Chemische Combiwasser

85% ammoniak-, 75% geur- en
80% fijnstofreductie voor het grijpen
Chemische Combiwasser
Schone lucht ligt voor het grijpen met de Inno+
Luchtwassers voor agrarische en industriële bedrijven.
Onze luchtwassers zijn onderhoudsvriendelijk,
bedrijfszeker en algemeen toepasbaar. De Chemische
Combiwasser van Inno+ combineert de voordelen
van een hoge ammoniak-, geur- en fijnstofreductie in
één systeem en is gebaseerd op een drie-wandensysteem. De eerste wand vangt 85% ammoniak af,
de tweede wand 80% fijnstof en wand drie zorgt voor
75% geurreductie door middel van een biologische
filter. In vergelijking met de Biologische Combiwasser
produceert de Chemische Luchtwasser 90% minder
spuiwater.
Energiezuinig en onderhoudsvriendelijk
De luchtwassers van Inno+ kenmerken zich door het
grote oppervlakte van de luchtwaspakketten en de
lage luchtweerstand van de filters. Daardoor is het
energieverbruik van de ventilatoren een stuk lager.
De unieke pomptechniek voor het spoelwater drukt

de energiekosten terwijl de continu bevloeiing, de
luchtwasser schoon houdt en zorgt voor minder
onderhoud. De luchtwassers van Inno+ zijn optimaal
toegankelijk voor schoonmaak, controle en onderhoud. Bovendien zijn alle luchtwassers van Inno+
uitgerust met een datalogsysteem via internet.
Daardoor kunt u de juiste werking van uw luchtwassers, op elk gewenst moment controleren en aantonen.
Inno+ ontwikkelt en produceert al haar luchtwassers
in eigen huis. Daardoor hebben we de kwaliteit en
service van onze luchtwassers volledig in eigen
hand.
Luchtwassen gecombineerd met
WarmteTerugWinning
We combineren onze luchtwastechniek met oplossingen voor WarmteTerugWinning uit het luchtwaswater
en de toepassing van duurzame energie in uw bedrijf.
Daarmee bespaart u energiekosten en verbetert u het
klimaat en uw bedrijfsrendement.
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Inno+ Chemische Combiwasser, de pluspunten
• De Chemische Combiwasser van Inno+ is uniek in
de markt. Het luchtwassysteem combineert het
voordeel van 85% ammoniakreductie van de
chemische luchtwasser met 75% geurreductie en
80% fijnstofreductie van de biologische luchtwasser;
• De Chemische Combiwasser is gebaseerd op een
drie-wanden-systeem. De eerste wand vangt
ammoniak af. De tweede wand filtert (fijn)stof en
ammoniak en neutraliseert de pH-waarde terwijl de
derde wand werkt als een biofilter en 75% van de
geur reduceert;
• De Chemische Combiwasser is goed toegankelijk
waardoor u de luchtwasser gemakkelijk onderhoudt.
• Het grote specifieke oppervlak en de lage
luchtweerstand zorgen voor een laag
energieverbruik;
• De unieke pomptechniek met lage energiekosten
zorgt voor een continue bevloeiing van het
waspakket. Zo blijft het waspakket schoon
en bespaart u op onderhoudskosten;
• Eenvoudig bouwkundig te integreren in de stal door
prefab delen te combineren tot de gewenste
capaciteit bereikt is. De montage ter plekke is
eenvoudig en kostenefficiënt;
• De biofilterwand bestaat uit wortelhout dat
bevochtigd wordt met vers water;
• Lage variabele jaarkosten om het gestelde
rendement te halen;
• In vergelijking met een Biologische Combiwasser
produceert de Chemische Luchtwasser 90% minder
spuiwater.

Geschikt voor WarmteTerugWinning
De Chemische Combiwasser is geschikt voor systemen
voor WarmteTerugWinning van Inno+. Daarmee wint
u gratis dierwarmte uit uw stal die u inzet om bijvoorbeeld vloeren, brijvoer, bedrijfsgebouwen of uw
woonhuis te verwarmen.
Bouwkundig integreren en op maat gemaakt:
Bij bouwkundig geïntegreerde luchtwassers wordt de
filterwand zelf uit prefab delen opgebouwd tot exact
de gewenste capaciteit is bereikt. De montage ter
plekke is eenvoudig en kostenefficiënt.
Dataloggen als basis voor efficiënte
managementinformatie
De Chemische Combiwassers van Inno+ meten en
registreren standaard de belangrijkste parameters
zoals zuurgraad, geleidbaarheid van het waswater,
hoeveelheid omgezette ammoniak, verbruik van het
systeem, hoeveelheid spuiwater, luchtweerstand van
de wasser, meet en registreert. De cruciale managementinformatie wordt via een internetverbinding
gepresenteerd op allerlei handzame beeldschermen
zoals smartphone, tablet, laptop of PC.
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