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Beluchting werkt met microbellen en buitenlucht, dit is een natuurlijke benadering. Doordat er stik-
stof meekomt in de natuurlijke samenstelling van lucht kan er geen onnatuurlijke O2 verzadiging 
plaatsvinden. Het oxidatieproces is microbacterieël en dus niet chemisch zoals met puur O2 gas. Een 
belangrijk aspect van beluchting is de menging van het water door de luchtstroming. De microbellen 
vormen een grote wolk die een flinke stuwkracht veroorzaakt.  Dit zorgt ervoor dat bezinksel wordt 
afgebroken en geen voedingsbodem wordt voor ongewenste bacteriën en algen. Dit resulteert in een 
homogene waterkwaliteit en doorbreekt stratificatie. De microbellen hebben een lage oppervlak-
tespanning en lossen derhalve snel de O2 op in water.

• Conditioneert en vitaliseert

• Creëert een homogene watermassa

• Creëert natuurlijke O2 verzadiging

• Elimineert anaerobe bacteriën

• Oxideert organische verontreiniging

• Stimuleert nitrificatie

• Stript methaangas

• Verbeterd nutriënt opname

WATERBELUCHTER

Watertechniek

Wat doet beluchting?

Microbellen
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WATERBELUCHTER

Watertechniek

Beluchtingsset voor watersilo’s bestaat uit:

1. Beluchter die op de bodem staat:  ODH.010 / ODH.020 / ODH.040

2. Slangen en terugslagklep

3. Blower op frame met touchscreen bediening

              

Sturing op tijd, silo vulling en frequentie. Optioneel op O2, pH, temperatuur en geleidbaarheid. Da-

talogger voor monitoren waterkwaliteit.

              

Beluchtingsset voor een bassin bestaat uit:

1. Beluchter die op de bodem staat: RACK beluchter

2. Slangen en terugslagklep

3. Blower met touchscreen bediening

4. Optioneel: blower buitenkast ter bescherming tegen weersinvloeden en reduceren van geluid

              

Beluchtingsset voor A-B-C bakken

1. Kleine Beluchter voor op de bodem: ODH.005 of VZD.500

2. Slangen en terugslagklep

3. Aluminum membraanpomp

              

Beluchtingsset voor kleine silo’s, putten en lage lange bassins

1. Drijfbeluchter: Airlift

2. Slangen en terugslagklep

3. Blower of kleine luchtpomp afhankelijk van toepassing

              

De combinatie van blower en beluchter wordt bepaald aan de hand van grootte en omstan   

digheden.     


