
Voorbeeld kit voor loods, 30 x 5 meter, hoogte 5 mtr.
■ professionele hoge druk pomp met aluminium kop werk druk: 70 bar
■ filterset
■ 1 rol polyamide 3/8", 100 mtr.
■ 1 pijpsnijder voor 3/8" polyamide slang
■ 72 stuks fitting voor nozzle
■ 2 x eindfitting voor nozzle
■ 1 x T-koppelstuk 3/8"
■ 1 x L-bocht 3/8"
■ 74 x nozzles 0.20 mm. RVS
■ externe digitale week/dagtimer
■ Micro-processor gebaseerde doseerpomp
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In afvalsorteerinstallaties, biogasinstallaties, veestallen of gebouwen, zijn er vaak grote
geurproblemen. Deze intense geuren kunnen met een eenvoudige techniek en de werkstof
BDLC in een No-Odour vernevelinstallatie prima geneutraliseerd worden. De eenvoudige
montage kan in elke hal of in de buitenlucht gerealiseerd worden. Alleen een
wateraansluiting en 230 Volt aansluiting is voldoende. Door de vernevelinstallatie wordt
een fijne mist geproduceerd, met daarin de werkstof BDLC, waardoor de onaangename
geuren direct geneutraliseerd en behandeld worden.
De nozzles worden ca. 80 cm. uit elkaar bevestigd middels een fitting aan een polyamide
hoge druk slang. De polyamide slang wordt minimaal op ca. 3 mtr. hoogte geplaatst. De
nozzle heeft een breedte bereik van 2,5 mtr. Door een doseerpomp en een timer is de
geurneutralisatie exact te regelen naar behoefte.

Geurneutralisatie door verneveling

Verneveling
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Componenten
EC307133 Hoge druk pomp voor professionele doeleinden. Speciaal
ontworpen voormistsystemen. De output van deze pomp ligt bij ca. 8 liter per
minuut. (Diverse types beschikbaar, afhankelijk van de afmetingen). Door
een geavanceerd by-pass systeem is oververhitting nagenoeg uitgesloten.

EC500005 Filterset
compleet, met drukmeter en
slangen. Voorfilter 5 micron,
nafilter 1 micron.

EC400003 Polyamide slang,
PA 3/8" voor hoge druk,
zwart (ook verrkijgbaar in
wit). 100 mtr. rol.

EC400010 Speciale kniptang
voor polyamide slang.

EC300001 Snelkoppeling
3/8" voor 1 nozzle.

EC300013 Eindkoppeling
3/8" voor 1 nozzle.

EC300004 T-koppeling 3/8".

EC300005 Hoek (L)-
koppeling 3/8".

EC030202 Nozzle, RVS
10/24" 0,20 mm opening.
4,72 l. per uur opbrengst.

EC100005 Doseerpomp,
uitgevoerd met micro-
processor, met traploss
instelbare dosering van 0 -
100%, IP 65 uitgevoerd.
Max. dosering 2 l./min.

TC100003 Externe digitale
timer 230V50Hz.met 2,3m.
kabel. Onafhankelijk
programmeerbaar van 1 sec.
tot 99 minuten, dagelijks,
wekelijks, met weekend
optie (max. 9 programma's)

Schema nozzle

1 Kop
2 O-ring
3 Anti druppel zuiger
4 Anti druppel veer
5 Huis


