Innovatieve oplossingen voor het
verlengen van de bewaartijd van
Groenten & Fruit
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An Exclusive Partnership and Collaboration
NanoHub is een R&D startup gespecialiseerd in nano-technologieën voor
de behandeling van binnenlucht op basis van nano-fotokatalytische
oxidatie met behulp van innovatieve oplossingen.

Fuel is een Italiaans bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de
productie van luchtzuiveringssystemen voor civiel, industrieel en
commercieel gebruik. Het is ook het controlebedrijf van Ellamp Spa,
leider in het ontwerp en de productie van interieursystemen voor
passagiersvoertuigen, bussen en treinen.

Samen ontwikkelen wij oplossingen voor de behandeling van binnenlucht in besloten
ruimten door onze respectieve vaardigheden, knowhow en middelen te delen en te
verbeteren.
Patents:
- NANOHUB

- ELLAMP SPA
- FUEL Srl

n. 102020000013921 Filter for air treatment (and water). Photocatalytic tissue reactor with copper nanocluster (Trade name «Ktv»)
n. 102019000023847 photocatalytic air sanitizer for vehicle compartments" (Trade name "ETRA")
n. 102020000009604 Personal protection equipment with photocatalytic reactor (Trade name "ARIA")
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Innovatieve oplossingen voor de bewaring
van verse groenten en fruit
In de ontwikkelde landen produceert de traditionele
distributie- en detailhandelsector voor verse groenten
en fruit (FF&V) ongeveer 10% aan afval.
Een aanzienlijk deel van deze verliezen wordt
veroorzaakt
door
veranderingen
die
worden
veroorzaakt door micro-organismen en bacteriesoorten
die ook bij lagere koeltemperaturen kunnen groeien

Beheersing van de microbiële belasting tijdens
gekoelde opslag en ethyleenproductie is een van de
sleutelfactoren voor het verkrijgen van levensmiddelen
van goede microbiologische kwaliteit en met een betere
en langere houdbaarheid.
heeft een specifieke knowhow
en expertise ontwikkeld op het gebied van de
bewaring van FF&V met gebruikmaking van nanofotokatalysatortechnologie.
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Wat gebeurt er met verse groenten en fruit in de fase na
de oogst?
Accumulatie van
ethyleen

Begin van rijping

Korte bewaartijd
Uitstel van rijpig

Reductie van ethyleen
Langere bewaartijd

In de fase na de oogst ondergaan alle groenten- en fruitproducten een reeks veranderingen die
worden bepaald door de wijziging van de oorspronkelijke natuurlijke milieu- (luchtgesteldheid bewaartemperatuur) en fysisch-chemische omstandigheden. (natuurlijke productie van ethyleen)
▪
▪
▪
▪

Verandering van uiterlijk voorkomen
Verlies van gewichs, versheid, geur en smaak
Toename van rijpheid
Aanwezigheid van schimmels en ziekteverwekkers
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Gepatenteerde KtV fotokatalytisch filter
NANOHUB heeft een specifieke knowhow en expertise ontwikkeld op het gebied van de
bewaring van groenten en fruit met behulp van nanofotokatalytische technologie.
De fotokatalytische KtV-filter is in staat het teveel aan ethyleen, dat verantwoordelijk is voor
het rijpen van fruit en groenten, te elimineren.

ETHYLENE

De met ethyleen verzadigde lucht passeert door het filtergaas en komt er schoon uit, dankzij
het natuurlijke fenomeen van de fotokatalyse, geactiveerd door natuurlijk of LED-licht.
Deze eigenschappen maken het tot een ideaal en uniek systeem om groenten en
fruit direct in de winkel te bewaren.

