de flexibele
OPLOSSING

voor zuiver water
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WATERZUIVERING

HET PRINCIPE
Vanuit onze jarenlange ervaring in het zuiveren van
afvalwater heeft BelleAqua een oplossing op maat
ontwikkeld: de BelleAqua Flex, een flexibel systeem in

WANNEER MOBIEL
WATER ZUIVEREN?
Op een onstabiele ondergrond of op plaatsen waar het

een container.

veiligheidsrisico te groot is om civiele werken uit te voeren, is een

Zorgen voor zuiver water is niet alleen belangrijk

een pompput hoeven hiervoor geen ondergrondse werken te

bovengrondse waterzuiveringsinstallatie aangewezen. Behalve

voor het milieu en onze gezondheid, maar vaak ook
wettelijk verplicht. Bovendien streven wij ernaar dat u
uw gezuiverd afvalwater kan hergebruiken, waardoor
uw duurzame investering ook een economisch voordeel

gebeuren.
Als u een bedrijfssite huurt, bent u volgens uw exploitatie- of
milieuvergunning o.a. verantwoordelijk voor de zuivering van

oplevert.

het afvalwater. Om te vermijden dat u een vaste installatie moet

In een zeecontainer bouwen wij een mobiele

kan u kiezen voor een mobiele waterzuiveringsinstallatie.

achterlaten en opnieuw dient te investeren op een nieuwe locatie,

waterzuiveringsinstallatie volledig op maat van
uw behoeften. U kan kiezen uit verschillende
formaten van containers. De beschikbare technieken
variëren afhankelijk van de vuilvracht en het debiet.
BelleAqua verzorgt de opbouw, het onderhoud en
de service van uw permanente of tijdelijke mobiele
waterzuiveringsinstallatie.

KOPEN OF HUREN?

INDUSTRIËLE SECTOR
Steeds meer bedrijven kiezen voor een duurzame investering
en willen zelf voorzien in het hergebruiken van hun gezuiverd
afvalwater.
Ook tijdens een shutdown van uw bedrijf met hoge
piekbelasting of tijdens het onderhoud van uw bestaande
waterzuiveringsinstallatie kan u kiezen voor een BelleAqua Flex.

PUBLIEKE SECTOR
Op grote werven, in pretparken of op evenementen komen
veel mensen tijdelijk samen op één locatie. Een mobiele

U kan de BelleAqua Flex aankopen of huren. Informeer

waterzuiveringsinstallatie is dan een efficiënte oplossing voor het

vrijblijvend naar onze voorwaarden om uw mobiele

afvoeren van afvalwater, afkomstig van mobiele toiletten, douches

zuiveringsinstallatie te plaatsen met een DBFO-contract

of catering.

(Design, Build, Finance & Operate), waarbij wij zorgen

AGRARISCHE SECTOR

voor het totaalconcept.

Bijvoorbeeld voor pluimveehouders is een mobiele
waterzuiveringsinstallatie interessant. Voor het reinigen van hun
stallen verbruiken ze erg grote hoeveelheden water per cyclus.
De kwaliteit van het gezuiverde afwalwater is uitermate geschikt
voor hergebruik.
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BELLEAQUA ZORGT VOOR EEN OPLOSSING OP MAAT
De BelleAqua Flex is uitgerust met de Best Beschikbare Technieken (BBT). Deze variëren afhankelijk van de te zuiveren
waterstromen en waar het afvalwater, na de zuivering, voor zal dienen. We zetten hier voornamelijk in op een
maximaal hergebruik van het gezuiverde afvalwater. Verder houden we rekening met verschillende factoren zoals:
•
•
•
•

De omgeving van de installatie
Maximale autonome werking
Controle en eventuele bijsturing van het zuiveringsproces
Eenvoudige uitbreidbaarheid van de installatie

Afhankelijk van de vuilvracht passen we één van onze zuiveringstechnologieën toe:

ACTIEF SLIB

SBR

Kenmerken:
Een Actief Slib waterzuivering is een eenvoudige
technologie. Dit is de meest gekende en meest
gebruikte waterzuiveringstechnologie.

