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BELLMERGegr. 1842
Duurzaam en efficiënt slib indikken



TMHiervoor is baanbrekend werk verricht. Dooreengeoptimaliseerde slib inloop is minder polyelek�trolyt benodigdwaardoorde tochal lage energiekosten nog verder kondenwordenteruggebracht.Door toepassing van nanotechnologie is het filtratie proces verder verbeterd. Om onderhouds�kosten te reduceren is bijzondere aandacht besteed aan de toegankelij kheid van de machine.Uiteraard zij n alle materialen zorgvuldig geselecteerd om een lange levensduur te garanderen.
Een vernieuwde Bellmer...

Proces 

geoptimaliseerde slib inloop

eindloze zeefband schikanen drempel

energiesparendeaandrijving
grote inspectieluiken voor goedetoegankelijkheid geen aerosolen en geluidsarm doorextra afscherming (optioneel)



Milieu verantwoord...

dankzij het vernieuwde nanotechzeefdoek en het geoptimaliNseerde opstroomvat.

TM TM
Milieubewust

dankzij de speciale sproeilansconstructie.



Eenvoudig in het gebruik...

Bedieningsgemak

30 % minder geluid doorspeciaalafdichtingen (optioneel)

voor optimale toegankelij kheidten behoeve van onderhouden reiniging

is apart te openen

bij geopende overkappingdoor een specialeafdekconstructie



Kosten beheersing...

Besparing

TMHet is aanzienlij k wat er per jaar bespaard kan worden bij slibindikking. Wanneer dit berekendwordt over de totale levensduur van de indikkers, kan een investering snel overwogen worden.

Wilt u ook uw besparingsmogelij khedenlaten berekenen? Neemt u dan contactmet ons op. Wij werken graag een voor�stel op basis van uw specifieke wensenvoor u uit.

Kosten overzicht besparingin % besparingbij 30 m3/uur bij 50 m3/uur bij 100 m3/uurBesparing op polyelektrolyt €/jaar ¬20 % 1.500 2.500 5.000Besparing op energie €/jaar ¬10 % 180 180 200Besparing op filtraat €/jaar ¬5 % 1.400 2.300 4.600Besparing op water €/jaar ¬10 % 760 760 870Besparing per jaar €/jaar Á8,3 % 3.840 5.740 10.670Besparing in 15 jaar Euro Ü8,3 % 57.600 86.100 160.050
Besparing op polyelektrolytBesparing op energieBesparing door verminderingvan filtraatBesparing op onderhoudbij 30 m3/uur bij 50 m3/uur bij 100 m3/uur



Uitvoeringsvarianten 

Klein of  groot...

Breed of  smal...

TD Basic voor een kleine doorzet TDH�L voor een grote doorzet ofvoor speciale slibsoorten

C� inloop uitvoering voor ‘dunne ’slibsoorten (een laag DS %)H� inloop uitvoering voor ‘d ikke ’slibsoorten (een hoog DS %)



Testinstallatie

Ukunt met onze mobieleinstallatie de vele moge$lij kheden (laten) testenen bepalen wat u kuntbesparen.Ervaar zelf de een$voudige bediening enbeoordeel de mogelij k$heden.

Nieuwsgierig?
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