
FOGGING MISTING SPRAYING FOAMING

De aandacht voor reiniging en desinfectie is nog nooit zo 
groot geweest. Of het nu gaat om uw werkomgeving, 
onderwijsinstelling, transport of voedselproductie, 
toegang tot betrouwbare, efficiënte en flexibele 
desinfectieoplossingen is van cruciaal belang voor uw 
bedrijfsvoering. Maar hoe kunnen fabrikanten verzekeren 
dat hun desinfectie-oplossingen uw uitdaging aankunnen?

Het antwoord schuilt in de pomp. Membraanpompen 
vormen de ruggengraat van de meeste 
desinfectieoplossingen, maar met zoveel toepassingen en 
verschillende uitdagingen die moeten worden aangepakt, 
kan het kiezen van de juiste pomp complex zijn.

Xylem is marktleider op het gebied van de productie van 
membraanpompen. We hebben meer dan 45 jaar ervaring 
in de verkoop en levering van pompen die worden gebruikt 
in bijvoorbeeld de voedselveiligheid, in zuivelbedrijven, in 
de gezondheidszorg en in autowasstraten.

Er zijn momenteel miljoenen apparaten op de markt en 
onze Industrial Air Operated Diaphragm (AOD), Motor 
Driven Diaphragm (MDD) pompen en Solenoid pompen 
van ons merk Flojet kunnen een brede reeks oplossingen 
voor desinfectie onder druk ondersteunen. In deze 
brochure geven wij aan hoe u de juiste pomp kunt kiezen 
die aan uw eisen voldoet.

Optimize  
Effectieve desinfectie voor 
elke ruimte



Bepaal de toepassing

De keuze van de apparatuur en de vorm van de oplossing 
(vloeistof) die gebruikt wordt bij de desinfectietoepassing 
hangt af van het gebied dat gedesinfecteerd moet worden. 
Voor kleinere ruimtes, zoals voertuigen, kantoorruimtes of 
kleine ruimten die snel droog zijn, kan fogging worden 
overwogen, omdat er dan geen vloeistofresten achterblijven 
na het aanbrengen.

Grotere ruimtes, zoals magazijnen, productiefaciliteiten of 
kantoorgebouwen zijn ideaal voor misting toepassingen 
omdat grote open oppervlakken in korte tijd kunnen 
worden gedesinfecteerd. Voor handmatige desinfectie kan 
spraying worden gebruikt om moeilijk bereikbare plaatsen 
te bereiken. En voor dieptereiniging of oppervlakken met 
een hoge contacttijd kan foaming worden overwogen. 

Bij het bepalen van de juiste desinfectietoepassing is het 
belangrijk om rekening te houden met de tijd en afstand die 
nodig zijn om het beoogde gebied voldoende te 
ontsmetten. Sommige desinfectieoplossingen zijn beter 
geschikt voor toepassingen onder lagere druk waarbij een 
gerichte dekking nodig is (bv. foaming). Voor andere 
toepassingen is een hogere druk nodig om een groter 
gebied te bestrijken (bv. fogging).

Toepassing Definities

• Fogging: Dit wordt doorgaans aangeduid als de
deeltjesgrootte van de vloeistof kleiner is dan 50 micron

• Misting: Hier is doorgaans sprake van wanneer de
deeltjesgrootte van de vloeistof tussen 50 en 100
micron bedraagt

• Spraying: Dit is het geval wanneer de deeltjesgrootte
van de vloeistof meer dan 100 micron bedraagt

• Foaming: hiervoor is gewoonlijk een
beluchtingsinrichting en een oppervlakteactieve stof
(een verbinding die de oppervlaktespanning tussen
twee vloeistoffen verlaagt) in het desinfectiemiddel
nodig om het foam van het vloeibare desinfectiemiddel
te creëren

Een andere belangrijke overweging bij het bepalen van de 
toepassing is de omgeving waarin de desinfectie zal 
plaatsvinden. Hoewel membraanpompen een grote reeks 
toepassingen ondersteunen, is de ene pomp geschikter 
voor een bepaalde toepassing dan de andere. 

Veelgebruikte oplossingen

• Industrial Air Operated Diaphragm (AOD) - AOD-
pompen kunnen een druk aan tot 6.89 bar, waardoor 
ze ideaal zijn voor toepassingen met een lagere druk. 
Industrial AOD-pompen hebben geen elektriciteit 
nodig en werken in plaats daarvan op perslucht, 
waardoor ze geschikt zijn voor draagbare 
toepassingen.

