
RCI-systeem winnaar van de competitie voor 'Innovatief landbouwproduct 
2019’



Innovatieve technologie in de veehouderij

• Het RCI systeem won in de categorie "Veeteeltgebouwen en hun uitrusting". 
De jury van de competitie waardeerde de effectiviteit van RCI-technologie in de strijd tegen ziekteverwekkers, wat volgens 
deskundigen een reële mogelijkheid biedt om het risico op voedselvergiftiging bij mensen, bijvoorbeeld salmonella, te 
verminderen en antibiotica en chemische desinfectie in de veehouderij te verminderen of zelfs te elimineren.
De prijs werd uitgereikt tijdens het gala bij de conferenties National Challenges in Landbouw , georganiseerd door de PTWP Group 
op 7 november 2019 in Warschau

• Deep Clean Air Techniek onderscheidt zich door zijn vermogen om proactief gassen en bacteriële bedreigingen in de hele 
productieketen van planten en dieren aan te vallen. 

• Het maakt gebruik van  natuurlijke processen om frisse, buitenluchtomstandigheden op een veilige, duurzame manier actief te 
creëren. 

• Is bewezen effectiever te zijn dan chemische of vergelijkbare zuiveringsoplossingen voor het verminderen van concentraties van 
micro-organismen in de lucht en op oppervlakken. 

• Het maakt gebruik van UV-licht en een katalysator om zuurstof en op waterstof gebaseerde vriendelijke oxidatiemiddelen te 
creëren om microbiële verontreinigingen te verminderen en geuren te verminderen. 

• DCAT maakt gebruik van unieke ActivePure technologie dat wereldwijd ingezet word in o.a. ziekenhuizen, agrarische sector, 
industrie, kantoren, groente en fruitteelt. 



H5N8 Vogelgriep



DCAT BOX

Regelt de emissie van ethyleengas in gesloten omgevingen.
Verwijdert tot 99,9% van oppervlakte- en luchtpathogenen
Vermindert of elimineert schimmel, andere schadelijke bacteriën en VOS.
Kan de houdbaarheid van groenten of planten NATUURLIJK verdubbelen.
Verwijdert ammoniak in vee-omgevingen.
Verhoogt productkwaliteit & opbrengst, met hogere winsten.

Ductstation geïnstalleerd in vleeskuikenstallen in Mexico om bacteriën en ammoniak te verwijderen.
Resultaten: 40 % reductie antibiotica in vergelijking met de stallen zonder onze technologie en 80% reductie ammoniak.



Varkensfokkerij
• Om de ammoniakopbouw in een afgesloten ruimte van 3000m2 (106.000 ft2) te beheersen, vroeg een klant om de 

oplossing. In deze sector hebben hogere ammoniakniveaus invloed op de gewichtstoename van dieren, die tot 10% kan 
worden verminderd tijdens langdurige blootstellingsperioden. Op zeer hoge niveaus is ook de klaring van bacteriën uit de 
longen aangetast en daarom is het dier vatbaarder voor aandoeningen van de luchtwegen. We hebben 4  dcat box-
geïnstalleerd.

• Resultaat: Vanaf een startpuntmeting van 20 mg per kubieke meter was dit binnen 48 uur gedaald tot 6 mg / m2 en na 100 
uur tot 4 mg / m2: zeer lage niveaus en niet van invloed op de opfokkwaliteit. Gelukkige en meer winstgevende boeren!



Voordelen met DCAT BOX

• Gevogelte: elimineert schadelijke vluchtige organische stoffen waardoor productie cyclus 
versneld.   Varkens: verwijdert schadelijke vluchtige organische stoffen en geuren. Verbetert 
kwaliteit productie van vlees. Een betere gezondheid en vermindering ziekten bij varkens. 

• Rundvee: 10 % meer vleesproductie, verkort voedtijden met 10 dagen, sterkere dieren en 
smakelijker vlees. Bij melkkoeien was er toename van de melkproductie van elk 4 liter en was er 
een afname van bacteriën en ziekten. 

• Konijnen: Sterfte daalde met 15 % en gewichtstoename met gemiddeld 100 g. Bacteriën, 
schadelijke geuren en vluchtige organische stoffen werden geëlimineerd.

• Stallen: Beheersing van stabiel klimaat, stof, NH3, bacteriën, virussen, methaan, zorgt voor 
betere leefomstandigheden voor het vee en de boeren. 

• Koeien: preventie en bestrijding van mastitis, aanpassing van melkapparatuur om overdracht                 
mastitis bacterie te voorkomen. 
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