
CleanSys-SW
Waarom CleanSys-SW van CleanAllAir 
voor spuiwater de beste keuze is

• 100% ontzorgen van spuiwater probleem

• Totale verwerking en verwijdering
 van spuiwater

• Aantoonbare afzet en controle  
 stikstofbalans voor overheid

• Geen onnodige grote spuiwaterputten

• Minimaal 75% water terugwinning, 
 na hergebruik in wasser >50% reductie 
 totaal waterverbruik

• Restant spuiwater wordt voor u door 
 een erkende inzamelaar afgevoerd.

• Lage inzichtelijke vaste kosten per jaar, 
 gegarandeerde zekerheid van afname 
 middels langdurige contracten.
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We hebben de gegevens voor u op een rijtje gezet. 
Eerst een overzicht van de algemene technische 
specifi caties van het CleanSys-SW.

Technische specifi caties:
Afmetingen RO (HxBxD) :  2120 x 2600 x 1100 mm
Materiaal behuizing :  PP
Gewicht :  475 kg
Afmetingen voorfi lter (HxBxD) :  1750 x 2500 x 1000 mm
Materiaal behuizing :  PP
Ledig gewicht :  100 kg
 
CleanSys-SW is de beste keuze om het spuiwater 
probleem te verhelpen. Hierbij de specifi caties die 
betrekking hebben op het water.

Water specifi caties:
Type water :  Niet voor consumptie
Maximale temperatuur :  40 °C
Minimale waterstroom :  1 m³/h
Maximale waterstroom :  15 m³/h
Minimale werkdruk :  3 bar
Maximale werkdruk :  40 bar
Maximale geleidbaarheid :  80 mS/cm
Maximale waterhardheid :  12 °dH
Minimale pH :  6,3
Maximale pH :  8,0

Een belangrijk onderdeel is de stroomtoevoer. 
In dit overzicht staan hieromtrent de belangrijkste 
specifi caties.

Stroomtoevoer specifi caties:
Stroomtoevoer :  Driefasig + geaard
Voltage :  380 V 
Frequentie :  50 Hz
Geabsorbeerde stroom :  40 A 
Zekeringstype (bedradingsplaat) :  T 63 A 
Hogedrukpomp :  15 kW 
   (nominaal 11 kW)

Permeaat specifi caties:
Capaciteit bij 20 °C :  max. 1,5 m³/h 
Terugwinningspercentage :  max. 75 +/- 5 % 
 
Opmerking:
Bij een hardheid van het water > 12 °dH, moet u een 
externe waterontharder installeren voor de levensduur 
van de membranen en om op de verhoging te fi lteren.
 
Meer informatie en advies
Voor meer informatie en vrijblijvend advies kunt u 
contact opnemen met CleanAllAir of via de website: 
www.spuiwaterbank.nl.

Graafschap Hornelaan 163, 6001 AC Weert, the Netherlands
T  +31 (0)85 4017050, E  info@cleanallair.com 
I www.cleanallair.com

Specifi caties CleanSys-SW  
Uitvoering: SW-02Uitvoering: SW-02

Voorbeeld biologische combi luchtwasser
 zonder en met CleanSys-SW
   Zonder Met
Aantal vleesvarkensplaatsen 2.000  2.000
Spuiwaterproductie in m³ 1.000  250
Reductie schoon water voor hergebruik in wasser in m³  0  750
Vereiste opslagcapaciteit m³ (6 maanden) 500  0
Aantal ritten voor afvoer spuiwater (bij een 25 m³ tankwagen) 40 10
Gemiddeld energieverbruik per m³ gerecycleerd water (kWh) 0  7,3
Gemiddelde looptijd op jaarbasis (uren) 0 670
Gemiddelde afvoerkosten per jaar in € 10.000 2.500


