
UV-C OPLOSSINGEN

LUCHTBEHANDELINGSKASTEN



WAT IS UV?

Sindsdien bekend werd in 1877 dat zonlicht kiemdodende eigenschappen 
heeft, werd het duidelijk dat onze relatie met ultraviolet licht grote 
proporties zou aannemen. 

Wij weten allemaal dat UV wordt gegenereerd door de zon en dat het 
verantwoordelijk is voor de gevreesde zonnebrand, maar dat UV kan 
worden gebruikt om te ontsmetten is geen nieuw verschijnsel. Vanaf 1910 
in Marseille Frankrijk werd UV licht meer dan 100 jaar lang met succes 
ingezet voor het ontsmetten van leidingwater. 

Twintig jaar later, in de jaren 1930, werden de eerste UV-buislampen 
ontwikkeld en tegen de jaren 1960 werd UV-ontsmetting met behulp van 
lampen steeds populairder in commerciële toepassingen. 
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WAT MAAKT UV-C ZO BIJZONDER?

Ultraviolet (UV) licht is een van de vier vormen van licht binnen het elektromagnetisch spectrum. Het onderstaande 
schema laat alle vormen van licht zien, ingedeeld per golflengte. We kunnen zien dat röntgenstralen de kortste 
golflengte hebben (min. 100nm), gevolgd door UV met golflengten van min. 400nm en vervolgens zichtbaar licht  
(min. 780nm) en infrarood (vanaf 780nm). 
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UV wordt onderverdeeld in vier verschillende banden die bekend staan als Vacuüm-UV, UV-C, UV-B en UV-A. U kent 
UV-A misschien van de zonnebank en 
UV-B om zijn therapeutische eigenschappen, maar wat maakt UV-C zo bijzonder? 

Het DNA van micro-organismen heeft meestal een maximale absorptie van 260nm, zodat UV-C (korte golf tussen 
200-280nm) als de meest doeltreffende lichtvorm wordt beschouwd voor zijn kiemdodende eigenschappen. Micro-
organismen zoals bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers zullen hierdoor worden gedood of geneutraliseerd. 
UV-C is staat al lang bekend als ontsmettingsmiddel voor lucht, water en niet-poreuze oppervlakken. In 1903 won 
Niels Finsen de Nobelprijs voor geneeskunde vanwege zijn gebruik van UV-C tegen lupus vulgaris en tuberculose 
van de huid.

Bron: IES Committee Report: Germicidal Ultraviolet (GUV), 2020.
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HOE “ZUIVERT” UV-C DE LUCHT?

Er zijn meer dan 1.800 soorten bacteriën in de lucht. Hoe kunnen ze bijna 
allemaal worden uitgeschakeld?  Ultraviolet licht (UV) heeft precies de 
juiste hoeveelheid energie voor het breken van organische moleculaire 
bindingen. Wanneer micro-organismen de UV-stralen van een ultraviolette 
lamp passeren, worden de DNA-bindingen verbroken, wat de cellen 
voldoende beschadigd om te voorkomen dat micro-organismen schade 
toebrengen aan mensen. De kiemdodende werking van de UV-C straling 
vernietigt het DNA van bacteriën, virussen, sporen, schimmels en mijten 
en wordt hun groei en voortplanting verhinderd. UV-C technologie is een 
fysische desinfectiemethode met een goede kosten/batenverhouding.  
Het is een ecologische technologie die, in tegenstelling tot chemicaliën, 
tegen elk micro-organisme werkt, zonder resistentie op te wekken.
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Bron:  https://surgicallycleanair.com/ultraviolet-light-uv-c-a-highly-effective-way-
to-kill-germs-and-viruses/

Uitgangspiek van  
Kiemdodende lamp bij 253,7 nm

Kiemdodende efficiëntie 
Curve met piek op 265 nm

Golflengte in nanometer (nm)
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WAAROM CIAT?

Met meer dan 80 jaar ervaring is CIAT in Europa een van de belangrijkste spelers op het gebied van 
verwarming, airconditioning en luchtbehandelingsoplossingen voor consumenten, bedrijven en organisaties 
in de industriële sector en gezondheidszorg. We staan bekend om ons vermogen innovatieve, duurzame 
en hoog presterende producten te ontwikkelen, waardoor we complete productreeksen kunnen aanbieden 
die op elkaar zijn afgestemd. De vaardigheden en expertise van onze teams worden ondersteund door 
volledig geïntegreerde, robuuste productiefaciliteiten, waardoor we de optimale ontwikkeling van onze 
wereldwijde systeemoplossingen kunnen garanderen. Onze meest recente innovaties werden speciaal 
ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen zodat we u het beste op technologisch gebied kunnen bieden.

