CleanLight Oxidator

Productinformatie
De CleanLight Oxidator breekt gewasbeschermingsmiddelen
in restvloeistof af, door middel van een geavanceerd oxidatie
proces.
Daarmee kunt u dus zelf uw restvloeistof behandelen, en
voorkomt u de noodzaak om de restvloeistof af te voeren
(duur) of de restvloeistof uit te rijden (mag eigenlijk niet
meer).
De Oxidator loopt op elektriciteit en vereist geen extra
vloeistoffen zoals waterstof peroxide of ozon.
Een vat van 1000 liter tankmix uit bijvoorbeeld een veldspuit
is na een week voor 90% gezuiverd.
Een vat van 1000 liter bollenontsmetwater is na een maand
behandeling voor 90% gezuiverd.

MIA/VAMIL VOOR CLEANLIGHT OXIDATOR

F 2345 Biologische waterzuiveringsinstallatie voor
verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw,
bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte
teelt a. bestemd voor: het tegengaan van de emissie van
verontreinigingen via lozingen naar de omgeving door het
biologisch zuiveren van dit afvalwater, waarbij de toegepaste
zuiveringsinstallatie gewasbeschermingsmiddelen verwijdert
met een rendement van ten minste 95%.

Specificaties:

Voordelen:

• Afmetingen Euro
Palletbox:
120 cm x 100 cm x 100 cm.

• Bespaard tijd

• Gewicht (leeg) : 35 kg.

• Bespaard energie

• Voorkomt puntemissies

• Stekker op snoer (2 meter) • Voorkomt de noodzaak tot
met driepolige stekker (230 uitrijden van de restvloeistof.
Volt, 500 watt)
• Aanvoerslang: 3 meter
(diam. 63 mm met
snelkoppeling voor uw ICB).
• Afvoerslang: 3 meter
(diam. 50 mm. U plaatst
deze in bovenkant van uw
ICB)

Resultaten 1000 liter bollenontsmetwater
Onbehandeld
4468 mg gbm/l
100%

Na 2 weken
behandeling
1224 mg gbm/l
27%

“

Contact
CleanLight
Biopartner Center
Nieuwe Kanaal 7
6709 PA Wageningen
info@cleanlight.nl
0317 - 497 620
www.restvloeistof.com

136 mg gbm/l
3%

David Symanzig

Tim Kapiteyn
Wij gebruiken de CleanLight
Oxidator. De restvloeistof wordt
niet schoon genoeg om te
drinken of te lozen. Maar na een
maand is het wel schoon genoeg
dat we de vloeistof kunnen
hergebruiken. Dus we hoeven
niet te lozen of uit te rijden.

Na 1 maand
behandeling

“

Voordeel van dit apparaat is
dat het niet alleen de gbm
wegzuivert. Ook ziekten worden
afgedood.
Dus, na afloop kun je dit water
veilig hergebruiken.

