AS200i HDPE

Geurfilter/emissiefilter
Heldere oplossingen voor stank en emissieproblemen
De standaard oplossing van Aspatec holland B.V. Voor het
verwijderen van geuremissie en lucht gedragen deeltjes bij emissie
uitstoot. Aspatec holland streeft ernaar een bijdragen te leveren
aan een schone/frisse leefomgeving en een duurzame/groene
wereld. Met onze producten en dienstverlening (advies, service
en onderhoud) willen we klanten in staat stellen op veilige wijze
lucht en water kosteneffectief te zuiveren, waardoor schade aan
mens, milieu en materialen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Onze specialisatie is het bieden van hoogwaardige oplossingen,
daar waar de zwaarste eisen aan luchtzuivering worden gesteld.

Deze serie filters zijn zelfademend, of geforceerd door middel
van ventilator op zeer lage druk en kan uitgevoerd worden met
meerdere combinaties van filtermedia. Afhankelijk van toepassing
c.q. emissiedamp.

Materiaal: HDPE zwart

Toepassingen
n

Emissie van Industrie

n

Zwaar belaste Rioolgemalen enz.

n

Emissie van Olie tank bedrijven

n

Emissie van GFT verwerkers

n

Vuilverwerkers

n

Visverwerkers

n

Foodsector

n

Papierfabrieken

n

Ontluchting voor rioolgemalen

n

Vacuüm riooltechniek

n

Ontluchting van kelders / ruimtes / hallen / Silo’s

n

Andere vormen van emissie behandeling d.m.v dit filter is ook
mogelijk

Optioneel
n

Geforceerd beluchten/ontluchten dmv ventilator
(ipv zelfademend/atmosferisch)

n

Inhoud filter; bulkvulling

Zie ommezijde voor technische specificaties en afmetingen.

Omschrijving

Inhoud filter

Filtermedium

Air flow

Afmeting mm

Aansluiting

AS200i HDPE-1000L

1000 liter media

op specificatie

2000M³/uur

Ø1000xH1500

variabel

AS200i HDPE-2000L

2000 liter media

op specificatie

3600M³/uur

Ø1500xH1800

variabel

AS200i HDPE-4000L

4000 liter media

op specificatie

6400M³/uur

Ø1800xH2700

variabel

AS200i special op aanvraag
Andere modellen of afmetingen zijn ook mogelijk
De afmetingen en luchtcapaciteiten zijn indicatief en afhankelijk van emissiedamp

Filters kunnen geleverd worden met diverse soorten filtermedia. Afhankelijk van toepassing.
Ook in filterzak verkrijgbaar.

Odoroxidizer

Contact
Mail: info@aspatec.nl
Telefoon: +31 172 474960
Telefax: +31 172 234152

Blend Media 50/50

Bezoekadres:
Aspatec Holland BV:
Rontgenweg 16a
2408 AB Alphen aan den Rijn

Actief koolstof

Postadres:
Aspatec Holland BV:
Postbus 2151
2400 CD Alphen aan den Rijn

Filterzak

