
Een campagne ter beschermen tegen Pinokkio ’s manipulaties                                   

Hoe Pinokkio 
de energiekosten
verneveld ...

Catalogus gegevens zijn vaak geen echt gemeten waarden.

Hebt u wel eens nagerekend hoeveel energie de luchtreiniger aan uw productiemachines verbruikt?

Dit is heel eenvoudig en het resultaat is verrassend:

Een luchtreiniger op basis van een drie ploegendienst, verbruikt per kW aansluitwaarde rond de

€ 1.000,- elektriciteit per jaar. Dit als algemene vuistregel. Dit zijn bij 2 kW aansluitingswaarden

en 50 machines € 100.000,- aan energiekosten per jaar! De juiste afscheider kiezen 

is daarom zeker de moeite waard, vergelijk dus de hoeveelheid lucht capaciteit met de 

benodigde energie hiervoor. Bijvoorbeeld 1,5 of 2.3 KW.

Precies hier begint het bedrog van sommige aanbieders: Deze tonen

geen gemeten waarden en kenmerken, maar oriënteren zich naar 

leidende concurrenten en noemen brutaal in hun catalogus een 

kleinere energieopname net als een hogere luchtcapaciteit. U twijfelt?

Meet alstublieft eens uw luchtreiniger na en vergelijk de meetwaarden met de cataloguswaarden. U zou verrast zijn hoe 

Pinokkio de filterbranche voorliegt.
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Stroomefficiëntie op een 
eenvoudige manier controleren

Standaard afmetingen

                   Breedte Hoogte         Dikte

       �         450 mm 300 mm        50 mm

       �         450 mm 400 mm        50 mm

       �         490 mm 490 mm        50 mm

       �         500 mm 500 mm        50 mm

       �         610 mm 610 mm        50 mm

Een voorbeeld: Bij een luchtreiniger met een 

aansluitingswaarde van 600 Watt heeft u een capaciteit

van 1.200 m³/h gemeten. Hieruit resulteert een 

1.200 m³/h : 600 Watt = 2. De afscheider werkt dus 

heel efficiënt, mits de hoeveelheid lucht constant blijft.

Onze adviseur komt vrijblijvend de werkelijke 

capaciteit van uw luchtreiniger meten. Waardoor u

dan een werkelijke waarde krijgt van uw units.

Meten is weten.

Er is een makkelijke methode om Pinokkio te ontmaskeren 

en de stroomefficiëntie van uw luchtreiniger te identificeren:

U zet de gemeten luchtcapaciteit m³/h in verhouding tot de

aangegeven aansluitingswaarde in Wattage. Bedraagt de 

coëfficiënt méér dan 1, dan werkt de betreffende luchtreiniger

in een economisch gebied. Ligt de verhouding onder de 1,

dan verbruikt uw luchtreiniger onnodig veel energie en is 

deze erg inefficiënt.

Luchtreiniger moet ErP- conform zijn

Omdat door deze ErP norm een constructieve creativiteit

gevraagd wordt, die zich ook in de prijs weerspiegeld, past

dit Pinokkio helemaal niet. Dit omdat hij niet een goede,

maar alleen de goedkoopste oplossing wil aanbieden. 

Let u er alstublieft op dat er in ieder geval bij de aankoop

van een luchtreiniger een CE teken op de unit staat, 

dit documenteert dan gelijk ook de ErPconformiteit.

Let op: Bij een latere ombouw is het niet voldoende om 

alleen een motor van de luchtreiniger uit te wisselen, bijv.

tegen een energie-efficiëntere EC-aandrijving. Alleen 

een afgestemde motor-ventilatorwaaier eenheid met 

bijbehorende elektronica waarborgt een voorgeschreven 

efficiëntie volgens ErP.

Tot slot een verdere grote leugen van Pinokkio:

Hij beweerd dat de motor en de ventilatorwaaier in zijn

luchtreiniger niet die nieuwe ErP-richtlijn moeten vervullen, 

die een minimale efficiëntie voorschrijft. Zijn beredenering: 

de richtlijn zou niet gelden als de aandrijving, motor en 

ventilatorwaaier, alleen het luchttransport inhoud en niet de

luchtreiniger. Kent u misschien een luchtreiniger, die zonder

luchttransport werkt? Wij niet.

