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AFVALWATERFILTER
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BÈTA
AFVALWATER
FILTER

BESPAREN OP AFVALWATER

Kosten voor (afval)water nemen steeds verder toe. Daarom is het hergebruiken van water vaak een goed uitgangspunt om uw kosten te reduceren.
Minder waterinname betekent ook minder afvalwater. Het mes snijdt dan aan
twee kanten.
Hergebruik is echter niet altijd mogelijk, omdat wettelijke bepalingen of uw
HACCP regels dit verbieden. Het water zal dan uiteindelijk geloosd moeten
worden. De kosten die daarmee gemoeid zijn, worden bepaald door de
hoeveelheid vervuilingseenheden (VE) in het afvalwater. Dat wil zeggen:
hoe vuiler het water, des te hoger de kosten.
Afvalwater kan met verschillende technieken worden gefilterd. In de praktijk
worden vaak zeefbochten, trommelfilters, schroefpersen of bandfilters
gebruikt. Maar deze filters krijgen het afvalwater vaak niet schoon genoeg
en ze zijn bovendien duur in gebruik: ze vragen veel onderhoud, hebben een
hoog filterverbruik of ze hebben simpelweg veel operator-aandacht nodig.
Hierdoor blijven de kosten voor het gefilterde afvalwater nog altijd hoog. Wilt
u het meeste uit uw afvalwater halen? Dan is een trilzeef de ideale oplossing.
Met een trilzeef kunt u afvalwater op effectieve wijze ontdoen van alle vaste
stoffen.

HOE WERKT EEN TRILZEEF?

Simpel gezegd kunt u met een trilzeef deeltjes scheiden in diverse maten.
Zo kunt u poeders op maat classificeren, vervuiling uitzeven of vaste stoffen
scheiden van water.
Het afvalwaterfilter van BÈTA-Industrie zorgt voor een optimale filtratie.
Ook bij een hoge capaciteit en met zeer lage operationele kosten. Met tot
20 micron wordt uw afvalwater veel schoner geloosd en bereikt u een
significante besparing op het lozen van afvalwater. Tevens zijn de gefilterde
vaste stoffen droog en kunnen deze worden aangeboden als bedrijfsafval.

OPTIMAAL ONTWERP

Bereikbaar

BÈTA INDUSTRIE B.V.
Meer dan 30 jaar
ervaring

FRANKRIJKLAAN 5

2391 PX HAZERSWOUDE-DORP

Door de trilzeef met meerdere zeefdekken uit te rusten, kunt u de
maatverdeling van de te verwijderen vervuiling, van grof naar fijn,
optimaliseren. Tevens zijn de trilzeven aan te passen aan de eisen die u aan
het proces stelt. Daarbij kunt u denken aan CIP-aansluitingen, sproeinozzles,
magneten, ultrasoon reiniging, anti-stofdeksels en diverse materialen voor de
Innovatief
screens. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zorgen wij er samen voor dat de
machine voor uw omstandigheden en volgens uw eisen optimaal functioneert.
Wilt u ook besparen op het lozen van afvalwater? Onze adviseurs staan graag
Bereikbaar
Innovatief
voor uw klaar. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden voor uw
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te bespreken.
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VOORDELEN VAN HET
BÈTA-AFVALWATERFILTER
Proces
Specialisten
IN
HET KORT
Proces
Specialisten

FILTRATIE TOT 20 MICRON,
IN DIVERSE GRADATIES OP TE BOUWEN
EENVOUDIG IN GEBRUIK, STAND ALONE DESIGN
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