Miljölösningar
för betongindustrin

Hela tvättprocessen sköts
från rampen

Hansa Engineering tvättlans STF145
För effektiv daglig rengöring av trummans insida på betongbilar
Rengöringen sker genom det unika tvätthuvudet med jetstråledysor som är speciellt
utformade för att tvätta rent på båda sidor om
vingarna inuti trumman. Vattentillförsel sker
med fördel via återvunnet vatten från sedimenteringsdammar.

Fördelar
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvättcykel < 5 min
Stor driftsäkerhet
Inget utsläpp av vatten
Ingen framtida bilning
Förbättrad betongkvalitet
Minskad kötid och tomgångskörning
Betydligt förbättrad arbetsmiljö
Fungerar i minusgrader

Hela tvättprocessen sköts från
rampen på mindre än 5 minuter
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Kan
kombineras
med olika dysor

DustFlex

En flexibel lösning för dammbekämpning
DustFlex är ett vattenbaserat system som,
med hjälp av ett antal komponenter, kan
kombineras och installeras på olika sätt för
att skapa ett mycket effektivt system anpassat
för dina behov av att binda damm. Passar för
både små och stora utrymmen

Fördelar
•

•
•
•
•

En robust lösning med flexibel slang vilken
lätt kan monteras med hjälp av t.ex. buntband.
Systemet kan utformas för att bekämpa
luftburet damm eller för att väta material.
Droppstorlek och flöde är justerbart genom
användning av olika typer av dysor.
Systemet byggs ihop av standardmoduler
till önskad längd.
Kan köras på lågt vattentryck.

DustFlex med HA-dysor

Den flexibla slangen kan lätt monteras
med hjälp av buntband. Systemet kan förlängas eller förkortas efter behov.
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Placeringen är
viktig för att få
rätt effekt

DustFXD

För dammbekämpning vid fasta installationer
DustFXD är ett kundanpassat system motsvarande DustFlex, men används istället när
en fast installation är att föredra. Val av dysa
görs beroende på vilken typ av damm och
vilken typ av dammkälla man har. Rätt placering av systemet är viktigt för få en så effektiv
dammbekämpning som möjligt.

DustFXD med HA-dysor

Fördelar
•
•
•
•

Kundanpassad lösning.
Systemet kan utformas för att bekämpa
luftburet damm eller för att väta material.
Droppstorlek och flöde är justerbart genom
användning av olika typer av dysor.
Kan köras på lågt vattentryck.
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Se till att
det är rätt
droppstorlek i
vattendimman

DustPZ

Ett luft- och vattenbaserat system för effektiv dammbekämpning
DustPZ drivs av luft och vatten och är framtaget för att ge högsta möjliga effektivitet för bekämpning av damm. Genom att justera vatten och lufttryck kan systemet lätt anpassas till olika
dammförhållanden.

Fördelar
•
•
•

•

Lång kastlängd. Kan täcka ett större område.
Droppstorlek och flöde är justerbart.
Systemet kan installeras nära dammkällan, vilket medför lägre vatten- och luftförbrukning, men också en mer effektiv
dammbekämpning.
Inga rörliga komponenter, vilket medför
mindre slitage och ökad hållbarhet.

Ramverk med DustPZ
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Säkerhet
&
hälsa

Nöddusch och ögondusch
Kan anpassas för olika miljöer

En lättåtkomlig nöddusch samt ögondusch
bör finnas vid verksamheter där det finns
risk för stänk av ämnen som lätt kan tas upp
genom huden eller där huden kan skadas samt
där det finns risk för brand i kläderna.
Nöddusch med tank passar för installation på
platser där det inte finns någon vattentillförsel
eller där vattentillförseln inte är tillförlitlig eller
där tempererat vatten krävs som en del i
policyn gällande hälsa och säkerhet.

Ögondusch med lock som lätt och snabbt kan
fällas ned vid användning. Locket fungerar som
bra skydd så att ögonduschen hålls ren.
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Tankdusch med ögondusch