THERMISCHE 
ENERGIE OPSLAG

DROGE KOELERS 
VRIJE KOELING

LUCHTBEHANDELINGSCENTRALES

COMFORTUNITS

CIATCONTROL

BEWAKING

WARMTEWISSELAARS

KOELMACHINES, 
WARMTEPOMPEN

5



BEGELEIDING 
BIJ UW GEHELE 
PROJECT

Op CIAT kunt u altijd rekenen: 
van bestek tot en met de 
installatie van de machines 
analyseren onze experts wat u 
nodig hebt om u de best 
mogelijke oplossing te bieden. 

De flexibiliteit van de 
ontwikkelingsafdeling en het 
daarmee verbonden 
onderzoekscentrum, alsmede 
het moderne industriële 
apparaat dat het gehele 
fabricageproces beheerst, 
maken elke aanpassing aan uw 
behoeften mogelijk. 

De activiteiten van CIAT richten zich volledig 
op het optimaliseren van het energieverbruik, 
het verbeteren van de luchtkwaliteit en 
het leefcomfort in gebouwen. Wij leveren 
duurzame systemen en zeer geavanceerde 
apparatuur die voldoet aan strenge 
certificeringen en normen. De bescherming 
van het milieu is eveneens een essentiële 
doelstelling van de groep en een belangrijk 
speerpunt in onze ontwikkelingsstrategie.

WAAROM CIAT?
VERBINTENISSEN VAN CIAT DIE 
ZIJN UITMUNTENDHEID VORMEN

De bouwnormen worden steeds strenger en gebouwen 
worden niet alleen ontworpen met het oog op het comfort 
van de bewoners, maar ook op de bescherming van hun 
gezondheid. Bovendien moeten het energieverbruik en de 
impact op het milieu worden beperkt. CIAT reageert hierop 
door voortdurend meer te bieden dan alleen een uitgebreid 
productassortiment. Ons compleet systeemaanbod werd 
ontwikkeld rond drie fundamentele waarden:

COMFORT
CIAT ontwerpt en fabriceren producten en systemen waar 
het welzijn van de bewoners essentieel is. Door apparaten 
te ontwikkelen met het grootste thermisch, aeraulisch en 
akoestiek comfort plaatsen wij het individu in het middelpunt 
van onze strategie en creëren wij een interieurvormgeving 
die bekend staat om zijn hoge kwaliteit. Onze comfortunits 
zorgen voor minimale temperatuurschommelingen, een 
stille werking en een betere visuele integratie, zodat u 
steeds bent verzekerd van optimaal comfort.

OPTIMAAL ENERGIEGEBRUIK
CIAT ontwikkelt zijn producten met een continue 
aandacht voor prestaties. Onze thermodynamische 
apparatuur voldoet aan de hoogste normen inzake 
energieverbruikclassificatie (klasse A), zodat u aanzienlijk 
kunt besparen, zonder compromissen met prestaties 
en efficiëntie. Warmteterugwinning en thermische 
energieopslag benutten calorieën die anders verspild 
zouden worden. Er wordt zo minder energie verbruikt en 
bijgedragen tot de vermindering van broeikasgassen.

BINNENLUCHTKWALITEIT
CIAT doet onderzoek naar en ontwikkelt 
innovatieve oplossingen voor het verbeteren van de 
binnenluchtkwaliteit, een belangrijk gezondheidsprobleem 
dat van cruciaal belang is bij het ontwerpen van gebouwen. 
Door de dynamische zuiveringssystemen, deeltjes- en 
chemische sensoren en efficiëntere filters te integreren 
in zijn installaties draagt CIAT bij tot de beheersing van de 
concentratie van CO2 en fijne deeltjes voor een luchtkwaliteit 
die de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen 
drempelwaarden zo dicht mogelijk benadert.

BESTEK

OPLOSSINGEN

INDUSTRIËLE 
INSTALLATIES

MONTAGE

SERVICE
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UV-C VOOR LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
EEN WERELD AAN VOORDELEN

Correct onderhouden ventilatiesystemen die schone 
lucht laten circuleren zijn nog nooit eerder zo cruciaal 
geweest. Omdat het SARS-CoV-2-virus voornamelijk 
via grote ademhalingsdruppels wordt overgedragen 
en ook kan worden verspreid door kleinere, besmette 
aerosoldeeltjes die in de lucht blijven hangen*, kunnen 
HVAC-systemen een zeer efficiënte bijdrage leveren om 
de overdracht van dit virus in gebouwen te beperken*. 