CLEAN AIR

Patented technology

5

Belangrijkste voordelen van KtV-filters bij de conservering van
groenten en fruit
UNIEK De unieke filter die direct kan worden toegepast in de groente- en fruitafdeling van
supermarkten
DUURZAAM 30% minder afval en minder uitstoot door milieubehoud

EFFICIENT De KtV-filter maakt aanzienlijke besparingen mogelijk bij de behandeling van
groenten en fruit, waardoor hun houdbaarheid wordt verlengd. Het is niet meer nodig om de
goederen aan het eind van de dag naar de koelkamers te verplaatsen.
GOEDKOOP
De KtV filter vergt weinig onderhoud en heeft een verwaarloosbaar
stroomverbruik. Maakt het mogelijk groenten en fruit op hogere temperaturen te bewaren
(energiebesparing).
ECOLOGISCH Geen gebruik van chemicaliën. Methode verenigbaar met "BIO" productie.
VEILIG Geen UV-emissies. Geen giftig afval. Slechts een
minieme uitstoot van koolstofdioxide en waterdamp.
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Het wetenschappelijk bewijs aan de universiteit
van Salento
NANOHUB heeft een lopende samenwerking met de Universiteit van Salento voor het testen van
de effecten van KtV-filter op de controle van ethyleen voor de conservering van fruit en
groenten.
BEWAARRESULTAAT NA 3 WEKEN BIJ 18°C MET EN ZONDER
KTV FOTOKATALYTISCHE BEHANDELING

TDe ethyleenconcentratie werd gecontroleerd door meting van de behandelde lucht met een gaschromatograafhe ethylene
concentration was monitored by measuring the air treated with a gas chromatograph

Resultaat : Shelf-life verlengd met 10 -15 dagen

Test Report available

7

Significant Tests’ Results on lettuce

Sla behandeld met KtV
filter verliest 65% van
de kwaliteit 5 dagen
later dan onbehandelde
sla

De bewaring met KtV-filter vermindert aanzienlijk de roestvlekken in verpakte ijsbergsla
gedurende de bewaarperiode van 21 dagen.
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Significante testresultaten op bloemkool

Bloemkool behandeld
met KtV filter verliest
10% kwaliteit 14 dagen
later dan onbehandelde
bloemkool

Zonder de behandeling met de fotokatalytische KtV-filter ging het blad van bloemkool
gedurende de 21 dagen durende test volledig en catastrofaal verloren.
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Test uitgevoerd door

De Rigo, al meer dan 50 jaar marktleider in
Italië in de sector van de commerciële koeling,
heeft ervoor gekozen de doeltreffendheid van
het fotokatalytisch KtV-filter te testen in een
fruit- en groenten-etalage in zijn laboratorium.
Fruit en groenten werden in twee koelkasten
geplaatst, waarvan er één was uitgerust met de
fotokatalytische filter van KtV.

Na 2 maanden werd de conserveringstoestand
van de producten vergeleken...
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Effect van KtV-filterbehandeling op citroen

Na 2 maanden is de schil van een citroen die zonder het fotokatalytisch filter
bewaard wordt verschrompeld en vertoont donkere vlekken, terwijl de citroenschil
na behandeling met het fotokatalytisch filter in uitstekende conditie blijft met een
heldergele kleur.
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Effect van KtV filterbehandeling op bananen

Aan de buitenkant is de banaan in beide gevallen zwart geworden, maar de
fundamentele verandering ligt binnenin, in het behoud van zijn consistentie. Zonder
ons filter wordt de banaan zacht en bruin.
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Effect van KtV filterbehandeling op kiwi's

De schil van de met de KtV filter bewaarde kiwi's is nog in uitstekende conditie, terwijl daar waar
zonder de filter de schil gerimpeld is. Het verschil is ook binnenin duidelijk, want de kiwi die zonder
filter bewaard werd is overrijp, geel/bruin van kleur en niet meer eetbaar.
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Effect van KtV filterbehandeling op appels

Na twee maanden in de koelkast met het fotokatalytisch filter heeft de appel nog steeds
stevig, goed uitziend vruchtvlees, in tegenstelling tot appels die zonder filter bewaard worden
en die wormig, zacht en bedorven zijn.
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Conclusie

De resultaten zijn uitstekend: fruit dat met het KtV filter behandeld was, bleef aantrekkelijk en
behield zijn consistentie gedurende een lange bewaarperiode (2 maanden).
Vruchten behouden hun vitamines en zijn vitaler.

