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AGRI AIRCLEAN - DET SIKRE VALG
EFFEKTIV, DRIFTSIKKER OG MILJØVENLIG LUFTRENSNING
Agri AirClean er en kemisk luftrenser der effektivt fjerner ammoniak- og lugt emissionen fra alt
organisk materiale, og er særdeles velegnet hvor koncentrationen af ammoniak og lugt er særlig stor.
Biomassehaller
Når biomasse, bla. dybstrøelse opmagasineres
indendørs, er det muligt at opsamle store mængde af
NH3 og lugt. Agri AirClean er her en del af løsningen
ved at der i hallen etableres udsugningsenheder
hvorved den opsamlede NH3 og lugt efterfølgende
bortrenses i Agri AirClean luftrenseren.
Punktudsug fra biomassetanke

Sugepunkter i lagerhal med biomasse
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Fuldautomatisk gylleudslusning - AgriManure
Miljøvenlig luftrensning - Agri Airclean

(+ind- og udleveringstanke)
Når biomassetanke fyldes, fortrænges luft som
indeholder både ammoniak og lugt. Denne luft kan med
fordel, via punktudsug, ledes til Agri AirClean hvor NH3
og lugt emissionen reduceres inden luften ledes ud.
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Høj renseeffektivitet
Ammoniak op til 91%
Lugt op til 83%
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VENTILATION

Agri AirClean, styres, reguleres og overvåges Tværmose
af
Sælger
Biogas
Projektleder
Smartfarm styresystemet. Funktionen er
Luftrensere på biogasanlæg
Mail
Tværmosevej 13, 7830 Vinderup
fuldautomatisk
Telefon
MILJØBESKYTTELSE
og kræver således ikke manuel overvågning.
Miljøbeskyttelse har høj prioritet i disse år, det stiller
Via pH og konduktivitetsmåling sikres tilførsel af
store krav til virksomhedernes reduktion af udledniing af
korrekte mængder af kemi og aftapning af
NH3 og lugtbelastningen i forhold til naboer.
restprodukter/gødningsvand. Overvågning af
væskekredsløb og ventilator sikrer alarmudkald ved
Den kemi der anvendes i renseprocessen, forbruges og
driftssvigt.
opsamles uden belastning for nærmiljøet.

BÆREDYGTIGHED – AGRI AIRCLEAN ER EN
DEL AF LØSNINGEN
Verdensmålene er alle vigtige for at vi kan viderebringe
klimaet og kloden til de næste generationer med god
samvittighed.
Agri AirClean luftrenseren reducerer udledningen af
skadelige gasser og nedfald af næringsstoffer markant.

Teknikrum til Agri Airclean

Fuldautomatisk gylleudslusning - AgriManure
Miljøvenlig luftrensning - Agri Airclean
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Direktør Jesper Horne,
Sindal Biogas
”Det er meget tilfredsstillende, at vi
har et anlæg der bare virker, samtidig
med at driften er meget enkelt.”

EU miljøpris 2011-12
Miljøteknologi til kvægstalde

2009

husdyr

Agromek pris 2009
Miljøteknologi til kvægstalde
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Agromek pris 2014
Agri AirClean effektiv emissions reduktion

2012

husdyr

Agromek pris 2012
Intellifarm til slagtesvin
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