In het kader van onze continue inzet voor een 
betere luchtkwaliteit is CIAT trots om de UV-C 
lamptechnologie als optie te hebben opgenomen in alle 
nieuwe en bestaande series luchtbehandelingskasten, 
De lucht stroomt langs de UV-C-lampen door de 
luchtbehandelingskast en de straling van de lampen 
(die een golflengte heeft van ongeveer 254nm) helpt 
bij het uitschakelen van micro-organismen zoals 
bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers. 

Enkele voordelen van de integratie van UV-C in 
luchtbehandelingskasten zijn:

• Lagere microbiële belasting in de lucht
• Lagere microbiële belasting in de biofilm
• Minimale impact op de kanaaldruk
• Lange levensduur en minder onderhoud
• Energie-efficiënt, geruisloos en licht
• Geen ozonemissie 

* ASHRAE heeft geconcludeerd dat "ventilatie en filtratie door verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen de concentratie van SARS-
CoV-2 in de lucht kan verlagen en zo het risico van overdracht via de lucht kan verminderen." Zie "Pandemic COVID-19 and Airborne Transmission," 
ASHRAE Environmental Health Committee, goedgekeurd op 17 april 2020, Web 23 april 2020, https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20
resources/covid-19/eiband-airbornetransmission.pdf

Langere levensduur 
van de lamp 

met intelligent 
bedieningsbeheer

Energie-efficiënt, 
geruisloos en licht

Geen ozonemissie

Minimale 
drukverliezen

03

Lagere microbiële 
belasting in lucht en 

biofilm
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UV-C VOOR LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
3 STAPPEN VOOR SCHONERE LUCHT

Microbiële organismen, ziekteverwekkers, sporen en schimmels kunnen zich door luchtrecirculatie, 
temperatuurschommelingen en vochtigheid op complexe manieren met elkaar vermengen en zich op alle 
oppervlakken van het systeem ontwikkelen in de vorm van een onaangename biofilm. Deze biofilm hecht zich met 
name tussen de lamellen van warmtewisselaars (coils), ontwikkelt zich in waterverzameltanks en verstopt de filters 
in kanalen. Een biofilm van minder dan 0,5 mm kan de efficiëntie van het systeem wel 40% verminderen. Aan de 
hand van deze drie eenvoudige stappen kan dit probleem worden verminderd met als resultaat een schonere lucht 
en minder onderhoudsvereisten: 

STAP 1
Oppervlaktebehandeling van de 
condensor  
om de condensor schoon te houden
(Lange blootstelling met UV van lage 
intensiteit)

STAP 2
Druipbak UV-systeem houdt 
het condensaat ziektevrij
(Geschikt voor onderwater UV 
IP68-10)

Stap 3
Atmosferische 
luchtzuivering
(Korte blootstelling aan 
UV van hoge intensiteit)

LUCHT 
NAAR 
BINNEN

LUCHT 
NAAR 
BUITEN
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UV-C VOOR  
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
KAN WORDEN GEPERSONALISEERD  
EN AANGEPAST

Meestal zal naarmate de vereiste luchtsnelheid toeneemt ook de 
behoefte aan meer UV-C-lampen toenemen, zodat alle lucht die 
door de luchtbehandelingskast stroomt kan worden gedesinfecteerd, 
zonder compromis op de prestaties van de kast. De UV-C lampmodules 
zijn geïntegreerd in de luchtbehandelingskasten en verkrijgbaar in 
drie verschillende configuraties (A1, B1 en B2) afhankelijk van de 
vereiste afmetingen:

CLIMACIAT afmetingen 05,10 15, 70 20 25, 35, 45, 
60

Opgenomen vermogen (W) /
module

60 75 100 150

Lengte (mm) 671 965 1246 1625
Gewicht (kg) 1.7 2.2 2.7 3.4

CLIMACIAT grootte Aantal 
lampen

Instellingen Watt per 
lamp

Totale watt

5 1 A1 60 60
10 1 A1 60 60
15 1 A1 75 75
20 1 A1 100 100
25 1 A1 150 150
35 2 B1 150 300
45 2 B1 150 300
60 2 B1 150 300
70 4 B2 75 300

A1 Voorbeeld van de instelling:
Configuratie B1
Grootte 35
Vereiste UV lampen 2
Opgenomen vermogen (W) /module 150
Totaal verbruikt vermogen W 300 9



UV-C VOOR LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
NU LEVERBAAR

Geproduceerd in Culoz Frankrijk in ons CIAT Airside Centre of Excellence. U kunt voortaan uw CLIMACIAT 
airaccess, CLIMACIAT airtech, CLIMACIAT airclean, AIRTECH of AIRCLEAN units bestellen met geïntegreerde UV-C.  
De luchtbehandelingskasten worden ter plaatse geleverd met de UV-C opties geïnstalleerd in de fabriek. Optionele 
LED-bedrijfssignalen en digitale urentellers zijn ook verkrijgbaar op aanvraag (afzonderlijk leverbaar). 