• - Motor Driven Diaphragm (MDD) pompen - MDD-
pompen kunnen een druk aan tot 10.34 bar MDD-
pompen kunnen zowel voor draagbare als voor 
permanente toepassingen worden gebruikt, maar 
moeten wel voor de duur van de toepassing op een 
stroomvoorziening worden aangesloten.

• Solenoid pompen- Solenoid pompen zijn geschikt voor 
desinfectietoepassingen waarbij een druk van meer 
dan 10.34 bar vereist is.

Hoewel elke vorm van ontsmettingsmiddel anders is, 
hebben de toepassingen een overeenkomst. Voor elke 
vorm is een pomp nodig om de vloeistof door het apparaat 
te persen en zo het doelgebied doeltreffend te ontsmetten.

De gewenste vloeistofdeeltjesgrootte (gebaseerd op de 
toepassing) bepaalt welke oplossing gebruikt moet 
worden. Fogging levert de kleinste deeltjesgrootte, terwijl 
misting, spraying en foaming resulteren in grotere 
deeltjesgroottes. De kenmerken van de spuitdop en de 
sproeidruk bepalen de deeltjesgrootte - hoe kleiner de 
spuitdop, hoe hoger de druk. Een grote diversiteit aan druk 
kan worden bereikt door gebruik te maken van regelaars 
voor het bedienen van spuitdopsystemen, naast instelbare 
luchttoevoerinstellingen. 



Fogging kan worden gebruikt in kleine ruimten om de 
hoeveelheid vocht die achterblijft te beperken. Omdat het 
snel droogt is deze manier van desinfecteren ideaal voor het 
ontsmetten van ruimten die in de nabije toekomst of op 
korte termijn worden gebruikt. Fogging ondersteunt de 
effectieve desinfectie van kleine ruimten zoals voertuigen, 
bureaus of kleine kamers omdat er geen vloeistofresten 
achterblijven. Fogging wordt over het algemeen gebruikt 
voor het desinfecteren van luchtverontreinigingen in plaats 
van oppervlakken.

Uitdagingen en overwegingen
Fogging zorgt voor een adequate en consistente dekking. 
Het is echter belangrijk om fluctuerende druk te voorkomen, 
omdat de mist dan een nevel wordt, wat leidt tot meer 
vochtresten. Dit kan het in gebruik nemen van de ruimte 
vertragen omdat er gewacht moet worden tot de ruimte 
droog is. Overwegingen om vochtresten te vermijden voor 
een effectieve desinfectie met fogging zijn:

• Keuze van de sproeiergrootte op basis van de vereiste
druk om de hoeveelheid gebruikt ontsmettingsmiddel
te bepalen

• Consequente vloeistoftoevoer met een laag debiet
voor een adequate en consistente dekking

• Consistente toepassing van druk om overdekking en
druipen te voorkomen

Xylem Solutions
• Xylem's Flojet Industrial AOD pompen zijn ontworpen

om een zeer nauwkeurige vloeistofdruk en debiet te
leveren. Dit is gebaseerd op de luchtdruk die aan de
industriële AOD pomp wordt geleverd. Met de
mogelijkheid om drukken tot 6.89 bar te
ondersteunen, zijn Xylem's industrial AOD pompen
geschikt voor kleinere vernevelingstoepassingen.

• Xylem's Flojet MDD pompen leveren een nauwkeurig
vloeistof volume en kunnen een pompdruk aan tot
10.34 bar. Hierdoor kunnen eindgebruikers het juiste
debiet kiezen om het gewenste spuitpatroon te krijgen
voor grotere fogging toepassingen.

Fogging
EFFECTIEVE DESINFECTIE 
VOOR KLEINE RUIMTEN

Flojet Duplex II Series Flojet High Pressure Triplex Series Flojet AOD Pumps

Producten voor fogging-toepassingen



Misting kan worden gebruikt voor het desinfecteren van 
open ruimten zoals magazijnen, productiefaciliteiten of 
kantoorgebouwen, doordat grote gebieden in korte tijd 
kunnen worden gedesinfecteerd. In tegenstelling tot 
fogging behandelt misting de lucht en alle oppervlakken, 
inclusief vloeren, leuningen, werkstations en stoffen, 
waardoor een nauwkeurigere desinfectie van open ruimtes 
mogelijk is.

