Improve the air,
and keep it fresh

INNOVATIE IN HET VOETLICHT:
AERSMASH – PURE OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN
Wat is AerSMASH?

De we k ng van Ae SMASH n de v sse

AerSMASH elimineert schimmels, geuren en bacteriën, pollen, sporen,
rook en andere schadelijke stoffen uit de lucht. Dit heeft niet alleen pure,
schone lucht als resultaat, maar zorgt tegelijkertijd voor verbetering van
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AerSMASH – Pure Improvement.
Verbetering van de lucht, de omgeving
en de kwaliteit van uw producten.
Hoe werkt AerSMASH in de praktijk?
1. De hele omgevingslucht wordt gereinigd. In de lucht zitten
allerlei stoffen die van invloed zijn op het bederven van producten.
AerSMASH maakt deze chemische stoffen onschadelijk of elimineert
ze zelfs helemaal. Uw producten blijven dus langer vers,
het rottingsproces wordt sterk vertraagd.
2. Bacteriën die ‘aerosol’ zijn (in de lucht zwevend), worden uit de weg
geruimd. Daardoor kunnen ze ook geen sporen meer afscheiden.
De bron van de vervuiling wordt dus uitgeschakeld.
3. Sporen van schimmels worden geëlimineerd. Hierdoor wordt
de verspreiding van schimmels sterk gereduceerd. Er is nauwelijks
tot geen kruisbesmetting en schimmels hebben minder tot geen kans
uw producten te bederven.

Bewezen toepassingen
AerSMASH vertraagt melanose Bij langoustines (en andere krab- en
kreeftachtigen) is melanose een bekend fenomeen: de bloed-kleurstoffen
veranderen, waardoor bepaalde organen zwart worden. De melanose
wordt veroorzaakt door een enzym (PPO) in de langoustine. Veelal wordt dit
proces tegengegaan door de langoustines in een bad met sulfiet te leggen.
Het sulfiet verwijdert de maaginhoud, waardoor de melanose
wordt vertraagd.

Als een langoustine dood is, ontstaat er een wildgroei aan PPO.
Ook bacteriën en schimmels kunnen nu binnendringen, waardoor
het vrijkomen van PPO wordt versneld en de schaal van de langoustine
sneller verdonkert.
AerSMASH elimineert bacteriën en schimmels uit de lucht. Zo wordt de
melanose vertraagd en behoudt de vis langer de gewenste kwaliteit.

AerSMASH reduceert listeria
Listeria is een bacterie die zich bij temperaturen tot onder het vriespunt
kan voortplanten. Een groot probleem in de voedselindustrie en de gehele
visserijbranche.
Listeria verspreidt zich onder andere door zich vast te kleven aan grovere
stofdelen in de lucht. Deze stofdelen kunnen ontstaan door het schoonmaken
van vette oppervlakten met een hogedrukspuit maar ook al met het
afspuiten met lagedruk. Door de kracht van de hogedrukspuit schiet het vet
waaraan de listeria kleeft de lucht in. De vetdeeltjes (vectoren) met de listeria
kunnen landen op net schoongemaakte oppervlakten. Hierdoor kan de
listeria zich opnieuw verspreiden.
Doordat AerSMASH de lucht aanzuigt tijdens de schoonmaak maakt
het de vectoren en de daaraan klevende listeriabacteriën onschadelijk.
Het listeria-probleem in de voedselindustrie wordt hiermee aangepakt en
sterk gereduceerd of geheel opgelost.

Reacties van bedrijven
die AerSMASH toepassen
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Oromar heeft in de koelcellen en verwerking ruimten
AerSMASH-units geplaatst. Met name qua geur is een aanmerkelijke
verbetering waarneembaar. Ook is de houdbaarheid van de producten
in de cellen waarin de units hangen verbeterd. Testen in het bedrijf
ondersteunen dit resultaat.
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Deeltjes telling laat zien dat AerSMASH deeltjes snel verwijderd en bij
schoonmaakwerkzaamheden (vochtige ruimte) aantal deeltjes omhoog schieten
en AerSMASH deze onder controle heeft.

Jacob van Urk UK 158
Sinds een half jaar hebben wij een AerSMASH-unit in het visruim hangen.
Afgaande op de feedback van onze afnemers heeft dit een positief effect
op de kwaliteit van ons product.

Hendrik en Dirk Romkes MDV1
Hoe is de technische werking van AerSMASH?
De AerSMASH-unit zuivert lucht op basis van een gepatenteerd concept.
Door het injecteren van geïoniseerd plasma worden via een scheikundige
reactie waterstofmoleculen onttrokken aan de schadelijke luchtdeeltjes.
Deze deeltjes raken daardoor in ontbinding en verliezen hun schadelijke
lading. AerSMASH-units hebben op die manier ook een positief effect op
de gezondheid van de mens. Het ionisatieproces van plasma vindt zijn
oorsprong in de natuur. Omdat de mens meer vervuilde lucht produceert
dan de natuur kan zuiveren, helpt AerSMASH de natuur een handje.
Afhankelijk van de hoeveelheid verontreinigde lucht en de grootte van de
schoon te houden ruimte berekenen we hoeveel plasma de unit nodig heeft.
Daarnaast bekijken we hoe de unit het beste kan worden geïnstalleerd of
aan het bestaande luchtbehandelingssysteem kan worden toegevoegd.

Sinds een paar weken draait er een AerSMASH-unit in het verwerkingsruim.
Wij merken dat de intense geur in het ruim sterk is verminderd en dat
als we op maandagmorgen aan boord komen, het zelfs fris ruikt.
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u bellen met 0522-230850,
stuur een e-mail naar info@aersmash.com of kijk op www.aersmash.com.
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Vergelijkend meetresultaat van KVE (kolonie vormen eenheden) in
visverwerkingsbedrijf Box 1 zonder AerSMASH Box 2 met AerSMASH.
Hierbij wordt aangetoond dat door de constante recirculatie de bacteriedruk afneemt.
Deze grafiek toont de afname tussen 10 en 15 minuten.
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