
Schone lucht ligt voor het grijpen met de Inno+

luchtwassers voor agrarische en industriële bedrijven.
Onze luchtwassers zijn onderhoudsvriendelijk, bedrijfs-
zeker en algemeen toepasbaar.  Inno+ levert standaard
luchtwassers volgens alle gangbare type normeringen
in zowel bouwkundige als modulaire systemen en in
zowel staande als liggende uitvoeringen.

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 onder-
houd. Bovendien zijn alle luchtwassers van Inno+
uitgerust met een datalogsysteem via internet.

Daardoor kunt u de juiste werking van uw luchtwas-
sers, op elk gewenst moment controleren en aantonen.

Luchtwassen gecombineerd met

WarmteTerugWinning

Inno+ ontwikkelt en produceert al haar luchtwassers
in eigen huis. Daardoor hebben we de kwaliteit en
service van onze luchtwassers volledig in eigen
hand. We kunnen onze luchtwastechniek combine-
ren met oplossingen voor WarmteTerugWinning uit
het luchtwaswater en de toepassing van duurzame
energie in uw bedrijf. Daarmee bespaart u energie-
kosten en verbetert u het klimaat en bedrijfsrendement.
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De voordelen van een Inno+ luchtwasser op een rij
• Alle Chemische Luchtwassers bieden een

ammoniakreductie van 70% of 95%, een
geurreductie van tenminste 30% en een
fijnstofreductie van 35%;

• Alle luchtwassers van Inno+ zijn gemakkelijk
toegankelijk. Dat biedt gebruiksgemak bij
onderhoud en controle;

• De unieke pomptechniek kent minimale
energiekosten en zorgt voor een continue
bevloeiing van het waspakket met water.

• Het unieke drukloze waterverdeelsysteem met 
waterverdeelplaat zorgt voor een probleemloze 
doorstroming en voorkomt verstoppingen;

• Het grote specifieke oppervlakte zorgt voor een 
lage luchtweerstand en een laag energieverbruik;

• De luchtwassers van Inno+ zijn leverbaar als 
staand, liggend, bouwkundig integreerbaar of als 
modulair pakket. We leveren onze luchtwassers 
met boven- of achteruitlaat. Ze zijn daardoor 
gemakkelijk in te passen in elke situatie;

• De horizontale of liggende uitvoering van de
Chemische Luchtwasser kent minder vervuiling en
een lagere weerstand. Daardoor heeft u te maken
met minder onderhoudskosten en een nog lager 
energieverbruik;

• Geïntegreerde of separate druppelvanger.

Geschikt voor WarmteTerugWinning

De Chemische Luchtwasser van Inno+ kan stan-
daard worden uitgerust met een systeem voor
Warmte-TerugWinning. Daarmee wint u gratis dier-
warmte uit het luchtwaswater die u kunt inzetten om
bijvoorbeeld vloeren, brijvoer, bedrijfsgebouwen of
uw woonhuis te verwarmen.

Modulair opbouwen:

Onze standaard modules kunnen enkelvoudig of
met meerdere modules tegelijk aan elkaar gekop-
peld worden. Zo stellen we luchtwassers met exact
de juiste capaciteit samen. De besturing kan bij
modulair samengestelde systemen aan de zijkant
worden geplaatst. Het is mogelijk te werken met een
centrale tank en centrale besturing om meerdere
stallen tegelijk aan te sturen met één besturings-
systeem.

Bouwkundig integreren:

Bij bouwkundig geïntegreerde luchtwassers wordt de
wand uit prefab delen opgebouwd tot de gewenste
capaciteit is bereikt. De montage ter plekke is een-
voudig en kostenefficiënt.

Staande en liggende luchtwassers:

Zowel de enkelvoudige, modulaire als bouwkundig
geïntegreerde luchtwassers van Inno+ zijn verkrijg-
baar in zowel horizontaal als verticaal uitgevoerde
waspakketten in uiteenlopende maatvoeringen.
Inno+ maakt hiermee haar luchtwassers gemakke-
lijk inpasbaar voor uiteenlopende situaties.

Dataloggen als basis voor efficiënte

managementinformatie

De Chemische Luchtwassers van Inno+ meten en
registreren standaard de belangrijkste parameters
zoals zuurgraad, geleidbaarheid van het waswater,
het elektrisch verbruik van het systeem, hoeveelheid
spuiwater, drukverschil van de wasser.
De cruciale managementinformatie wordt via een
internetverbinding gepresenteerd op allerlei handzame
beeldschermen zoals smartphone, tablet, laptop of
PC.
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