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Triton is ontworpen met de gepatenteerde VPOD technologie. De unit kan direct gemonteerd 
worden aan de wand van een watersilo. Het systeem circuleert over de silo om het zuurstof-
niveau te verhogen. Dit gebeurt door een speciale silo mengtechniek, waardoor de gehele silo 
binnen enkele momenten volledig behandeld is.

TRITON
Watertechniek

VPOD NANO

De ingebouwde besturing van de Triton be-
stuurd het VPOD proces en kan op verschil-
lende manieren de zuurstof dosering rege-
len:
• Op basis van externe start / stop signaal
• Op basis van ingebouwde timer
• Op basis van optionele opgeloste zuurstof-
meting

Vacuum Pressure Oxygen Dissolving Nano (VPOD) is
een complete nieuwe vereenvoudigde en gepaten-
teerde manier om zuurstof toe te voegen aan water.
Gevacumeerde zuurstof moleculen worden met een
uitgebalanceerde verhouding gemengd in een druk
houdende waterstroom, resulterende in een water-
stroom met een zeer stabiel opgelost zuurstof gehalte 
in combinatie met een ontelbaar niveau onzichtbare
zwevende nanobellen.

Werking:

De Triton is voorzien van een RVS pomp die water 
aanzuigt vanuit de silo en onder hoge druk door de 
VPOD reactor perst. Het zuurstofrijke water met 
nanobellen wordt vervolgens teruggepompt in de 
silo om via de speciale silo mengtechniek de gehele 
silo in korte tijd te behandelen. Het Triton systeem 
is samengebouwd op een montage paneel die met 
bijgeleverde montage
beugels vastgemaakt kan worden aan de buiten-
wand van een watersilo. De aan- en afvoerleidingen 
gaan over de rand naar de bodem van de silo.

De Triton kan het zuurstofniveau in het water verhogen gebruikmakend van buitenlucht of via
pure zuurstof vanuit een zuurstofconcentrator. De zuurstofconcentrator is van industriële kwali-
teit met ingebouwde olievrije compressor en kan 3 Triton systemen van zuurstof voorzien.
              
De Triton wordt plug and play geleverd inclusief alle montage materialen.
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VPOD NANO

Watertechniek

De Triton wordt geleverd als een bouwpakket bestaande uit:
• Voorgemonteerde en bekabelde Triton unit
• Beugels voor montage aan de silo
• Voorgemonteerde beugels voor montage van de leidingen op de rand
• Voorgemonteerde aanzuig- en silomenger
• Vrijstaande zuurstofconcentrator
• Zuurstofslang met koppelingen

Toepasbaar voor:    
• Drainwater silo’s
• Dagvoorraad silo’s
• Regenwater silo’s
• Ondergondse silo’s
• Waterbassins van DFT systemen
• Regenwaterbassins
De Triton is geschikt voor vorstvrije 
buitenopstelling.

TRITON

Opties:      
• Zuurstofconcentrator
• Opgeloste zuurstofsensor en -re-
gelaar
• Laag niveau vlotter    
 

Specificatie:
Model       Triton
Flow     m³/h   8
Mengflow silo   m³/h   40
Zuurstofflow    lpm   1-5
Maximale inhoud silo  m³/h   +/- 400
Dagelijkse debiet silo  m³/dag  650
Zuurstofconcentratie  %   93
Oplossingsrendement  %   >90
Voeding    V   230
Vermogen    kW   0,9

Aansturing    Ext. / Tijd / D.O.
Inlaat   mm   50
Uitlaat  mm   50
Hoogte  mm   1.700
Breedte  mm   700
Diepte  mm   350
Gewicht  kg   45


