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Door middel van het dubbele afvoersysteem wordt 

eerst het opstaande water over de bandfilter afge-

voerd (hiermee wordt aanzienlijk aan filtermateriaal 

gespaard).

In tweede instantie wordt het gevormde slib/watermengsel over 

de bandfilter geleid. Zodra de bandfilter zijn maximaal niveau be-

reikt sluit direct het slibafvoerventiel en schakelt de aandrijfmotor 

in, waardoor de slib vooruit wordt getransporteerd. 

Doordat er een schoonfilteroppervlak gecreëerd wordt komen de 

sondes vrij van de slib en opent het ventiel opnieuw zodat de pro-

cedure wordt voortgezet, totdat de reactor leeg is. Hierna wordt 

de reactor gespoeld en is de installatie gereed voor de volgende 

charge. Indien de doseerunit leeg is of het filtermateriaal op is 

wordt alarm gegeven.

De reactor wordt gevuld met het te behandelde 

afvalwater doormiddel van de toevoerpomp. Bij het 

bereiken van het maximale niveau schakelt de pomp 

uit en start de roertijd. Tegelijkertijd wordt de gepro-

grammeerde hoeveelheid ECOSTATIC gedoseerd. 

Na de reactieperiode vangt de sedimentatietijd aan, 

zodat de gevormde vlokken kunnen bezinken.

Ecomatic™
Automatische installaties 

Afvalwater behandeling units met een capaci-
teit van 150 – 5000 per badge

“Tot wel circa 9.600 ltr 
afvalwaterzuivering per etmaal”

Voordelen Ecomatic
• Reducering van afvoer kosten 

• Reducering van afvalwater 

• Afvalwater recycling en hergebruik

• PLC gestuurd
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Voordelen Ecomatic
• Reducering van afvoer kosten 

• Reducering van afvalwater 

• Afvalwater recycling en hergebruik

• PLC gestuurd

Technische gegevens
Materiaal
• Polypropyleen

Afmeting
• Op aanvraag

Reactor
• Inhoud: ca. 400 liter

• Schuinaflopende bodem, met separate schoonwater en slibaf 

 tap, d.m.v. elektrische ventielen

• Minimaal- werk- en maximaal niveausonde

• Spoelsysteem voor reiniging van de reactor.

 
Motorroerwerk
• Toerental: 1500 toeren per minuut

• 0,25 kW

• 380 Volt

• 50 Hz

• RVS - as en propeller

Poederdoseerunit
• Elektrisch bediend

• Met schroefaandrijving

• Niveau sonde

• Inhoud: ca. 60 kg

• 50 Hz

• RVS - as en propeller

Bandfilter
• T.b.v. de continu ontwatering van het slib

• Materiaal: gecoat staal

• Transportband: RVS 304

• Bandbreedte 480 mm

• Bandtransport variabel instelbaar

• Filtraat opvangtank, inhoud: 200 liter

• Slibontwateringscontainer, 2-delig. Afm. L 60 x B 40 x H 40 cm

Schakelkast
• T.b.v. de volautomatische cyclusbehandeling

• Vrij programmeerbare cyclustijden, d.m.v. een microprocessor

Aansluiting
• 380 V; 50 Hz; 10 A

• Leidingwater ½”, 0-16 bar

Filtraat water afvoer
• DN 25 1’’

Toebehoren
• Ecostatic, Serie milieuvriendelijke vlokkuleringspro  

 ducten, die geschikt zijn voor alle soorten industri  

 eel afvalwater te reinigen

• Anitschuim, Serie milieuvriendelijke producten ter   

 voorkoming van schuimvorming in alle waterige   

 systemen. Verkrijgbaar op basis van siliconen of   

 siliconen vrij.

• Desodorant, Conserveringsmiddel om de groei van  

 micro-organismen tegen te gaan. Problemen als   

 stank huid- irritatie en dergelijke zijn hiermee  

 verleden tijd.

• Bandfilterrol  voor het scheiden  van vaste stoffen uit de  
 afvalstromen. Leverbaar in verschillende diktes. 

• Filterzakken ten behoeve van slibontwatering leverbaar  

 in  verschillende maten en diktes.
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