

3
Opbouwen

Zodra de finish coating is doorgedroogd kan
de LBK weer worden opgebouwd. Alle nieuwe
elementen kunnen per sectie worden gemonteerd
en de vloeren kunnen worden afgewerkt met een
flexibele vloercoating. De LBK is weer als nieuw
en kan in overleg met de elektromonteur weer
worden ingeschakeld.

Vlint
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REINIGEN
Reiniging van de LBK, luchtkanalen en luchtverdeelsystemen is essentieel.

Ondanks het gebruik van goede filters kan zich in de loop

en de levensduur van de kast. Om een gezond binnenklimaat te

van de tijd vuil hechten aan de binnenzijde van luchtkanalen.

waarborgen, is het verstandig om de luchtkanalen en de LBK te

Doordat het vuil zich soms ver in de kanalen ophoopt, is het

onderzoeken op microbiologische verontreiniging. Aan de hand

niet altijd zichtbaar. Luchtbehandeling is ineffectief als de LBK,

van de uitkomst van deze metingen kan er vervolgens worden

de luchtkanalen of airsocks niet schoon zijn. Hierdoor is er meer

gekeken welke reinigingswerkzaamheden nodig zijn om ervoor

kans op bacteriën en schimmelvorming in de LBK en lucht-

te zorgen dat het luchtverdeelsysteem weer helemaal op

kanalen. Het opgehoopte vuil zorgt ervoor dat de conditie van

orde is. Zo zorgen we voor het welzijn en de gezondheid van

de LBK verslechtert en dat heeft gevolgen voor het rendement

mensen.

Welke reinigingswerkzaamheden kan Vlint voor u doen?

Technisch reinigen:
Deze reiniging van de LBK kan droog en/of nat worden uitgevoerd. De luchtkanalen worden droog gereinigd.

Chemisch-technisch reinigen:
Deze grondige reiniging van de LBK verwijdert vuil en bacteriën op bijvoorbeeld de wanddelen, warmtewisselaars, roosters,
ventilatoren en kleppenregisters. Het reinigen gebeurt onder hoge druk met water en een reinigingsmiddel. De keuze voor
het juiste reinigingsmiddel varieert per type productieproces, locatie en toepassing. De luchtkanalen worden eerst droog
gereinigd en daarna met een speciale reinigingsfoam ingesprayd. Hiermee worden vaste delen vuil losgeweekt en verwijderd.

Desinfecteren:
Warmtewisselaars en stromingsvrije hoeken dragen bij aan ongewenste vorming en groei van bacteriën en schimmels in
het luchtkanaal en de LBK. Het kanaal wordt eerst chemisch-technisch gereinigd en daarna gedesinfecteerd. Dit gebeurt
door te ‘foggen’. Hierbij wordt een desinfecterende nevel ingespoten in het luchtkanaal waardoor de groei van bacteriën en
schimmels langer uitblijft.

www.vlint.nl
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RETROFITTEN

Hoe pakt Vlint het retrofitten aan:

Retrofitten van de LBK volgens de ErP-norm.

Vlint kan ventilatoren van LBK’s retrofitten zodat deze voldoen

Het doel van de ErP-norm is het reduceren van het energie-

aan de nieuwe ErP-norm. Sinds januari 2018 mogen in Europa

verbruik en de CO2-emissie met 20%, het verhogen van het

alleen nog ventilatieproducten worden toegepast die voldoen

gebruik van alternatieve energiebronnen met 20% en het uit de

aan de ErP-eisen. Deze standaarden zijn van toepassing op

markt halen van inefficiënte toestellen (-20%).

nieuwe installaties en op de vervanging van bestaande producten.

1

De oude opstelling van het waaierhuis en de motor wordt volledig verwijderd

2

Een voorbewerkte montageplaat wordt gemonteerd waaraan de ventilator wordt gekoppeld

3

Gaten worden gedicht en de vloer wordt afgewerkt met een flexibele lekvrije gietcoating

4

De voeding wordt opnieuw aangesloten (door de installateur)

5

Afstemming hoe de ventilator wordt aangestuurd

6

Regeling wordt aangepast (door de installateur)

voor

www.vlint.nl
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EFFICIENCY IN LUCHTBEHANDELINGSSYSTEMEN

BESCHERMING TEGEN CORROSIE
Speciale coating beschermt condensors en warmtewisselaars.

Op basis van onze ervaring met tal van bedrijven heeft de retrofit toepassing van EC-ventilatoren, gecombineerd met
lageweerstandfilters, een flink voordeel gebracht: lageweerstandfilters verbruiken minder energie waardoor de energiekosten lager
zijn. Deze filters zorgen voor lagere CO2-uitstoot en leveren tot 35 Pa minder weerstand. Een kleine LBK heeft al 6 filters, en zorgt
dus voor een aanzienlijke geld- en energiebesparing! Immers: 1 Pa = € 1,-

1
Dit doen we onder meer door
de oude ventilator te vervangen
door een hoogwaardige, slimme
ventilator. Deze is minstens 30%
zuiniger en verlaagt dus de CO2uitstoot.

2
Daarnaast vervangen we de oude
filters door zeer efficiënte Flowline
Nanofilters die de druk in de LBK
fors verlagen. Daardoor kan de
slimme ventilator nog zuiniger
draaien.