De KtV filter verlengt de houdbaarheid van groenten en
fruit en vermindert verspilling.
De hanteerbaarheid verbetert, dankzij de mogelijkheid
om de goederen tijdens sluitingstijd op de rekken te
laten liggen
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Gebruik van de KtV fotokatalytische filter in de
commerciële sector en de kleinhandel
Gezuiverde lucht
verlaat de
luchtuitlaat

SCIROCCO

250

is

ideaal

voor

winkelcentra, supermarkten en warenhuizen. Het is een
aan het plafond bevestigd toestel dat het mogelijk

maakt het KtV filter in zeer grote omgevingen te
Verontreinigde lucht
komt uit vervuilde
omgeving
Luchtstroom:
250 m3/h
Ingangsvermogen: 60W
Stroomvoorziening: 220/240 V/ac
Technologie:
KtV NPCO-WO3
Lichtbron:
LED zichtbaar wit licht
Afmetingen: (L x B x H) 5400 x 600 x 295 mm
Gewicht:
14,5 kg

Gepatenteerde fotokatalyse filter : NANOHUB,

gebruiken en tegelijk zijn bewezen doeltreffendheid te
garanderen

tegen

ethyleen,

dat

hoofdzakelijk

verantwoordelijk is voor de veroudering van groenten
en fruit.
ontwerp : FuEl
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Woning, Kantoor, Industrie, Koude ketting Sector
PONENTE 1000

Luchtstroom:
op maat
Ingangsvermogen: 12W
Stroomvoorziening: 24V/cc
Technologie:
KtV NPCO-WO3
Lichtbron:
LED zichtbaar wit licht
Afmetingen: (L x B x h) 550 x 550 x 37 mm of op maat
Gewicht:
± 4 kg (op maat)

is een KtV filtersysteem
dat kan worden ingebouwd in ATU - Gecentraliseerde
Luchtbehandelingsunits of in UFAD (ondervloerse
luchtverdeling). Het kan in luchtkanalen van ATU's
geïnstalleerd worden om de luchtkwaliteit onder
controle te houden en alle onzuiverheden in de lucht
te verwijderen, zodat een hoge mate van
luchtzuivering bereikt wordt. Gangbare toepassingen
zijn in Ziekenhuizen, Winkelcentra, Restaurants en de
sector van de koelketens. Speciale aandacht
verdienen
installaties
in
supermarkten/verswarenhuizen waar VOC's die bederfelijke
producten zoals groenten en fruit snel doen
verouderen zeer effectief worden geëlimineerd, zodat
de houdbaarheid van de producten verlengd wordt.

NANOHUB patented product

17

Woning , Bedrijf, Bouw, Epc sector

Gezuiverde lucht
komt via de
luchtuitlaat

SCIROCCO 150

is een lichtgewicht 60 x 60

cm actief plafondpaneel dat de lucht efficiënt en veilig zuivert in
aanwezigheid van mensen. Het kan in elk plafondtegelsysteem
geïnstalleerd worden omdat het 100% integreerbaar is met

bestaande standaard panelen of lichtpanelen. Het is geschikt
Vervuilde licht
aangezogen uit de
omgeving

voor continue luchtzuivering van grote open kantooromgevingen
en van beperkte ruimten zoals liften.

Luchtstroom:
150 m3/h (naar behoefte te verhogen)
Ingangsvermogen: 40W
Stroomvoorziening: 80/264 V/ac
Technologie:
KtV NPCO-WO3
Lichtbron:
LED zichtbaar wit licht
Afmetingen: (L x B x H) 600 x 600 x 310 mm
Gewicht:
6,5 kg

Gepatenteerde fotokatalyse filter : NANOHUB,

ontwerp : FuEl
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Meer informatie :

By
info@NANOHUB.it

gruppofuel@gmail.com

www.NANOHUB.it

www.gruppo-fuel.com
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