
Het effect van vocht op farmaceutische producten
Vochtige lucht vormt een risico voor de kwaliteit en 
houdbaarheid van farmaceutische producten, zoals 
poeders, tabletten en capsules. Daarnaast bevinden zich 
in vochtige lucht meer bacteriën dan in droge lucht. Deze 
bacteriën verhogen de kans op verontreiniging van de 
producten tijdens de productie of opslag. Droge lucht is 
voor farmaceutische fabrikanten dan ook van 
groot belang.

Hygroscopische ofwel vochtaantrekkende ingrediënten 
en poeders zullen vocht uit de lucht absorberen. Dit 
leidt ertoe dat ze gaan samenklonteren en afzetting 
vormen in de transportleidingen. De problemen die 
hierdoor ontstaan vertragen het proces, creëren 
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Tijdelijke klimaatcontrole: 
Farmaceutische Industrie

hygiëneproblemen en leiden uiteindelijk tot kostbare  
bedrijfsstiltand en/of kwaliteitsverlies. Voor bepaalde 
producten of ingrediënten is het zelfs noodzakelijk een 
relatieve luchtvochtigheid van minder dan 25% te hebben 
tijdens het productie en verpakkingsproces. Vooral tijdens 
seizoenen waarin de luchtvochtigheidsgraad hoog is 
betekent dit dat tijdelijke vochtbeheersing noodzakelijk is. 

De oplossing van Polygon
De meest effectieve manier om grondstoffen en 
producten tijdens productie, opslag en transport te 
beschermen is beheersing van de klimatologische 
omgeving. Polygon beheerst het klimaat middels 
koelen, verwarmen, onvochtigen en ventileren. 
Het drogeluchtsysteem van Polygon is de meest 
eenvoudige en nauwkeurige manier om de juiste 
vochtomstandigheden te bereiken en te beheersen.

Met de, in eigen beheer vervaardigde ontvochtigers levert 
Polygon op maat gemaakte oplossingen voor iedere 
situatie, immers heeft elk product andere omgevingseisen. 
Er wordt een klimaat gecreëerd waarin de luchtvochtigheid 
is verlaagd tot een punt waarbij producten zonder 
kwaliteitsverlies kunnen worden geproduceerd. Onze 
apparatuur zorgt dat de droge lucht consistent en 
betrouwbaar op het vereiste dauwpunt blijft.

Onze oplossingen zijn geschikt voor alle productie- 
en opslagruimtes zoals silo’s, productiefaciliteiten, 
magazijnen en tijdens transport. De apparatuur kan 
tijdelijk of voor langere termijn ingezet worden, 
afhankelijk van uw situatie en eisen. 



Onze werkwijze
Er worden een aantal berekeningen gemaakt om zeker te 
stellen dat de apparatuur geschikt is voor de omgeving:

•  Grootte van de ruimte

•   Ventilatievoud 

•   Vocht- en warmtebelasting vanuit het product zelf 

•   Warmtebelasting door de apparatuur 

•   Specificaties van de ruimte waarin wordt geproduceerd

•   Infiltratiesnelheid en hoeveelheid
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Contact
Heeft u vragen, bent u op zoek naar extra informatie, of 
wilt u Polygon inschakelen? Neem dan contact op met 
onze specialisten! 
Bel 088 – 500 35 00 of mail  
nederland@polygongroup.com
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Voordelen
Het drogeluchtsysteem van Polygon levert u een 
aantal voordelen:

•   Beheersing van relatieve luchtvochtigheid 
waardoor de productiecapaciteit en de hygiënische 
omstandigheden verbeteren

•   Verhoging van de productkwaliteit en langere 
houdbaarheid

•   Gedurende het gehele jaar consistentie en 
continuïteit in de productie zonder vertragingen 
door hoge vochtigheidsniveaus

•   Kortere droogtijden

•   Naleving van de GMP-richtlijn 

•   Tijdelijke huur van de apparatuur in perioden dat 
inzet noodzakelijk en gewenst is

•   Aanzienlijke besparing op energiekosten

•   Integratie van milieuvriendelijke technologie

•   24/7 service

Pas na het verzamelen en analyseren van deze gegevens 
kan de geschikte apparatuur worden geselecteerd. 
Polygon onderhoudt alle apparatuur en controleert deze 
voor levering inclusief aansluitingen en accessoires. In 
verband met verontreiniging is het van essentieel belang 
dat de ontvochtiger schoon is en de slangen nieuw zijn. 
Wij beschikken over exclusieve apparatuur voor specifieke 
industrietakken om verontreiniging te voorkomen. De 
apparatuur die in de bouwbranche gebruikt wordt, zal dus 
niet worden ingezet in een farmaceutische omgeving. 

De apparatuur wordt vervolgens in een vooraf 
bepaalde ruimte geplaatst, zo dicht mogelijk bij de 
energieaansluiting en zodanig dat de apparatuur de lucht 
kan recirculeren. De droge luchtuitlaat naar de ruimte 
en de retourlucht worden op ruime afstand van elkaar 
gepositioneerd om “kortsluiting” van de behandelde lucht 
te voorkomen. 

Polygon’s ultramoderne ontvochtigingssysteem wordt 
ingezet om de lucht vooraf te drogen. Hierdoor kan 
worden verzekerd dat de producten in een droge 
omgeving worden verwerkt. Dezelfde, voor geleiding 
gebruikte ontvochtigde lucht kan in de silo of vultrechter 
worden afgevoerd om te voorkomen dat de ingrediënten 
aan de binnenzijde van de silo of trechter verkleven of 
hard worden.

Het resultaat en de voordelen
Door gebruik te maken van het ontvochtigingssysteem 
kunnen vochtproblemen op effectieve wijze voorkomen 
en verholpen worden. Reguliere onderhoudsprocessen 
kunnen worden verkort en consistenter gemaakt door 
toevoeging van droge lucht. De klimaatomstandigheden 
kunnen, ongeacht het seizoen, het hele jaar door 
stabiel blijven en zo de optimale omstandigheden 
garanderen voor  onderhoudswerkzaamheden. Dit 
verlaagt het risico op bedrijfsstilstand. Toepassing van het 
ontvochtigingssysteem van Polygon verlaagt daarnaast 
het risico van verontreiniging van het systeem door 
vochtige retourlucht aanzienlijk.


