Octrooinummer: 1019162

Drijvende Roterende Bellen Beluchter
Snel inzetbare drijvende beluchting unit
De Roterende Bellen Beluchter
(RBA-F, rotating bubble aeratorfloating) is een direct toepasbare
drijvende mobiele
noodbeluchting. Ideaal voor het
eenvoudig inbrengen van
zuurstof bij aerobe processen en
het revitaliseren van
waterpartijen.

Werking
De zuurstof wordt onder water gemengd met het door de unit opgezogen water in een
diameter tot ongeveer twaalf meter rondom de RBA-F. Door de optionele toepassing
van een zuigleiding met drijvende zuigfilter kan met de RBA-F een gedwongen
recirculatie van de watermassa over grotere afstanden gecreëerd worden.
De RBA-F is direct inzetbaar tegen
blauw-algen
en
voor
het
revitalisatie van stilstaand water.
De RBA-F werking vindt onder
water plaats, hierdoor werkt de
beluchter geluidsarm en produceert
geen aërosolen.

Toepassingen
•
•
•
•
•

Voorkoming en bestrijding van blauwalgen en verbeteren van de zwemwater kwaliteit.
Direct inzetbare noodbeluchting bij bedreiging van het waterleven.
Tijdelijke of permanente beluchtingcapaciteit bij aerobe afvalwaterzuiveringen.
Biogas mixer anaeroob proces.
Gaswasser in aëroob proces.
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Waarom de Roterende Bellen Beluchter, RBA-F?
De RBA-F werkt in tegenstelling tot conventionele beluchters geheel onder water. En heeft een
aanzuigende pompende werking waarbij altijd geforceerd een watermassa wordt van
opgezogen en onder de waterlijn met lucht/zuurstof gemengd . Doordat de werking volledig
onder water plaatsvindt is het geluidsniveau tot een minimum beperkt en worden er geen
aërosolen (verspreidingen van bacteriën uit het water in de lucht) geproduceerd.
De RBA-F kan door middel van een lage toerental afstelling ook gebruikt worden voor het
mengen van het oppervlaktewater zonder dat het met lucht/zuurstof wordt gemengd. Naast de
zuigleiding voor het verpompen van watermassa’s over grote afstanden is er ook de optie voor
het aansluiten van een externe luchtstroom. Zo kan bijvoorbeeld lucht met stank direct verwerkt
worden in een biologische proces of kan gemixt worden met een ander gas i.p.v. lucht

Specificaties van de Roterende Bellen Beluchter
Vermogen
1.5 kW
2.2 kW
5.5 kW
7.5 kW

Pompcapaciteit

Rendement

rotordiameter

Reikwijdte straal

3

1,8 - 2.2 kg O2 per kWh

60 cm.

4m

3

1,8 - 2.2 kg O2 per kWh

60 cm.

6m

3

1,8 - 2.2 kg O2 per kWh

80 cm

7m

3

1,8 - 2.2 kg O2 per kWh

80 cm

8m

125 m /uur
190 m /uur
450 m /uur
575 m /uur

Voordelen van de Roterende Bellen Beluchter
• Levering tegen basisprijs is mogelijk, waarbij de RBA-F tot 2.2 kW op één EURO pallet
wordt aangeleverd. Uw technische dienst dient dan zelf de drijvers te monteren.
• Water kan ook worden gecirculeerd zonder zuurstofinbreng.
• Geluidsarme werking.
• Er worden geen aërosolen geproduceerd doordat de lucht onder water wordt ingebracht.
• Doordat de Roterende Bellen Beluchter drijft en een lage diepgang heeft kan deze bijna
overal geplaatst worden.
• Reikwijdte rondom de beluchter is vrij groot met als voordeel dat het beluchte water
direct weggevoerd wordt.
• Met extra zuigleiding leverbaar voor recirculatie van de gehele of gedeeltelijke
watermassa.
De Drijvende Roterende Bellen Beluchter kan ook gehuurd worden.
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
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