
Verhoeve Milieu & Water bezit een krachtige (mobiele) 
waterzuivering. In één installatie zijn diverse technieken 
geïntegreerd tot een ‘advanced oxidation’ systeem.
Filtratie, gevolgd door ozon, waterstofperoxide en UV.

Test de kracht van 
de combinatie met 

Verhoeve Milieu & Water bezit een krachtige (mobiele) 

A   P5!



AOP5 is ontworpen om snel en slim een 
‘recept’ te ontwerpen voor lastig behan-
delen verontreinigingen in proces en 
afvalwater. 

Middels diverse variatiemogelijkheden en 
instellingen in monstername en capaciteit 
kan een (full-scale) zuivering in korte tijd 
ontworpen worden. Hierdoor kunnen veel 
kosten en tijd worden bespaard.

Referenties:
   Verwijdering van pigment en kleurstof   

 uit proceswater
   Verwijdering van PFOS en PFOA uit   

 afval- en grondwater
   Verwijdering van gewasbeschermings-

 middelen uit drainwater
   Verwijdering van medicijnresten uit   

 afvalwater
   Verwijdering van pathogenen en 

 bacteriën uit irrigatiewater

   Capaciteit: 5 m3 /uur
   ‘In-line’ behandeling of per batch van

  10 m3 water
   Voorfiltratie
   Ozon, waterstofperoxide en U.V. 

 nabehandeling
   Alle variaties zijn mogelijk
   Online gestuurd middels CARS
   Bu� ertanks: 3 stuks
   Mobiel: alles is afgewerkt in een 

 20 voets container
   Perfect in te zetten als calamiteiten-

 oplossing
   Stroomaansluiting: 3x32 Amp. 

 Opgenomen vermogen: ca 10 kWh

Wilt u meer informatie over onze slimme 
en snelle (test-)unit? 
Kijk wat wij voor u kunnen betekenen op:
www.verhoevemw.com/AOP5

Lastig te behandelen 
verontreinigingen in 
proces- en afvalwater
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Verwijderingsrendement GBM

Verhoeve Milieu & Water
Aventurijn 600    3316 LB 
Dordrecht (Hoofdkantoor)
Postbus 3073    3301 DB Dordrecht
T +31(0)78 652 00 70
E  info@verhoevemw.com

Verhoeve Groep Belgium bvba
Noorderlaan 133    BUS 33
B-2030    Antwerpen
T +32(0) 354 00 310
E  info@verhoevemw.com

www.verhoevemw.com
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