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reInIGen/renoVeren
luCHtBeHAnDelInGSKASten

Doel

Renoveren van de luchtbehandelingskast

Om de levensduur van luchtbehandelingskasten te verlengen is het noodzakelijk om goed

Altena Cleaning B.V. heeft meer als 30 jaar ervaring

onderhoud te plegen aan de luchtbehandelingskasten. Vaak is alleen het vervangen van de

in het renoveren van alle merken luchtbehande-

filters en het reinigen van de luchtbehandelingskast niet voldoende. Vervuilde en vochtige

lingskasten. Onze R&D afdeling houdt zich con-

buitenlucht zorgt ervoor dat de luchtbehandelingskast aangetast wordt door corrosie en

tinu bezig met verbetertrajecten in het renoveren

bacteriën. De capaciteit en het rendement van de luchtbehandelingskast gaan hierdoor

van de kasten. Steeds wordt weer de beste oplos-

achteruit. Altena Cleaning B.V. biedt u de mogelijkheid de status van de luchtbehandelingskast

sing gevonden voor ieder uniek probleem. Zo komt

te verbeteren. We kunnen de luchtbehandelingskasten voor u reinigen, renoveren of zelfs

het steeds vaker voor dat vanwege de geuroverlast,

indien nodig vervangen.

bij het renoveren van de luchtbehandelingskasten niet meer gecoat mag worden. Hierop hebben

Inspectie

we speciale inwendige beplating ontwikkeld die het mogelijk maakt de wanden van luchtbehan-

Wij komen graag bij u langs om de luchtbehandelingskasten te inspecteren. Op deze

delingskasten te renoveren zodat er geen coating (en dus geuroverlast) meer aan te pas komt.

manier kunnen wij voor u een juiste statusrapportage opmaken. Vanuit deze statusrapportage

De beplating wordt aangebracht over de oude bestaande isolatie en beplating waardoor je een

rapportage geven wij aan wat de mogelijkheden zijn om de luchtbehandelingskasten te

volledig gladde afgewerkte plafond, wand en bodem krijgt. Altena Cleaning B.V. kan u zelfs meer

renoveren en/of te vervangen.

dan 10 jaar garantie op deze beplating geven. Verder zijn wij in staat om alle onderdelen in de
kasten te vervangen of te renoveren. Ook hiervoor bent u bij Altena Cleaning B.V. aan het goede adres.

Reinigen en desinfecteren luchtbehandelingskasten

Wij vervangen ventilatoren, V-snaren, V-snaarschijven, ventilator-/motorlagers, motoren, warmte-

De luchtebehandelingskasten worden chemisch technisch gereinigd door middel van hoge-

wisselaars, warmtewielen, druppelvangers, bevochtiging, filterframes etc.

druk water en chemicaliën. Hiermee wordt alle vervuiling die is ontstaan verwijderd. Warmtewisselaars worden chemisch technisch gereinigd zodat het rendement weer omhoog gaat.

Deelvervanging

De vervuiling en bacteriegroei wordt

Indien uw luchtbehandelingskast niet meer voldoet aan de eisen die u stelt, doordat er onderdelen

van plafond, wanden en bodem ver-

in zo’n slechte staat zijn dat ze vervangen dienen te worden of er moeten nieuwe delen met andere

wijderd. Hiermee bent u verzekerd

functies tussen gebouwd worden (denk bijvoorbeeld aan bevochtigingdelen of extra koelerdelen

van een schone luchtbehandelings-

etc.), dan bestaat de mogelijkheid dat Altena Cleaning B.V. dat voor u verzorgt. Met onze speci-

kast. Door dit tijdig en met regel-

ale kunststof Global-Line® panelen bouwen wij volledige delen die op iedere kast toepasbaar zijn.

maat te doen voorkomt u ook dat

Complete aanzuig-/filterdelen kunnen worden vervangen. Stoomdelen worden tussen de kastdelen

bacteriegroei en overige vervuiling

gebouwd of extra koelers worden in de bestaande kast geplaatst. Dit alles hoeft u niet te vragen

via de luchtkanalen bij u medewer-

bij de kastenleveranciers want voor ieder merk biedt Altena Cleaning B.V. een gepaste oplossing.

kers terecht komt.

We gaan zelfs zo ver dat we de volledige luchtbehandelingskast voor u kunnen vervangen. Hiervoor
kunt u bij onze zusteronderneming Global Air Systems B.V. terecht. Deze biedt nieuwe custom

Coaten van de luchtbehandelingskast

made luchtbehandelingskasten aan volledig vervaardigd uit kunststof.

We hebben speciale coatings die in de luchtbehandelingskast gebruikt kunnen worden. Zo
gebruiken we onze alom bekende Alucoat®507 voor het coaten van de warmtewisselaars in de
luchtbehandelingskast. Voor de bodems gebruiken we onze Gietcoat®GC3 en de overige delen
worden gecoat met Alumat®. Om de stankoverlast tot een minimum te beperken kunnen
wij voor u een aparte afzuigventilator met actief kool plaatsen zodat de geur in het gebouw
beperkt wordt.
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