
Inno+ schone lucht voor het grijpen

Inno+ ontwikkelt, levert en installeert een uitgebreid

assortiment innovatieve luchtwassers voor de inten-

sieve veehouderij. We gebruiken daarvoor bestaan-

de, bewezen systemen en voegen daaraan continu,

nieuwe zelf ontwikkelde technieken toe. Om onze

luchtwassers zo goed mogelijk aan te laten sluiten

bij de dagelijkse praktijk, werken we nauw samen

met ondernemers in de intensieve veehouderij.

Inno+ streeft naar een zo hoog mogelijk rendement

en betrouwbaarheid en naar zo laag mogelijke kosten

voor onderhoud en gebruik. Zo maken we schone

lucht gemakkelijk bereikbaar.

Biologische luchtwassing volledig onder controle

De Biologische Luchtwassers van Inno+ zuiveren

stallucht zonder de toepassing van zuur. Daarvoor

maken we gebruik van bacteriën. Onze nieuwe gene-

ratie luchtwassers biedt daardoor een aantal

belangrijke voordelen. Zo kennen onze Biologische

Luchtwassers een hoog, stabiel en gegarandeerd

luchtwasrendement, aanzienlijk lagere gebruikskos-

ten en nagenoeg geen onderhoud. Door te kiezen

voor de nieuwe generatie Biologische Luchtwassers

van Inno+, voorkomt u aantasting van materialen in

en rond de luchtwasser en vermijdt u onveilige werk-

situaties in uw bedrijf.
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Gegarandeerde opbrengst door de werking

van bacteriën

De Biologische Luchtwassers van Inno+ werken op

basis van bacteriën die de ammoniak omzetten in

stikstofhoudend spuiwater. Waswater stroomt daar-

voor over het waspakket. Daar neemt het water

geur, ammoniak, organisch vuil en stof op. Bacteriën

die van nature op het luchtwaspakket voorkomen

zetten de geur om en zorgen er voor dat ammoniak

als  stikstof in het waswater achterblijft.

Water zuiveren van stof en organisch vuil

Aan het Biologische Luchtwaspakket van Inno+ is

een uniek tweede reinigingsproces toegevoegd.

Tijdens dit proces wordt het waswater ontdaan van

stof, vuil en organische delen. Daarvoor wordt het

speciale bindmiddel “Innoclear” aan het waswater

toegevoegd dat stof, vuil en organische delen bindt

en laat bezinken. Tijdens het spuien van de lucht-

wasser worden deze verontreinigingen met het

spuiwater afgevoerd. Dankzij de speciale waterzuive-

ring blijft het waswater in de Biologische Luchtwasser

van Inno+ schoon waardoor de bacteriën maximaal

functioneren en het onderhoud van het waspakket

minimaal is.

Een Biologische Luchtwasser van Inno+ voor elke

nieuwe of bestaande situatie

Inno+ biedt Biologische Luchtwassers voor elke nieuwe

en bestaande situatie. Zo is er het assortiment stan-

daard modules die uitkomst bieden in veel voorko-

mende omstandigheden. Daarnaast ontwerpt en bouwt

Inno+ speciaal op maat ontwikkelde en bouwkundig

geïntegreerde Biologische Luchtwassers.

Dataloggen als basis voor efficiënte

managementinformatie

De Biologische Luchtwassers van Inno+ meten en

registreren standaard de belangrijkste parameters

zoals zuurgraad, geleidbaarheid van het waswater,

het elektrisch verbruik van het systeem, hoeveelheid

spuiwater en drukverschil van de wasser. De cruciale

managementinformatie wordt via een internet-

verbinding gepresenteerd op allerlei handzame

beeldschermen zoals smartphone, tablet, laptop

of PC.
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1 Water neemt ammoniak, geur,
organisch vuil en (fijn)stof op.
Ammoniak en geur worden gefilterd.

2 Water zuiveren van stof en organisch
vuil door toevoeging van Innoclear.
Spuien van slib.

Slib spuien