3
En dat voor slechts 30% van
de kosten van een nieuwe LBK.
Een investering die zichzelf
terugverdient!

overbrugd. Zelfs in omgevingen met agressief vuil en zout in de

staat van condensors en warmtewisselaars achteruit. Door

lucht, bijvoorbeeld in de buurt van industrieën of aan de kust,

oxidatie en vertering van lamellen treedt er een rendements-

blijkt dat Qcoat voorkomt dat condensors en warmtewisselaars

verlies op, waardoor de installatie meer draaiuren maakt om

gaan corroderen. Dit betekent dat de warmte-uitwisseling van

de optimale omstandigheden te creëren. Dit leidt tot hogere

de apparatuur effectiever blijft, wat op termijn veel energie

energiekosten en uiteindelijk tot uitval van de LBK.

bespaart. Bovendien gaat de apparatuur hierdoor langer mee.

Qcoat

Preventief coaten

Vlint past een uniek coatingsproces toe, een flowcoat geschikt

Vlint brengt de Qcoat in de eigen fabriek aan met een speciaal

voor condensors en warmtewisselaars in LBK’s. Deze coating

flowcoat-procedé waarbij de lamellen en tubings van de

beschermt tegen corrosie, is chemisch bestendig en heeft door

condensors en warmtewisselaars geheel gedekt en beschermd

de toevoeging van minuscule aluminium deeltjes een identieke

worden. Door onze 360°-aanpak met onze verschillende

thermische werking als nieuwe warmtewisselaars.

coatings, het reinigen en onderhouden van LBK’s, luchtkanalen
en luchtverdeelslangen en de plaatsing van fijnstoffilters conform

Deze Qcoat flowcoat is zeer flexibel waardoor het verschil in

de ISO 16890-norm zorgt u voor een gezond binnenklimaat.

uitzetting tussen de koperen tubes en de aluminium lamellen

Energielabel

www.vlint.nl

Onder invloed van lucht- en milieucondities gaat de mechanische

gieEner l
labe

dat optreedt bij verhitting en koeling van de apparatuur wordt

Vlint
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VOORDELEN VAN HET COATEN
VAN CONDENSORS EN WARMTEWISSELAARS

Bescherming tegen
invloeden van luchten milieucondities

Verlenging van de
levensduur

Blijvend effectieve
warmte-uitwisseling

Energiebesparing

Verlaging van de
operationele kosten

Coaten van condensors en drycoolers op locatie

Reiniging van condensors en drycoolers

Om uw koeling optimaal te houden heeft Vlint een unieke coating

Doordat de pakketten fijnmazig zijn, ontstaat door vervuiling

om de lamellen tegen corrosie te beschermen. Hierbij vindt

brugvorming over de vinnen. Hierdoor kunnen de ventilatoren

koeling door middel van omgevingslucht plaats om de warmte met

de omgevingslucht niet goed over het pakket blazen en

ventilatoren weg te blazen. Deze omgevingslucht is ongefilterd

treedt rendementsverlies op. Vlint kan er jaarlijks, voordat de

en heeft een corroderende werking op het lamellenpakket. Vlint

temperaturen stijgen, voor zorgen dat uw condensor of drycooler

adviseert u het lamellenpakket te laten coaten met Qcoat zodat

weer optimaal functioneert. De lamellenpakketten worden met

er geen rendementsverlies optreedt door corrosie.

een speciaal reinigingsmiddel onder hoge druk doorgespoten.

www.vlint.nl
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WISSELEN VAN FILTERS

VEILIGHEID STAAT OP 1

Vlint wisselt de filters van uw LBK snel en zorgvuldig. Vlint

onze monteurs buiten de gebruikelijke werktijden. Daarnaast

Veiligheid heeft voor Vlint topprioriteit. De monteurs van

om veiligheidsrisico’s beheersbaar te maken. Vlint is ISO

kiest voor hoog-efficiënte filters met een lage weerstand in uw

denken we bij filterwisselingen ook mee over verbeteringen

Vlint zijn VCA-gecertificeerd en werken waar nodig volgens

9001:2015-gecertificeerd

LBK’s. We verzorgen hierbij alle aspecten van de wisseling: de

van uw filtratieopstelling. Door jarenlange ervaring heeft Vlint

uw opgestelde Veiligheid & Gezondheidsplan. Vlint wil

diensten van hoge kwaliteit zijn. Voorkom grote investeringen

planning van de werkzaamheden, rapportages, het leveren van

kennis van uiteenlopende filtratieopstellingen die conform de

de continuïteit van vitale processen binnen uw bedrijf of

met onderhoud of reconditionering door de specialisten van

nieuwe filters en de montage.

ISO 16890-norm worden geïmplementeerd.

organisatie waarborgen en neemt preventiemaatregelen

Vlint.

Maatwerk en flexibiliteit

Vlint produceert en vervangt onder meer filters voor

Onze filterspecialisten zijn flexibel en houden rekening met de

luchtbehandeling in de food-, feed-, pharma- en chemiesector,

vitale processen in uw bedrijf of organisatie. Indien nodig werken

ziekenhuizen, scholen, kantoren en cleanrooms.

www.vlint.nl
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Zuiverheid. Dat is waarvoor we staan. Met unieke
filtratieoplossingen, luchtverdeelsystemen en
luchtbehandelingskastrenovaties willen we in ieder gebouw
een gezond en prettig binnenklimaat creëren. We letten
scherp op de omgeving waarin we werken en kiezen altijd
voor totaaloplossingen. Met Vlint kunt u altijd rekenen op
een ‘360°-benadering’ waardoor woon- en werkomgevingen
optimaal zuiver blijven.
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