Kenmerken:
Een SBR waterzuivering is vergelijkbaar met een Actief
Slib waterzuivering, maar stappen 3, 4 en 5 vinden in
dezelfde tank plaats.

Doel:

Doel:

•
•
•
•

Verwijdering van organische stoffen 			
(TOC, COD (CZV), BOD (BZV) ,...)
Afbraak van biodegradeerbare detergenten, oliën, vetten, ...
Stikstofverwijdering (ammonificatie, nitrificatie, denitrificatie)
Fosfaatverwijdering (defosfatatie)

Stappen:
1.
2.
3.
4.
5.

Voorbezinking
Voeding met afvalwater al dan niet vanuit een buffertank
Beluchting
Nabezinking
Slibspuibuffer

(BATCH-PROCES OF SBR/SEQUENTIAL BATCH REACTOR)

•
•
•
•

Verwijdering van organische stoffen 				
(TOC, COD (CZV), BOD (BZV) ,...)
Afbraak van biodegradeerbare detergenten, oliën en vetten, ...
Stikstofverwijdering (ammonificatie, nitrificatie, denitrificatie)
Fosfaatverwijdering (defosfatatie)

Stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voorbezinking
Voeding met afvalwater al dan niet vanuit een buffertank
Beluchting
Bezinking
Aflaten gezuiverd effluent
Slibspuibuffer

Stap 3,4 en 5 vinden plaats in dezelfde tank.
In geval van biologische stikstofverwijdering voegen we nog een
anoxische stap toe aan het proces. Dit betekent dat de reactor wordt
gemengd, maar niet belucht.

FLEX
SAF

(SUBMERGED AERATED FILTER)

XYLIT NATUURLIJKE ZUIVERING
DOOR BRUINKOOLVEZEL
(AXYLIT®)

Kenmerken:
Een SAF waterzuivering is gekend om haar stabiele
werking en aan te raden voor waterzuiveringsinstallaties
van 1 tot 250 IE. Zeer weinig nazorg voor deze
technologie.
Doel:
•
•
•
•

Verwijdering van organische stoffen 			
(TOC, COD (CZV), BOD (BZV) ,...)
Afbraak van biodegradeerbare detergenten, oliën en vetten, ...
Stikstofverwijdering (ammonificatie, nitrificatie, denitrificatie)
Fosfaatverwijdering (defosfatatie)

Kenmerken:
Een Axylit® waterzuivering is ontwikkeld door
BelleAqua voor het verwerken van een
schommelende belasting in debiet zoals bij
campings, weekendverblijven, jeugdhuizen,
recreatiedomeinen, … Een eenvoudige technologie
die een nul-belasting kan overbruggen omdat
het dragermateriaal bestaat uit een natuurlijke
koolstofbron. Bij industriële toepassingen kan het ook
dienen als nazuivering.
Doel:

Stappen:
1.
2.
3.
4.

Voorbezinking
Voeding met afvalwater al dan niet vanuit een buffertank.
Beluchting
Bezinking

•
•
•
•

Verwijdering van organische stoffen 			
(TOC, COD (CZV), BOD (BZV) ,...)
Afbraak van biodegradeerbare detergenten, oliën en vetten, ...
Stikstofverwijdering (ammonificatie, nitrificatie, denitrificatie)
Fosfaatverwijdering (defosfatatie)

Stappen:
1. Voorbezinking met uitlaatfilter
2. Voeding met afvalwater al dan niet vanuit een buffertank
3. Doorsijpelen afvalwater Axylitbed

FLEXIBEL
DUURZAAM
ONDERHOUDSVRIENDELIJK
BEDRIJFSZEKER
GELUIDSARM
GEURVRIJ

mobiel WATERBEHEER

KWALITATIEF HOOGSTAAND
ZUIVER

Na een uitgebreide studie zorgen wij met een
kwalitatief concept, een correcte plaatsing, een
technisch en nauwgezet onderhoud voor uw
goedwerkende waterzuivering. Met de ervaring
van BelleAqua is de betrouwbaarheid van uw
installatie gegarandeerd.