CLIMACIAT
airaccess 

PURE PRESTATIES 
1.000 tot 30.000 m3/u 

CLIMACIAT
airtech 
PURE  

MODULARITEIT
1.000 tot 30.000 m3/u 

AIRTECH 
1.000 tot 6630.000 m3/u 

CLIMACIAT
airclean 

PURE SCHOONHEID
1.000 tot 30.000 m3/u 

AIRCLEAN 
1.000 tot 60.000 m3/u 

DANKZIJ DE CLIMACIAT MET GEÏNTEGREERDE UV-C IS ER EEN  
CLIMACIAT LUCHTBEHANDELINGSKAST VOOR ELK PROJECT

KANTOREN HOTELS SCHOLEN SPORTZALEN
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HEPA FILTRATIE
LUCHT DIE OM U GEEFT

UVGI-oplossingen (Ultra Violet Germicidal Irradiation) op zich zijn 
niet voldoende voor filtratie. Dit betekent dat niet-uitgeschakelde 
deeltjes zoals dode schimmelsporen in de luchtstroom kunnen blijven 
hangen en negatieve gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. 
Luchtbehandelingskasten die gebruik maken van een UVGI-oplossing 
moeten worden gebruikt met de juiste filtratie. 

HEPA-filtratie is een efficiënte optie om verontreinigende stoffen, bacteriën, 
micro-organismen en andere virussen uit de lucht te verwijderen. UV-C 
kan worden gecombineerd met HEPA-filters in luchtbehandelingskasten 
om de impact van SARS-COV-2 nog meer te beperken.

SARS-COV-2 heeft bijvoorbeeld naar schatting een grootte tussen 0,07 
en 0,16 micron. Dit virus wordt net als vele andere overgedragen via 
druppeltjes of aerosolen met een grootte tussen 0,5 en 15 micron. 

De oorspronkelijke HEPA-efficiëntie is 0,12 micron. Daarom zou 
dit type filter, ofschoon om technische redenen niet mogelijk voor 
bepaalde toepassingen, een reële oplossing kunnen bieden bij bepaalde 
veelgevraagde toepassingen, zoals risicozones in ziekenhuizen, in steriele 
ruimten of voor de industriële productie van levensmiddelen of dranken.

DIT ZIJN ENKELE VOORDELEN 
VAN HEPA FILTERS:

  Compact, licht en volledig 
verbrandbaar 
  100% lekvrij
  Voldoen aan de eisen volgens VDI 
6022 en ISO846
  Getest op voedselveiligheid volgens 
EC 1935:2004
   Getest voor ontsmettingsmiddelen 
en reinigingsmiddelen

MAAR GELOOF ONS NIET OP 
ONS WOORD...

"Wanneer er extra componenten 
worden gebruikt om de lucht te 
ontsmetten (bijv. UV-sterilisatie) 
moeten deze aan de uitlaatzijde 
en na de laatste filtertrap 
worden geïnstalleerd. Het 
wordt aanbevolen een filtertrap 
van ten minste klasse F7 te 
installeren voordat de lucht 
wordt gedesinfecteerd."

VDI 3803 Ventilation  
Standard Code of Practise

Efficiëntie Norm Filtratieklasse
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EPA (efficiënte 
deeltjeslucht)

EN 1822
(MPPS)

E10≥85%
E11≥95%
E12≥99,5%
H13≥99,95%HEPA 

(hoogefficiënte 
deeltjeslucht) H14≥99,995%

ULPA (ultra-lage 
deeltjeslucht)

U15≥99,9995%
U16≥99,99995%
U17≥99,999995%

EN 1822
FILTEREFFICIËNTIE

MPPS (meest doordringende 
deeltjesgrootte)

0,12 micron
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LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

www.ciat.nl / ciat.be
A Carrier Company

Het materiaal en de informatie in deze brochure worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet bedoeld om juridisch of ander professioneel advies te bevatten. ©2021 Carrier. 
Alle rechten voorbehouden. CIAT behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie en specificaties in dit document op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  

Beschikbaarheid kan per land verschillen. Neem contact op met uw lokale CIAT vertegenwoordiger. Maart 2021 - Ref.: UV-C NL21.07A - Foto's: CIAT, istock