Uitdagingen en overwegingen
Bij misting is het van essentieel belang dat de juiste druk 
wordt ingesteld om te voorkomen dat de 
ontsmettingsoplossing in een bepaald gebied blijft 
'hangen'. Plasvorming leidt tot ongelijkmatige dekking en 
onvolledige desinfectie van het gebied. Voor een effectieve 
desinfectie door middel van verneveling moet rekening 
gehouden worden met het volgende:

• Keuze van de sproeiergrootte op basis van de vereiste
druk om de hoeveelheid gebruikt ontsmettingsmiddel
te bepalen

• Consistente toepassing van druk om ongelijkmatige
dekking te voorkomen

• Consistente vloeistoftoevoer met een laag debiet voor 
een adequate en consistente dekking

Xylem Solutions
• Xylem's serie Flojet industrial AOD pompen zijn

ontworpen om zeer nauwkeurige vloeistofdruk en
debieten te leveren op basis van de toegevoerde
luchtdruk die aan de industrial AOD pomp wordt
geleverd. Met de mogelijkheid om drukken tot 6.89 bar
te ondersteunen, zijn de industrial AOD-pompen van
Xylem geschikt voor kleinere misting-toepassingen.

• De serie Flojet MDD-pompen van Xylem levert een
nauwkeurig vloeistofvolume en is geschikt voor een
pompdruk tot 10.34 bar, zodat eindgebruikers het juiste
debiet kunnen kiezen om het gewenste nevelpatroon
voor grotere neveltoepassingen te bereiken.

• Door membraanpompen aan te vullen met onze
accumulatortanks kunnen we tijdens
vernevelingstoepassingen een gelijkmatige, consistente
vloeistofstroom leveren om een gelijkmatige verdeling
van het ontsmettingsmiddel te garanderen.

Misting
SNELLE DESINFECTIE 
VOOR GROTE 
OPPERVLAKKEN

Flojet Duplex II Series Flojet High Pressure Triplex Series Flojet AOD Pumps

Producten voor misting-toepassingen



Spraying is de meest gebruikelijke vorm van desinfectie en 
wordt meestal gebruikt wanneer de desinfectieoplossing 
handmatig wordt aangebracht. Het ondersteunt de 
handmatige desinfectie van moeilijk bereikbare plaatsen. 

Uitdagingen en overwegingen
Bij alle spraytoepassingen is het belangrijk een 
spuitregelaar te gebruiken om te voorkomen dat het 
beoogde gebied te veel wordt besproeid. Overmatig 
sproeien kan apparatuur beschadigen, wat tot elektrische 
problemen kan leiden. Te veel sprayen kan ook leiden tot 
een toename van kosten omdat er te veel chemische 
oplossing wordt gebruikt. Te weinig sproeien kan leiden 
tot onvoldoende desinfectie. Overwegingen om onder- 
en overspraying te voorkomen

• Nauwkeurige bediening van de spuitstok om specifieke
zones te ontsmetten

• Keuze van de spuittop om de juiste hoeveelheid
vloeistof te bepalen voor een goede dekking

• Houd rekening met de tijd en afstand die nodig zijn om
de gewenste dekking te bereiken

Xylem Solutions
• Xylem's Flojet industrial AOD pompen zijn compact, 

draagbaar en leveren de kleinste footprint voor de druk 
en het volume dat wordt geleverd in typische 
spray-toepassingen. Omdat onze industrial 
AOD-pompen op perslucht in plaats van elektriciteit 
werken, zijn ze ideaal voor handmatige toepassing.

• De industrial AOD-pompen van Xylem werken ook met 
40% minder luchtverbruik in vergelijking met standaard 
luchtaangedreven pompen, wat resulteert in een 
grotere energie- en kostenbesparing.

• Xylem's Flojet MDD pompen zijn ook ontworpen om 
een constante druk te leveren gedurende de 
levensduur van de pomp, waardoor een consistent 
spraypatroon voor handmatige toepassingen wordt 
gegarandeerd.

• Xylem kan de juiste Flojet industriële AOD
en MDD pompen leveren om te voldoen aan de eisen 
van elke combinatie van gebruikte spuitdoppen, zowel 
in termen van type als grootte.