ENERGIEZUINIG
VEILIG

VOORDELEN
De mobiele waterzuiveringsinstallatie BelleAqua Flex
biedt vele voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermijden van grootse civiele werken
Geen vergunning vereist
Snelle levering, beperkte doorlooptijd
Alle nodige technologie in één compacte opstelling
Keuze uit verschillende formaten containers
Eenvoudig uitbreidbaar en verplaatsbaar
Autonome werking
Keuze uit verschillende zuiveringstechnologieën
Eenvoudige inspectie van de technieken
Inzetbaar in verschillende sectoren
Ideaal voor waterzuivering op een tijdelijke werf
Ook mobiele pompinstallatie voor het opvoeren van
gezuiverd afvalwater
• Uitvoering mogelijk in alle RAL-kleuren volgens huisstijl of
wensen van de klant
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FLEX
ZORGELOOS ZUIVEREN
Wanneer u kiest voor een BelleAqua Flex zorgen wij ervoor dat uw afvalwater zorgeloos gezuiverd wordt.
U kan een mobiele waterzuiveringsinstallatie aankopen of huren. Wij kunnen uw installatie opvolgen en bijsturen via
telemetrie. Voor beheer en opvolging kan u kiezen voor een omnium onderhoudscontract.

TELEMETRIE

ONDERHOUDSCONTRACT

Ons uniek beheersysteem ALERT volgt uw installatie op
d.m.v. telemetrie:

Als u kiest voor een omnium onderhoudscontract,
geniet u van een uitgebreide service:

•
•
•
•
•

Periodieke aanmelding
Ontvangen van alarmeringen
Prioriteitsbepaling van alarmeringen
Automatische aansturing van één van onze techniekers
Registratie en rapportering

Met ons team van ervaren techniekers bieden wij u
dagelijks expertise en oplossingen voor zuiver waterbeheer.
Vanuit de software kunnen wij tekstberichten of e-mails
sturen naar het door u ingesteld mobiel nummer.
Indien gewenst volgen wij vanuit onze controlekamer uw
zuiveringsinstallatie permanent op via visualisatie.
Vanop afstand kunnen wij statussen opvragen en
parameters bijsturen.

•
•
•
•
•
•
•

Periodiek onderhoud
Technische controle van de installatie
Preventief vervangen van onderdelen
Uitvoeren van metingen
Nemen van stalen waarvan de analyse gebeurt door een
erkend labo
Interventie bij foutmelding
Rapportering

WATERZUIVERING
HEMELWATERGEBRUIK
INFILTRATIE
POMPTECHNIEKEN
AFSCHEIDING
BUFFERPUTTEN - BEKKENS

mobiel WATERBEHEER

SEPTISCHE PUTTEN

ONZE KLANTEN
“Tijdens een shutdown kunnen we
telkens rekenen op onze mobiele
zuiveringsinstallatie”(Borealis)

ONS BEDRIJF
Onze naam BelleAqua zegt het helemaal:
we bieden mooie oplossingen voor een
zuiver waterbeheer. We staan in voor
analyse en ontwerp, fabricage, plaatsing

“Om jaarlijks 3,5 miljoen
kippen propere stallen te geven,

en onderhoud…een persoonlijke aanpak
van A tot Z, van Analyse tot Zuiver water.

moeten we vele liters afvalwater
zuiveren”(pluimveehouder)
“Voor ons waren civiele werken geen
optie, dus was BelleAqua Flex de
ideale oplossing”(Shell)

Den Isomo 8
B-2990 Wuustwezel
Tel: +32(0)3 666 53 03
info@belleaqua.be
www.belleaqua.be
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