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Aqua Screen® fi jnroosters

Van  Raak heeft een ruime ervaring  op het 
gebied van � jnroosters en heeft succesvol al 
honderden installaties in bedrijf gesteld. 

De Aqua Screen is een roterende � lterband 
welke wordt toegepast voor het � ltreren van 
diverse vloeistofstromen zoals:

•  infl uent- en slibstromen van rioolwater-
 zuiverings installaties
•  industrieel afvalwater en proceswater van:
 - lederbewerkingsfabrieken
 - papierindustrie
 - lijm en textiel fabrieken
 - slachterijen
 - visverwerking
•  inlaatwater voor drinkwaterinname;
•  innamestations voor chemische industrie 
 en energieopwekking

Enkele voorbeelden van geleverde installaties in de industrie:

Door de speciale vorm van 
de � lterelementen, de wijze 
van opbouw  en de loop 
van de � lterband wordt een 
verstoppingsvrije werking 
gegarandeerd.

De � lterband wordt geleverd 
met een doorlaat van 
0,5-1-3-6-10-20-30 mm.

De � lterelementen 
zijn standaard van 
ABS (kunststof). Voor 
afvalwaterstromen met een 
hoge of lage pH of hogere 
temperaturen zijn speciale 
� lterelementen leverbaar.   

Inlaatstation drinkwater
Gem. Waterleidingen A’dam

Voedselresten
catering 

Kippenslachterij

Lijmvlees
Lijmfabriek 

Visafval
Ouwehand visverwerking



De Aqua Screen wordt wereldwijd ingezet als 
� jnrooster. Van Raak heeft een vertegenwoordiging 
in de USA en Polen.  

Levering heeft plaatsgevonden naar onder andere:
- De Verenigde Staten
- Duitsland
- België
- Polen
- India
- China
- Taiwan

L. van Raak Milieutechniek B.V.
Regulierenring 3, 3981 LA Bunnik
P.O. Box 155, 3980 CD Bunnik, The Netherlands

Tel. +31 30 6570208
Fax +31 30 6570472

E-mail info@LvanRaak.nl
Website www.LvanRaak.nl
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 type  KS  KLRV  KLRS  GRV  GRS
 opstellingshoek  60°  75° / 85°  60° / 75°  85°  60° / 75°
 doorlaat  0,5-1-3-6-10-20  0,5-1-3-6-10-20  0,5-1-3-6-10-20  0,5-1-3-6-10-30  0,5-1-3-6-10-30
 kettingsteek  100 mm  100 mm  100 mm  200 mm  200 mm
 tandhoogte  35 mm  35 mm  35 mm  90 mm  90 mm
 plaatdikte frame  10 mm  8 mm  8 mm  15 / 20 mm  15 / 20 mm

Verkrijgbare typen*

*Alle genoemde typen zijn verkrijgbaar in gecoat staal, rvs 304, 316, 316Ti 


