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Voedingsmiddelen worden tegenwoordig op hoog niveau geproduceerd.
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Overzicht

Vochtbeheersing in de voedingsmiddelenindustrie is van 
essentieel belang om verontreiniging van productielijnen 
te voorkomen en de algemene productkwaliteit te 
waarborgen. Polygon is gespecialiseerd in het leveren van 
vochtbeheersingsoplossingen voor uiteenlopende complexe 
voedingsmiddelenfabrieken; van de aanpak van condensatie 
bij fabrieken voor diepvriesproducten tot stabilisatie van de 
vochtigheidsgraad bij verwerkingsfaciliteiten.

Met behulp van deze oplossingen kan Polygon een aantal 
vochtgerelateerde problemen in de verwerkingsindustrie 
aanpakken. De problemen variëren van het minder goed 
plakken van etiketten op verpakkingen tot aan verspilling 
van voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld chocolade die  
aan elkaar gaat plakken als deze te zacht wordt. 

Polygon heeft ervaring in het beheersen van uiteenlopende 
problemen bij de verwerking van voedingsmiddelen met 
behulp van eigen flexibele, geluidarme en eenvoudig te 
plaatsen apparatuur. Deze apparatuur is ontworpen  
volgens de hoogste hygiënenormen.

Het is belangrijk dat de verwerkingsruimte 
schoon wordt gehouden en voldoet aan alle 
gezondheids-, veiligheids- en wettelijke eisen.  
Dit vereist regelmatige reiniging waardoor in de 
loop van de tijd de luchtvochtigheid toeneemt. 
Deze vochttoename kan in combinatie met 
de in de fabriek aanwezige koude lucht een 
verzadigde omgeving creëren die tijdens het 
reinigen geen water meer kan opnemen.  
Dit zal uiteindelijk leiden tot mist en condensatie  
in de fabriek.

Een ander probleem is het vochtgehalte in 
de voedingsmiddelen dat strikt moet worden 
geregeld om aan de normen van de productielijn 
te voldoen. Het reguleren van het vochtgehalte 
vereist dure apparatuur voor klimaatregeling. 
Polygon kan de vereiste klimaatbeheersing 
tijdens onderhoudswerkzaamheden aan 
productiesystemen of in geval van extreme 
klimaatomstandigheden bieden.



Voedingsmiddelen

TOePaSSinG

Door inzet van tijdelijke vocht- en 
klimaatbeheersing is Polygon in staat  
om vóór de daadwerkelijke aanschaf  
van definitieve apparatuur de oplossing 
in uw proces te testen. Hierdoor ontstaat 
voor u de zekerheid dat de juiste keuze 
wordt gemaakt.

In een recent geval heeft Polygon  
haar klant een voorstel gedaan om 
een permanent ontvochtigingssysteem 
te installeren voor het aanpakken van 
condensatieproblemen. Het management 
aarzelde echter om te investeren in 
een technologie die men nooit eerder 
had toegepast. Polygon adviseerde 
daarom de inzet van tijdelijke apparatuur 
gedurende een evaluatieperiode van 
één maand. Voor koeling van de 
verwerkingsruimte werden eenvoudige, 
conventionele verdamperunits aan het 
plafond geïnstalleerd. De buiten het 
gebouw geplaatste Polygon’s ontvochtiger 
nam zelfstandig de ontvochtiging 
voor zijn rekening. Een automatische 
luchtvochtigheidregelaar hield de ruimte 
op het juiste niveau om condensatie 

en nevel te voorkomen, terwijl aan 
de normen voor het produceren van 
voedingsmiddelen werd voldaan.

Binnen enkele uren na installatie toonden 
metingen aan dat de vochtigheidsniveaus 
in de koudeopslagruimtes daalden. 
De grote hoeveelheid extreem droge 
lucht geproduceerd door de Polygon’s 
ontvochtiger bracht de relatieve 
luchtvochtigheid met succes naar het 
vereiste niveau. Het vochtgehalte werd ook 
snel gestabiliseerd en vervolgens verlaagd.

reSulTaaT

Met de oplossingen van Polygon  
kunnen klanten wereldwijd de productie 
door laten draaien terwijl hun eigen 
klimaatbeheersingssystemen buiten bedrijf 
zijn. Polygon kan ook kostenbesparende 
oplossingen bieden voor klimaatbeheersing 
tijdens piekproductiefases en extreem 
vochtige periodes.
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VOOrdelen

Snelle reactie – Polygon biedt 

nooddiensten voor beheersing van 

de relatieve luchtvochtigheid en/

of temperatuur zodat kostbare 

onderbreking van de bedrijfsactiviteiten 

kan worden voorkomen.

Productkwaliteit – Bewaking van 

waardevolle voorraad en verhoging 

van kwaliteit.

Test op locatie voor aanschaf –  

Als tijdelijke vochtbeheersingsproblemen 

aanhouden, kan een permanent systeem 

noodzakelijk zijn. Met behulp van 

tijdelijke vochtbeheersingssystemen 

kunnen tijdens het uitvoeren van testen 

op locatie de relevante gegevens 

worden vergeleken om er zeker van te 

zijn dat plaatsing van het permanente 

systeem direct in een optimale 

omgeving resulteert.

Flexibele configuratie – Polygon biedt de 

mogelijkheid om het aantal gehuurde 

apparaten terug te brengen zodra de 

eerste doelstellingen zijn bereikt.

bijkomende voordelen – Naast het 

verwijderen van nevel en condensatie 

is een aanmerkelijke verlaging van het 

energieverbruik bij vriezers tijdens de 

ontdooicycli waargenomen.

Chocolade is zeer gevoelig voor vocht.

een ontvochtiger van Polygon reguleert het 
vochtgehalte in de lucht.

Veel ingrediënten moeten droog opgeslagen 
en/of verwerkt worden.
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