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TROTEC Case Study
Klant:
TÖNNIES Holding ApS & Co. KG
www.toennies.de
Branche:
Vleesverwerkende industrie ,
levensmiddelenindustrie
Trotec product:
Luchtreiniger met een hoge capaciteit
TAC V+ met H14-virusfilter
(gecertificeerd volgens EN 1822)
Voordelen van de Trotec oplossing:
Een 99,995% virusgefilterde ruimtelucht
en een voor de gezondheid onschadelijke
aerosolconcentratie bij de vleesproductie
– wetenschappelijk bevestigd.
Toegestaan is hygiëneconcepten van
industrie, kantoren en gezondheidszorg.
Automatische virusdoding en filterregeneratie.

Effectieve aerosol- en virusfiltering van de ruimtelucht
Het grootste vleesconcern Tönnies vertrouwd na de corona-infecties bij het nieuwe hygiëneconcept
op de luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC V+ van Trotec voor een vrijwel aerosol- en virusvrije ruimtelucht.
Het in 1971 opgerichte familiebedrijf Tönnies biedt op dit moment werk
aan circa 16.500 medewerkers in 8 verschillende bedrijfsonderdelen. De
corebusiness van de internationaal opererende ondernemingsgroep is het
slachten, trancheren en verwerken van varkens en runderen.

uren in de lucht en kunnen zich over grote afstanden in de gehele ruimte
verspreiden. De Tönnies-slachterij in de regio Gütersloh werd ook getroffen
door een "Superspreader-gebeurtenis", waarbij meer dan 1.500 medewerkers
werden besmet met de Covid19-ziekteverwekker SARS-CoV2.

Trotec is een internationaal opererende onderneming, die machines voor
klimaatbeheersing voor de industrie en bedrijven ontwikkeld, produceert
en verkoopt. Zowel online als via de internationale vestigingen ontvangen
klanten innovatieve oplossingen voor luchtontvochtiging, verwarming,
klimaatbeheersing, luchtreiniging en ventilatie. Trotec biedt individuele
oplossingen voor alle productiefasen in de levensmiddelenindustrie.

Nieuwe hygiëneconcept bij Tönnies: De luchtreiniger met een hoge
capaciteit TAC V+ filtert 99,995% van de aerosoldeeltjes en virussen uit
de ruimtelucht.

Trotec zorgt bij Tönnies na de corona-infecties in de fabriek in Rheda-
Wiedenbrück voor aerosol- en virusvrije ruimtelucht voor een optimale
bescherming van de medewerkers tegen besmettingen.

Het samen met Trotec uitgewerkte, nieuwe hygiëneconcept van de firma
Tönnies heeft vooral een ding in het vizier: de ruimteluchthygiëne. Daarom
heeft Tönnies gekozen voor de wereldwijd unieke luchtreinigingsoplossing
TAC V+ van Trotec, om virusbelaste aerosolen in de ruimtelucht met de
hoogst mogelijke HEPA-filtering uit de filterklasse H14 (gecertificeerd
volgens EN 1822) vrijwel volledig uit de binnenruimtelucht te verwijderen.

Waar veel mensen binnen een krappe ruimte samenwerken, neemt het
gevaat voor een massale infectie toe. Want mensen stoten bij het ademen,
spreken, zingen, hoesten of niezen aerosolmengsels uit, die besmet kunnen
zijn met virussen (bijv. SARS-CoV-2). De zeer kleine aerosoldeeltjes blijven

De hoge luchthoeveelheid van de luchtreiniger met een hoge capaciteit
TAC V+ verdunt de aerosolconcentratie permanent tot een ongevaarlijk
niveau en filtert aerosoldeeltjes en de hierin opgenomen virussen uit
de ruimtelucht. De unieke en alleen bij Trotec verkrijgbare thermische

www.nl.trotec.com/tacv+
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HET PROBLEEM: De virusbelaste aerosolwolken werden door de
ventilatie-installaties in de ruimte verspreid en ook naar andere
ruimten getransporteerd. Talrijke infecties waren het gevolg.

DE TROTEC OPLOSSING: De luchtreiniger met een hoge capaciteit
TAC V+ van Trotec verdunt de met aerosolen en virussen belaste
lucht, zuigt deze aan, filtert deze en blaast de gezuiverde lucht
weer uit. Zo ontstaat een zone met gezuiverde lucht in de ruimte.
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filterdecontaminatie, doodt de in het H14 HEPA-filter afgescheiden virussen
bovendien automatisch. Nog een pluspunt: de mobiel toepasbare luchtreiniger
met een hoge capaciteit TAC V+ kan in de productieomgeving probleemloos
worden geïntegreerd in de aanwezige luchtbehandelingstechniek. Een
efficiënte luchtreiniging met een H14-filter (volgens EN 1822) is de perfecte
oplossing voor de hoogste mate aan infectiebescherming. De luchtreiniger
met een hoge capaciteit TAC V+ filtert 99,995 procent van de virussen en
bacteriën uit de ruimtelucht. De in het H14 HEPA-filter gebonden virussen
worden regelmatig gedood, doordat het filter automatisch 30 minuten lang
worden verhit tot 100 °C. Deze thermische filterdecontaminatie is uniek in
de markt en garandeert gelijkblijvende hoge effectiviteit van het virusfilter.

Merkbare verbetering door de oplossing van Trotec

Effectiviteit wetenschappelijk bevestigd

Deze oplossing voor het verlagen van het luchtgedragen corona-besmettingsgevaar kan ook worden gebruikt binnen andere ondernemingen binnen
de vleesverwerkende industrie met vergelijkbare arbeidsomstandigheden,
maar ook algemeen bij ondernemingen in de levensmiddelenbranche, bijv.
slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven. De mobiele luchtreiniger met
een hoge capaciteit TAC V+ is bovendien ook optimaal voor het gebruik in
kantines, pauzeruimten, vergaderruimten of verblijfsruimten.