Spraying
GERICHTE DESINFECTIE 
VOOR HANDMATIGE 
TOEPASSING

Producten voor spraying-toepassingen

Flojet AOD PumpsFlojet High Pressure Triplex Series Flojet VersiJet Pumps



Foaming wordt gebruikt in elke toepassing die een grondige 
reiniging vereist is. Het wordt ook gebruikt als er een hogere 
concentratie ontsmettingsmiddel nodig is voor 
oppervlakken met een hoge contacttijd. De Foaming-
oplossing wordt vaak gevolgd door een spuittoepassing om 
een hoog niveau van ontsmetting te bereiken en wordt 
meestal gebruikt in de voedingsindustrie op productie-
apparatuur. 

Uitdagingen en overwegingen
Voor foaming-toepassingen zijn vaak sterkere chemische 
middelen nodig om een doeltreffende desinfectie te 
garanderen. Sterk geconcentreerde chemicaliën kunnen de 
schuimapparatuur beschadigen als de verkeerde pomp 
wordt gebruikt. Voor effectieve schuimvorming worden 
pompen van verschillende membraanmaterialen 
aanbevolen, die een breed scala aan chemische 
compatibiliteit aankunnen. Om schade aan de apparatuur te 
voorkomen moeten kan rekening gehouden worden met de 
volgende punten:

• Zorg ervoor dat de systeemcomponenten geschikt zijn
voor geconcentreerde chemicaliën om schade aan de
apparatuur te voorkomen

• Overweeg de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen voor de gebruikers, om
inslikken van schadelijke chemische stoffen te
voorkomen

• Houd rekening met de tijd en afstand die nodig is om
de gewenste dekking te bereiken voor oppervlakken
met een hoge contacttijd

Xylem Solutions
• Xylem's Flojet Industrial AOD pompen zijn verkrijgbaar

in een grote variatie aan elastomeren voor verbeterde
chemische compatibiliteit en bieden ook het breedste
scala aan materiaalkeuze in zijn klasse voor industrial
AOD-pompen.

• Xylem biedt ook een ATEX-goedgekeurde versie van
zijn Industrial AOD-pompen, waardoor ze ideaal zijn
voor het verpompen van sterke reinigingsoplossingen
met lage ontvlammingspunten die doorgaans worden
gebruikt in schuimtoepassingen.

• De MDD-pompen van Xylem kunnen ook worden
geconfigureerd om een grote verscheidenheid aan
chemische middelen te verwerken ter ondersteuning
van schuimende desinfectie.

Foaming
GECONCENTREERDE 
DESINFECTIE VOOR DE 
GRONDIGE REINIGING

Select Products for foaming Applications

Flojet AOD PumpsFlojet High Pressure Triplex Series Flojet VersiJet Pumps
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1) Het weefsel in planten dat water omhoog transporteert vanaf de wortels;
2) een wereldwijd toonaangevend watertechnologiebedrijf.

Wij zijn één wereldwijd team dat streeft naar één gemeenschappelijk doel: het creëren 
van geavanceerde technologische oplossingen voor uitdagingen wereldwijd. Centraal in 
ons werk staat de ontwikkeling van nieuwe technologieën die zorgen voor een betere 
manier waarop water in de toekomst gebruikt, bewaard en opnieuw gebruikt zal 
worden. Onze producten en diensten maken het mogelijk om water te transporteren, te 
behandelen, te analyseren en te monitoren en vinden haar toepassing bij nutsbedrijven, 
de dienstverlening, woningbouw, commerciële gebouwen en in de industrie. Xylem 
biedt ook een toonaangevend portfolio van slimme meters, netwerktechnologieën en 
geavanceerde analyses voor water-, elektriciteits- en gasbedrijven. In meer dan 150 
landen hebben we sterke, langdurige relaties met klanten die ons kennen om onze 
krachtige combinatie van toonaangevende productmerken en toepassingsexpertise met 
een sterke focus op de ontwikkeling van duurzame oplossingen.

Ga naar www.xylem.com om te ontdekken op welke manier Xylem u van dienst kan zijn.

Xylem 

Neem contact op
Of u nu een vraag hebt, een offerte wilt aanvragen of gewoon 
feedback wilt geven, wij zijn er om te helpen en te luisteren.  
Bekijk ons volledige desinfectieportfolio online en stuur ons 
een bericht op www.xylem.nl.

http://www.xylem.com
http://www.xylem.com
http://www.xylem.com
https://www.xylem.com/en-us/solutions/general-industry/disinfection-sanitization-and-spraying/
https://www.xylem.com/nl-nl/



