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Met welke werkzaamheden houdt VKS bv zich bezig als het gaat om het binnenklimaat??

Kleine greep uit onze werkzaamheden

Ventilator reiniging + onderhoud

Demontage bestaande installatie
Vetkanaalreiniging

Reiniging technische ruimten
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Kanaalreiniging

Warmtewiel reinigen

Inspectie moeilijk bereikbare installatie

Inspectieluiken aanbrengen

Inspectieluik aangebracht

Isolatie vervangen

Rookgaskoeler reinigen
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Demontage heaters

Demontage waterkoeler

Onderhoud en reiniging complete ruimten en installatie
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Samenvattend bestaan de werkzaamheden uit:
Luchtbehandelingkasten in/uitwendig reinigen
Filters en snaren wisselen
Bewegende delen invetten/controleren
Warmtewielen reinigen
Coating aanbrengen
Poulies vervangen
V-snaar schijven vervangen
Ventilatoren reinigen
Installaties reconditioneren
Kanalen reinigen
Isolatie vervangen
Technische ruimte reinigen (denk aan leidingen,putten,vloeren e.d.)
Inspectieluiken aanbrengen
Advies onderhoud
Fancoilunits reinigen incl. filter en uitblaasrooster/plafond
Camera inspectie kanalen
WTW systeem reinigen
Raamroosters reinigen
Afzuigkappen en vetkanalen
Desinfecteren kanalen, installaties
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Enkele referenties:
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INLEIDING
VKS is onder andere gespecialiseerd in het inspecteren, technisch/mechanisch reinigen en
onderhoud van ventilatie- en (vet) afzuigkanalen. Wij zijn op zeer verschillende terreinen
actief. Onder meer in horeca, kantoorgebouwen, scholengemeenschappen, universiteiten, in
gebouwen en schepen van de Koninklijke Marine maar ook in plezier- en recreatievaart.
Kortom de gehele markt waarin luchtbehandeling systemen aanwezig zijn.
In onze hedendaagse leefruimten, of dit nu onze werkomgeving of de buitenlucht betreft, is
schone lucht geen vanzelfsprekendheid. Het hierin voorzien is dan ook een belangrijk punt
geworden. Om schone lucht te realiseren zorgt VKS voor de benodigde ventilatie technische
service.
Ventilatie systemen in gebouwen zijn er om de ruimten te voorzien van warme en/of koude
lucht. Deze systemen zijn ontworpen om een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte te
blazen en te verversen. Zelfs met filters die in het systeem aanwezig zijn, is niet te voorkomen
dat stof, vuil, vet, nicotine en micro-organismen in het systeem terecht komen. Deze stoffen
hopen zich op en kunnen na een aantal jaren cumuleren tot een (te) grote hoeveelheid. De
consequentie hiervan is dat kanalen dermate verstopt kunnen raken dat het systeem niet meer
voldoende goed functioneert. Tevens is er dan veelal ook sprake van afnemende ventilatie.
Een ander gevolg is dat het opgehoopte stof, vuil en vet een voedingsbodem voor bacteriën en
schimmels kan gaan vormen. Deze bacteriën en schimmels kunnen naar verloop van tijd uit
de ventilatiekanalen vrijkomen en in de leef en/of werkruimte terecht komen.
Microbiologische vervuiling van de lucht betekent dat er in de lucht veel virussen, amoeben,
bacteriën, schimmels en gisten voorkomen. Wanneer deze aantallen te hoog zijn, kan dit tot
klachten leiden bij mensen, variërend van zich niet lekker voelen tot serieuze
gezondheidsklachten. Microbiologische verontreiniging in de lucht wordt doorgaans
onderschat. Regelmatig leidt dit tot klachten en zelfs een stijgend ziekteverzuim en
vermindering van productiviteit. Aan het reinigen van ventilatiekanalen wordt vaak niet
gedacht, terwijl dit veelal de meest adequate oplossing is.
Bij brand is een vuil luchtkanaal een extra risico voor ongewilde uitbreiding en verspreiding
van de brand. Stof en vet brandt zeer gemakkelijk en door de aanzuiging in het
kanalensysteem kan het vuur zich dan zeer snel verspreiden. Daarnaast zijn de energiekosten
hoger doordat een vuil kanaal de luchtstroom remt en voor drukverlies zorgt, waardoor de
ventilator harder moet draaien om dezelfde hoeveelheid lucht te kunnen transporteren.
Argumenten genoeg dus om het kanalensysteem periodiek te laten reinigen. Preventief en
periodiek onderhoud spaart uw budget en houdt het systeem in optimale conditie. Het levert u
dus een direct voordeel op: een daling van het ziekteverzuim en dus een stijging van de
productiviteit, een lager brandrisico, besparing op de energiekosten en tenslotte een duurzaam
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bruikbaar
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systeem.

