
De afgelopen 30 jaar heeft de 
plaatbeluchter zich bewezen als een zeer 
duurzame, efficiënte en betrouwbare 
oplossing voor zuurstofoverdracht in het 
biologische afvalwaterzuiveringsproces. 

De standaard afmeting van de plaat-
beluchter is 2 bij 1 meter, maar kan ook 
geleverd worden in iedere gewenste af-
meting.* De plaatbeluchter is universeel 
toepasbaar binnen de communale sector, 
industriële sector en het drinkwater-
productieproces. 

Bosman Watermanagement heeft wereld-
wijd inmiddels meer dan 12.000 
plaatbeluchters geïnstalleerd.

*Binnen redelijke grenzen

•    Optimale zuurstofoverdracht 

•    Levensduur ≥ 10 jaar 

•    Hoge bedrijfszekerheid 

•    Plaatbeluchters op maat gemaakt 

•    Eenvoudige montage, in eigen 
      beheer 

•    Grootste verhuurvloot van Europa
 

EFFICIËNT, DUURZAAM 
EN BETROUWBAAR

info@bosman-water.nl

www.bosman-water.nl

Benieuwd naar de 
mogelijkheden?

PLAATBELUCHTING

DE VOORDELEN

+31 (0) 186 60 60 60



De optimale zuurstofoverdracht wordt gerealiseerd door 
zeer fijne luchtbelletjes in combinatie met een groot mem-
braanoppervlak. Het platte ontwerp, de luchttoevoer aan de 
bovenzijde en de montage direct op de bodem van de tank 
zorgen samen voor een zo hoog mogelijke stijghoogte van 
de luchtbelletjes. Op deze manier wordt er optimaal gebruik 
gemaakt van de waterdiepte in het beluchtingsbassin.

OPTIMALE ZUURSTOFOVERDRACHT

Er zijn meerdere referenties waarbij Bosman plaatbeluchters 
al 15 tot 20 jaar in bedrijf zijn. Dit is mogelijk door toepassing 
van duurzame materialen. Zo is de grondplaat gemaakt van 
RVS en het membraan van thermoplastisch polyurethaan 
(TPU). TPU bevat geen weekmakers en gaat daardoor langer 
mee dan membranen die gemaakt zijn van andere 
materialen, zoals bijvoorbeeld rubber (EPDM). Dit maakt de 
Bosman plaatbeluchter tot een zeer duurzaam product.

LEVENSDUUR ≥ 10 JAAR 

De plaatbeluchter heeft een robuust ontwerp en is hierdoor 
minder gevoelig voor aantasting. Daarnaast is de plaat-
beluchter verstoppingsvrij, individueel te regelen en heeft 
het een zelfreinigende werking. Ook wordt van iedere 
plaatbeluchter het luchtdebiet en de druk getest, voordat 
deze de fabriek verlaat. Hierdoor worden plaatbeluchters 
geïnstalleerd die voldoen aan de hoogst mogelijke 
kwaliteitsnormen.

HOGE BEDRIJFSZEKERHEID

plaatbeluchting