De motor-ventilatorwaaier eenheid van 

luchtreinigers moet ErP-conform zijn, dat heeft 

de VDMA bevestigd.

Energieverbruik halveert

Vervangen werden die energieverslinders door

X-CYCLONE® luchtreiniger van REVEN®, die het

energieverbruik halveerden. De terugverdientijd 

bedraagt hierdoor maar 1,5 jaar. Toen Pinokkio 

dit te weten kwam, viel hij in een diepe depressie.

Vraagt u naar verdere referenties en naar de USB-stik 

met het REVEN® leverprogram van luchtreinigers.

Onlangs zij er gelijk 200 nieuwe luchtreinigers vervangen 

binnen het Spaanse bedrijf GKN, een engineeringcentrum 

in Bilbao. Omdat metingen aantoonde dat de gebruikten 

centrifugaal- luchtreinigers een alarmerend hoog energieverbruik

veroorzaakten. De energiekosten voor luchtreiniging bedroeg

jaarlijks over de € 200.000,- door deze centrifuges. Bij 2 kW

prestatie leverden de meesten centrifugaal-luchtreinigers 

zes maanden na hun inbedrijfstelling alleen nog 200 m³/h 

luchtcapaciteit – een fractie van de beginwaarden en 

cataloguswaarden.

Verjongingskuur

Overigens: Alle bouw componenten uit onze luchtrei-

niger zijn kwaliteitsproducten made in Germany.

Verdient uw luchtreiniger met wegwerpfilters een 

verjongingskuur? Vraag dan naar de X-CYCLONE® - 

Retrofitsysteem.

Op grond van de standaardiseerde afmetingen van de 

vervangingscomponenten, is een uitwisseling van filter

naar afscheider foutloos en zonder veel aanpassingen 

mogelijk.

Filters zijn geen afscheider

Een cycloonafscheider werkt altijd met een 

constante hoeveelheid lucht, doordat deze 

de nevel niet opslaat maar aan de gepolijste 

lamellen laat wegstromen. Hierdoor reinigen

ze zichzelf en uw stroomefficiëntie blijft 

gegarandeerd op hoog niveau. Zoals de

X-CYCLONE® afscheider van REVEN®, 

die Pinokkio vaak laat twijfelen.

Nog een tip: Meet u eens de luchtcapaciteit van een nieuwe

luchtreiniger naar ca. 6 maanden inbedrijf na. U zou in 

sommigen gevallen verbaast zijn hoe dramatisch de 

gemeten waarde van de beginwaarde afwijkt. Vaak zelfs 

tot minder dan de helft is verminderd. Waaraan ligt dit?

Vele luchtreinigers hebben filterende medium, deze vangen

de nevel op en lopen hierdoor vol, wanneer als zij niet

regelmatig worden vervangen zelfs volledig verstoppen.

Dit betekent dat de hoeveelheid lucht drastisch afneemt.

Om precies te zijn, zijn dit helemaal geen afscheiders,

maar gewone onderhoud intensieve filters.

Roterende massa verbruikt energie

RECOJET® – de slimme oplossing, die u alleen van

REVEN® krijgt; Centrifuges koopt u beter bij Pinokkio

Centrifugaal- luchtreinigers hebben hoofdzakelijk het 

probleem, dat de lucht hoeveelheid niet constant gehou-

den kan worden en de energiekosten hierdoor de hoogte 

in schieten. Dit ligt niet alleen aan het verstoppingseffect,

maar ook doordat bij de meeste fabricaten niet alleen de

ventilator maar de hele filtertrommel roteert. Roterende

massa verbruikt namelijk energie.

Bij de compact-afscheider RECOJET® met de 

X-CYCLONE® basiselementen roteert echter alleen

de ventilator. Dit spaart stroom en heeft nog twee

verdere voordelen: geluidsarm en een trillingvrije loop.


