Geurneutralisatie
Veilig en effectief
Milieuvriendelijk
Ecologisch verantwoord

EBS-600 Earth-Basics System
Doseersystemen zijn speciaal ontwikkeld door Earth Basics voor het doseren van
geurneutralisatie middelen in vernevelunits, gaswassers, rioolputten en waterige
geurbronnen voor het behandelen van ongewenste geuren. De systemen hebben een
groot toepassingsgebied en er zijn verschillende systemen beschikbaar voor diverse
applicaties. Earth Basics heeft systemen op voorraad voor de verhuur of verkoop.
Onze service afdeling kan de systemen op locatie installeren. De verhuursystemen
zijn eenvoudig te plaatsen en elk systeem is voorzien van een duidelijke handleiding,
indien nodig kunnen wij u hierbij assisteren.
De EBS-600 is een compleet doseersysteem en zal naar wens van de klant worden samengesteld. Wij leveren van eenvoudige doseersystemen die op vaste tijden vloeistoffen
kunnen doseren, tot complexe systemen die deel uit maken van uw proces installatie.
Het is belangrijk dat de juiste materialen worden gekozen, voor de juiste vloeistof, zodat
veiligheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn. Standaard zijn er units op voorraad met
een voorraad tank van 25, 50, 100 en 250 liter. Het debiet van de pomp wordt bepaald
aan de hand van de procescondities.

Earth-Basics zorgt voor onze planeet. Al onze producten zijn
vervaardigd uit etherische olien, gewonnen uit plantenextracten.
De gevormde afbraakproducten zijn veilig, schoon en geurvrij.

Toepassingsgebieden:
Afvalverwerkingsbedrijven
Gaswassers
Waterzuiveringen
Rioolleidingen/putten
Proceswater tanken
Petrochemie

EBS-600 Earth-Basics System
Open water
Doseren in open water zoals
waterzuiveringen.

Opslagvat
Doseren in tanks en
opslagvaten in alle maten

EBS-600 is te gebruiken
voor:
Waterstofsulfide
Mercaptanen
Verrotting
Geur van vuilnis

Leidingen
Doseren in leidingen voor
circulatie in het gehele
systeem.

Gaswassers
Doseren in gaswasser voor
een effecitiever proces.

Hinderlijke organische
geuren

Levertijd, Transport & Installatie,

Productspecificatie (voorbeeld)

Earth Basics heeft diverse systemen op voorraad, zodat
onze klanten direct geholpen kunnen worden.
De systemen kunnen door de klant worden opgehaald of
Earth Basics kan de transport en installatie voor u regelen.
Earth Basics staat 24 uur per dag, 7 dagen per week
voor u klaar.

EBS-600 is een vernevelingsunit die bestaat uit de volgende
onderdelen:
Onderdelen			Accessoires
- Vloeistoftank 		
- Extra kabel en slangen
- Doseerpomp 230 Volt
- Aggregaat
- Zuiglans		
- Grote vloeistoftanken
- Leeg detectie van tank
- Meet- en regelsysteem
- Overdruk ventiel
- Anti-hevelventiel
		
De gehele installatie is gekeurd volgens NEN 3140

Earth Basics niet verantwoordelijk voor de verkregen resultaten, waarbij gebruik gemaakt wordt van andere methodes dan geadviseerd
wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om tijdens het gebruik van deze producten de benodigde voorzorgsmaatregelen
te nemen, ter bescherming van goederen of personen. Earth Basics is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade van welke
aard dan ook, met inbegrip van gederfde winst.

