
L u c ht wa s s e rs

Luchtwassers verschonen de uitgaande stallucht. De zuivering van de lucht zorgt voor minder stof-, 
ammoniak- en stankuitstoot.

Eigen producti e

Eigen besturingssysteem

Eindeloze monitoring mogelijkheden

Advies op maat

Standaard onderhoudsvriendelijke 
fi lters

Energiezuinig door  frequenti e regelaar

Bedrijfsklare oplevering

Binnen en buiten opstelling mogelijk

24/7 service monteurs beschikbaar

Schoonmaakservice voor uw lucht-
wasser
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Uw specialist in de agrarische sector.

Chemische wassers

Bio-Combi wassers

Biologische wassers

Een biologisch luchtwassysteem werkt door de inzet van micro-
organismen (bacterien) in het waswater die tot doel hebben de 
ammoniak en geur uit de stallucht te verwijderen. Reductie bij de 
toegelaten biologische luchtwassystemen bedraagt 70% op 
ammoniak, gemiddeld 45% op geur en ongeveer 60 tot 75% op 
stof.

Gecombineerde luchtwassystemen bestaan uit meerdere (minimaal 
2) wassystemen geintegreerd in een gecombineerd systeem. Met 
deze luchtwassystemen wordt de uitgaande stallucht meerdere 
keren gewassen/gereinigd. Het huidige gecombineerde bestaan 
uit een biologisch of chemisch luchtwassysteem gecombineerd 
met een waterwasser en/of bio filter. De huidige (toegelaten) 
gecombineerde systemen reduceren ammoniak met 70 tot 85%. 
Geurreductie ligt eveneens tussen de 70 en 85% en de gemiddelde 
fijn stofemissie bedraagt 80%. 

Een chemisch luchtwassysteem werkt door de toevoeging 
van zwavelzuur aan het waswater, zodat de pH-waarde wordt 
verlaagd en er meer ammoniak en geur uit de uitgaande 
stallucht kan worden verwijderd. Reductie van de toegelaten 
chemische luchtwassystemen bedraagt 70 tot 95% op ammoniak, 
30 tot 40% op geur en gemiddeld 30% op stof.

Groot filter na de pomp

Sproeiers

Filterpanelen

Veldman Group is uw betrouwbare (aanspreek)partner voor alles wat met uw stal te maken heeft. 
Wij zijn gespecialiseerd in de bouw en inrichting van varkens-, pluimvee-, rundvee-, paarden-, 
schapen-, konijnen-, en geitenstallen. Voor advies op maat neem geheel vrijblijvend contact met ons 
op. 


