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InnoAir+ Luchtwasser

Schone lucht ligt voor het grijpen. InnoAir+ lucht-

wassers zijn onderhoudsvriendelijk, bedrijfszeker 

en algemeen toepasbaar. 

Door de grote oppervlakte van de luchtwaspakketten 

heeft het filter een lage luchtweerstand. Daardoor 

is het energieverbruik van de ventilatoren aanzien-

lijk minder. Ook onze unieke pomptechniek voor het 

spoelwater drukt de energiekosten en de continue 

bevloeiing van de pakketten houdt deze schoon. Het 

systeem is optimaal bereikbaar voor onderhoud en 

controle, gebruiksvriendelijk dus.

Elk InnoAir+ wassysteem kan van een chemische naar 

een biologische luchtwasser omgebouwd worden 

en omgekeerd. De systemen worden als module en 

wandsysteem geleverd. Beide vormen maken gebruik 

van dezelfde standaard componenten.

InnoAir+ luchtwassers bieden oplossingen voor agra-

rische en industriële bedrijven.
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Het InnoAir+ gecombineerde luchtwassysteem van Inno+ is erkend onder het volgende nummer: BWL 2007.01.

De InnoAir+ chemische luchtwassystemen van Inno+ zijn erkend onder de volgende nummers:
Varkenshouderij:  70% chemische wasser: BWL 2005.01
 95% chemische wasser: BWL 2007.05
Pluimveehouderij: 90% chemische wasser: BWL 2007.06/ BWL 2007.07/ BWL 2007.08
Vleeskalverhouderij: 90% chemische wasser: BWL 2007.04

Het InnoAir+ biologische luchtwassysteem van Inno+ is erkend onder het volgende nummer:
Varkenshouderij:  70% biologische wasser: GL BB 96.10.042

Enkele systemen zijn in aanvraag

InnoAir+ luchtwassers; de pluspunten

•  Alle chemische wassystemen bieden buiten de 

ammoniakreductie (70 - 95%) 30% geurreductie.

•  Het chemisch luchtwassysteem is eenvoudig om te 

bouwen naar een biologisch luchtwassysteem en 

omgekeerd.

•  Eenvoudig onderhoud. De voor- en achterkant van 

de pakketten is makkelijk bereikbaar.

•  Een uniek drukloos waterverdeelsysteem met een 

waterverdeelplaat die niet verstopt.

•  De unieke pomptechniek met de laagste energie-

kosten zorgt voor continue bevloeiing van het was-

pakket met water.

•  Grote specifieke oppervlakte en daardoor een lage 

luchtweerstand, dus energiezuinig.

• Boven- en achteruitlaat is mogelijk.

• Geïntegreerde of separate druppelvanger.

• Gewicht: 350 kg/m2 inclusief water.

• Zowel bouwkundig als modulair leverbaar.

Modulair:

Standaard modules (20.000 m3/uur, 40.000 m3/uur of 

60.000 m3/uur) kunnen als stand-alone, of met meer-

dere gekoppeld, geplaatst worden met besturing 

aan de zijkant (Master-modules). Of er kan gewerkt 

worden met een centrale tank en centrale besturing 

om meerdere stallen tegelijk aan te sturen met één 

besturingssysteem. 

Bouwkundig geïntegreerd:

Bij bouwkundige integratie in de stal wordt de filter-

wand zelf uit prefab delen (20.000 m3/uur of 24.000 

m3/uur) opgebouwd tot de gewenste capaciteit bereikt 

is. De montage terplekke is eenvoudig en kosten-

efficiënt.

Industriële toepassing is mogelijk, afhankelijk van de 

individuele doelstelling