Hoe wordt schone lucht in werk- leefruimtes gerealiseerd?
Een goed functionerend luchtbehandelingssysteem is essentieel voor het realiseren van een
goed binnenklimaat, dus schone lucht. Hierbij worden alle systeemonderdelen goed
onderhouden op basis van controle, inspectie, reiniging en waar nodig reparatie.

Controle op:
•
•
•
•
•
•
•
•

algehele staat systeem
beschadiging en aanwezigheid van isolatiematerialen
corrosie en overmatige vervuiling in- en uitwendig
water- en lucht-aansluitingen
de elektrische aansluitingen
juiste en correcte bevestiging en ophanging
overmatige geluidsproductie, trillingen en onbalans
bevochtigingsectie (legionellapreventie)

Inspectie van systeem in het algemeen op aantasting en corrosie:
Afvoer- toevoerventilatoren en luchtafvoerkasten, mengsectie, filtersectie, koelbatterij,
verwarmingsbatterij en een bevochtigingsectie.

Reiniging van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luchtbehandelingkasten in/uitwendig reinigen
Filters en snaren wisselen
Warmtewielen
Ventilatoren
Kanalen
Technische ruimten
Fancoilunits incl. filter en uitblaasrooster/plafond
WTW systeem
Raamroosters
Afzuigkappen en vetkanalen
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Onderhoud en reparatie:
•
•
•

Filters en snaren wisselen, V-snaar schijven vervangen, installaties reconditioneren
Poulies vervangen, bewegende delen invetten/controleren, coating aanbrengen
Isolatie vervangen, inspectieluiken aanbrengen, desinfecteren kanalen en installaties
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Microbiologisch onderzoek van de lucht en oppervlakten
De lucht en oppervlaktemonsters worden ter plaatse genomen. De bemonsteringen worden
verricht volgens een standaard methode. Bij de luchtmonsters wordt de lucht met de
bemonsteringsapparatuur aangezogen en over een speciaal daartoe samengestelde en voor het
doel geschikte voedingsbodem geleid. Contactmonsters bestaan uit kunststof schalen met een
bolgetapte voedingsbodem, waarvan het oppervlak tegen het te onderzoeken oppervlak wordt
gedrukt. Bij luchtmonsters wordt dezelfde voedingsbodem gebruikt als bij contactmonsters.
Het microbiologische onderzoek wordt verricht in samenwerking met een onafhankelijk en
daartoe geaccrediteerd microbiologisch laboratorium. De monsters worden gekoeld vervoerd
naar het laboratorium. Na een incubatietijd in een broedstoof worden de aantallen bacteriën,
soorten schimmels en gisten vastgesteld en in een analyserapport samengevat.
Dit rapport wordt voorzien van foto/dvd-opnamen aan de opdrachtgever ter beschikking
gesteld. Indien er tijdens de analyse sprake is van grote hoeveelheden specifieke bacteriën
en/of schimmels en gisten, dan worden deze geïdentificeerd. Wanneer uw systeem is voorzien
van een bevochtiging of ontvochtigingsinstallatie, dan raden wij aan om tevens van het water
uit het systeem een monster te nemen en deze op legionella te onderzoeken.
Eindrapportage
Wij stellen een vertrouwelijk en op naam gesteld eindrapportage ter beschikking voorzien van
de uitslagen en foto/dvd-opnamen, die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen. Tevens is
het rapport voorzien van een conclusie en een advies om voor u het juiste plan van aanpak van
de reiniging te kunnen bepalen.
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Algemene werkwijze bij reiniging van luchtbehandelingsystemen:

