TESLA ECO SYSTEMS

SUBSTRAATVERWERKINGS- EN
NUTRIËNTENHERWINNINGSSYSTEEM

De middels anaerobe (zuurstoﬂoze) vergis ng geproduceerde substraten zijn rijk aan voedingsstoﬀen. Het nietvergistbare residu en dode micro-organismen zijn namelijk zeer geschikt als bodemverrijker. Het volume van het
substraat bedraagt ongeveer 90-95% van de massa vóór vergis ng.

Aangezien het geproduceerde biogas geen componenten als s kstof, nitraat, fosfor en kalium bevat, blijven deze
achter in het substraat. Echter, als gevolg van het vergis ngsproces is de concentra e van deze componenten in
het substraat hoger dan in de verse, onbewerkte gier/mest, waardoor gewassen de
voedingsstoﬀen beter opnemen.

Door het substraatverwerkings- en
nutriëntenherwinningssysteem achter de vergister te plaatsen,
maakt u een einde aan uw mestoverschot, bespaart u op externe verwerkingskosten,
voorkomt u grondwatervervuiling en stelt u uw boerenbedrijf in staat te voldoen aan strenge milieuwetgeving.
Want daar waar de substraatverwerkingsmodule middels de Membraan Bio Reactor (MBR) technologie het
nitraat en de s kstof (zie apart overzicht m.b.t. de hoeveelheid s kstof per ton mest) elimineert en grijs water uit
het substraat ﬁltert, herwint de nutriëntenmodule vaste en vloeibare voedingsstoﬀen van hoge kwaliteit die voor
eigen gebruik aangewend óf aan derden verkocht kunnen worden.

VOORDELEN

PRODUCT RANGE

Het substraatverwerkings- en nutriëntenherwinningssysteem is standaard leverbaar in 4 modellen met
oplopende verwerkingscapaciteit (kg/24 uur):
DTS 3000
DTS 6000
DTS 9000
DTS 12000
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P Nullozing
P Compact
P Elimina e van s kstof en nitraat
P Geen grondwaterverontreiniging
P Besparing waterkosten
P Hoogwaardige vaste en vloeibare
nutriënten ter vervanging van dure
minerale meststoﬀen
P Geen mestverwerking door derden

SLURRY TOPOWER
DE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING VOOR UW MESTPROBLEEM
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Input parameters
Biochemische zuursto ehoe e (BZB): 3750 mg/ltr
Chemische zuursto ehoe e (CZB): 17500 mg/ltr
Totaal s kstof (TS):1756 mg/ltr
Totaal fosfor (TF): 625 mg/ltr

DISC RO
toevoerpomp

A or ngen
DISC RO: Circular disc reverse osmosis
CIP: Cleaning in place
CF: Cross ﬂow CP: Cross ﬂow pomp
MBR: Membrane bio reactor

Output parameters
BZB :<10 mg/ltr
Totaal zwevende deeltjes: nihil
TS: <10 mg/ltr
TF: <1 mg/ltr

LEIDING TBV LUCHT
LEIDING TBV AFVALWATER
LEIDING TBV AFVALSTOFFEN
LEIDING TBV CIP
LEIDING TBV PERMEAAT
LEIDING TBV SLIB
LEIDING TBV OZON
LEIDING TBV OMGEKEERDE OSMOSE

SPECIFICATIES
MODEL
Stroomverbruik (kW/24 uur)
Chemicaliënconsump e
(kg/maand)
Vaste voedingsstoﬀen
(kg/24 uur)
Vloeibare voedingsstoﬀen
(ltr/24 uur)
Benodigd grondoppervlak (L x B)

DTS 3000

DTS 6000

DTS 9000

DTS 12000

167

236

288

301

NaClO: 5.0
citroenzuur: 125*
HCL: 5

NaClO: 5.5
citroenzuur: 130*
HCL: 5

NaClO: 6.0
citroenzuur: 135*
HCL: 5

100

200

300

400

1500-2000

3000-4000

4500-6000

6000-8000

14.0m x 4.0m

14.0m x 4.0m

28.0m x 4.0m

28.0m x 4.0m

*Alleen in geval van grote hoeveelheden substraat die gedurende de verwerking toevoeging benodigen.
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NaClO: 7.0
citroenzuur: 140*
HCL: 5