De directeur van het instituut voor hygiëne en openbare gezondheid van de
Universiteit van Bonn, professor Martin Exner, heeft op basis van studies
aangetoond dat bijv. virussen en infectieuze aerosolen door een traditionele
ventilatie-installatie in de ruimte geenszins uit de lucht worden gefilterd,
maar – in tegendeel – zelfs nog verder in de ruimte worden verspreid. Een
efficiënte verwijdering van de ziekteverwekkers uit de ruimtelucht kan
daarom alleen met speciale luchtreinigers, zoals de TAC V+ gebeuren.
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M
 aximaal mogelijke bescherming tegen ziekmakende aerosolen,
virussen en bacteriën in de lucht (samen met andere
hygiënemaatregelen)
O
 ptimale luchtkwaliteit voor medewerkers, processen en producten
G
 rote luchtreinigingscapaciteit en hoge luchtverversingswaarden,
in plaats van eenvoudige luchtcirculatie
G
 eringe investeringskosten door mobiel gebruik en/of uitbreiding
van de aanwezige luchtbehandelingsinstallatie

Wetenschappelijke studies van toonaangevende Duitse instituten en universiteiten hebben bevestigd dat met de luchtreiniger met een hoge capaciteit
TAC V+ de virusbelasting in de ruimtelucht vrijwel tot nul daalt en zo ook
het infectierisico door ziekmakende virussen in aerosolen tot een minimum
wordt beperkt. Ook Prof. Dr. Kähler van de "Universität der Bundeswehr
München" heeft de effectiviteit van de TAC V+ getest en komt in z'n studie
tot het volgende resultaat: (zie citaat in het grijze vak)

"Laat u deze installatie (TAC V+)* permanent draaien, zal geen mens het voor elkaar krijgen
binnen een ruimte een aerosolconcentratie met een besmettelijk niveau te veroorzaken."
Prof. Dr. Christian J. Kähler,
'Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik'
* Opmerking van Trotec

www.nl.trotec.com/tacv+

Hier gaat u direct
naar de gehele studie:
www.unibw.de/lrt7-en/indoor_air_cleaner.pdf
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Productvideo
Alle informatie over de
TAC V+ in een video

Branche-info
Virusvrije ruimtelucht
in de vleesverwerkende
industrie

nl.trotec.com/tacv-plus-video

nl.trotec.com/tacv-plus-vlees
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E ffectieve filtering met een hoge capaciteit van aerosolen en virussen
met de hoogste HEPA-filterklasse H14 (gecertificeerd volgens EN 1822)
B
 etrouwbare uitfiltering van virusbelaste aerosolen
uit de ruimtelucht met een filterafscheidingsgraad van 99,995 %
bij deeltjesgrootten van 0,1 tot 0,2 µm
E ffectiviteit bewezen door toonaangevende Duitse
onderzoeksinstituten en universiteiten
T oegestaan in hygiëneconcepten
in industrie, kantoren en
gezondheidszorg

Wit

Brons

Geel

U
 niek: volautomatische thermische
filter-decontaminatie – op 100 °C worden
virussen in het filter gedood
U
 niek: volautomatische
thermische regeneratiesfunctie
verlengt de filterlevensduur
F lowMatic voor constante
volumestroom / luchtverversingswaarden

n

Hygiënische RVS-behuizing

n

S
 tilste luchtreiniger in z'n klasse

n

Basaltgrijs

F lexibel en mobiel toepasbaar,
aansluiten op bestaande
ventilatie-installaties mogelijk

RVS voor
hygiënezones

Optioneel ook verkrijgbaar in andere kleuren
Voor gebruik in kantines, kantoren, vergaderruimten of groepsaccomodaties, is de TAC V+ ook verkrijgbaar met een lakafwerking in basaltgrijs,
wit, brons of geel.
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Luchtreiniger met een hoge capaciteit TAC V+ DUAL – speciaal geoptimaliseerd voor virusfiltering in grote hallen
Voor virusvrije luchtreiniging ook in zeer grote hallen, wordt het gebruik van
de TAC V+ Dual aanbevolen. De speciale uitvoering die aan beide kanten
schone lucht uitblaast, biedt u alle voordelen van het basismodel TAC V+,
inclusief unieke voordelen van de thermische filterdecontaminatie- en
-regeneratiefunctie. De bij de vloer aanzuigende en tweezijdig uitblazende
dubbele constructie waarborgt met de krachtige ventilator en de voor
effectiviteit gecertificeerde speciale filteruitrusting een doorspoeling met
virusvrij gefilterde schone lucht met een bijzonder groot volume, zelfs
in grote hallen. De aan beide zijden geïntegreerde C-profielen maken
een flexibele plafond- of wandbevestiging van de TAC V+ Dual mogelijk,
waarbij de bedieningsconsole van de TAC V+ ook van het apparaat kan
worden verwijderd en kabelgebonden in de buurt van de werkvloer kan
worden aangebracht, bijvoorbeeld op een kolom of de halwand, zodat deze
luchtreiniger met een hoge capaciteit ook probleemloos op afstand kan
worden bediend, zelfs als de TAC V+ Dual op grote hoogte is gemonteerd.
Dankzij de RVS-uitvoering kan de TAC V+ Dual ook onbeperkt worden toegepast in hygiënegevoelige omgevingen en zijn op aanvraag verschillende
schone-luchtcapaciteiten beschikbaar.
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