VISUELE INSPECTIE:
Een visueel onderzoek gebeurt met behulp van een inspectierobot voorzien van een camera
en/of flexibele endoscoop, teneinde op deze wijze het gehele inwendige van het
kanalensysteem te kunnen inspecteren. De aangetroffen situaties in de luchtkanalen worden
door middel van foto/dvd-opnamen vastgelegd.
Vervolgens wordt het hierboven beschreven microbiologisch onderzoek van het binnenklimaat
uitgevoerd om de eventuele aanwezigheid en hoeveelheid micro-organismen vast te stellen. Dit
geschiedt door middel van bemonsteringen en analyse van:
- Referentiemonster (buitenluchtmeting) ter bepaling van de lokale achtergrondwaarden;
- Contactafdrukken per luchtbehandelingkast;
- Luchtmonsters per luchtbehandelingkast;
- Luchtmonster en een contactafdruk in een ruimte die zo ver mogelijk is verwijderd van de
luchtbehandelinginstallaties;
VENTILATIE- EN AFZUIGSYSTEMEN
Het technisch inwendig reinigen van het ventilatie- en afzuigsysteem gebeurt met het meest
geavanceerde materiaal, zoals een robot voorzien van een roterende borstel en een camera
en/of de ‘powerdrill’; een machine met een flexibele aandrijving voorzien van een roterende
borstel, om zo het meest hardnekkige vuil te kunnen verwijderen.
VETAFZUIGSYSTEMEN
Het technisch inwendig reinigen van het afzuigsysteem geschiedt met behulp van water en/of
stoom onder verhoogde druk. Naar gelang de vervuilingsgraad worden er chemische
producten toegevoegd.
TECHNISCH INWENDIG REINIGEN VAN VENTILATIE – EN AFZUIGSYSTEMEN
De locatie waar de werkzaamheden plaats vinden wordt afdekt met plastic folie om zo
eventueel vrijkomende vervuiling op te vangen. Op de locatie van de
reinigingswerkzaamheden zullen waar van toepassing een of meerdere platen uit het plafond
worden gehaald om toegang tot het systeem te verkrijgen. Dit gebeurt met behulp van
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huishoudhandschoenen om eventuele vervuiling op zulke plafondplaten te voorkómen. In
overleg met u wordt met uiterste zorg toegang tot het kanalen-systeem verkregen door

inspectieluiken aan te brengen. De grootte van de inspectieluiken is afhankelijk van de
afmeting van het kanaal en de voor ons werk benodigde bereikbaarheid. Deze luiken worden
aangebracht om ten behoeve van de apparatuur te voorzien in een optimale bereikbaarheid in
het kanaal en de reiniging van het gehele systeem mogelijk te maken.
Er wordt aan het einde van het systeem begonnen met reinigen en naar de afzuiginstallatie
toegewerkt. De tijdens de reinigingswerkzaamheden vrijkomende vervuiling zal door middel
van een afzuiger worden afgezogen en opgevangen. Na het reinigen van de kleine kanalen kan
het reinigen van de hoofdkanalen beginnen. Wanneer er met het reinigen van het volgende
kanalensysteem wordt begonnen, bestaat de kans dat de reeds gereinigde kanalen weer vuil
worden. De schone kanalen worden daarom geblokkeerd door speciale rubberen ballonnen.
Na beëindiging van de reinigingswerkzaamheden wordt de locatie schoon achtergelaten.

Algemene uitvoering planning:

Door middel van specifieke afspraken en planning wordt de uitvoering van de reiniging
vooraf besproken met de opdrachtgever. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de
voorgenomen oplevering ook gemeld, zodat de controle op de oplevering van de
werkzaamheden plaats kan vinden.
Voordat men start met de werkzaamheden, worden eerst de medewerkers van VKS B.V.
voorgesteld aan de projectleiding en dagelijkse werkleiding. Eventuele procedures ten
behoeve van veiligheid, werkpasjes etc. zullen worden afgehandeld. De werktijden waarin de
werkzaamheden worden uitgevoerd, worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.
De werkzaamheden worden verricht aan de hand van een door VKS B.V. speciaal daartoe
opgestelde werkinstructie, waarin alle kwalitatieve en veiligheidsaspecten, inclusief die met
betrekking tot arbeidsomstandigheden en het eventuele gebruik van chemicaliën, zijn
vastgelegd.
In geval van calamiteiten kunt u gebruik maken van de 24-uurs service dienst. Een
klanttevredenheid onderzoek maakt deel uit van de werkwijze van VKS bv. Op basis van een
eindmeting die goedgekeurd moet worden door de opdrachtgever wordt het werk als afgerond
beschouwd
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