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TOEPASSING     TEKENING* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KWALITEIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECIFICATIES 
 

Type H B D* I* C* Afvoer* Kg 

AS50 1280 650 650 50 60 Ø40 20 

AS80 1400 930 650 60 80 Ø40 35 

AS120 1400 1300 650 120 2 x 60 Ø40 60 

AS160 1400 1850 650 160 2 x 60 Ø40 90 

 
D*    = diepte/afstand van voor- tot achterzijde 
I*    = Inhoud spoelreservoir (Liter) 
C*    = capaciteit filtercontainer (Liter) 
Afvoer*    = rioolaansluiting 
Tekening* = principe tekening 
 
Andere afmetingen en speciale uitvoeringen op aanvraag. 
 

Verfafscheider 
Voor het afscheiden van chemische bestanddelen uit afvalwater 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                         
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 Voorzien van een elektrische 
stroomaansluiting aansluiting van 
230V. 

 Voorzien van RVS roosters 
 Type AS50 heeft 1 tijd gestuurde 

menger. 
 De types AS80, AS120 en AS160 

hebben 2 tijd gestuurde mengers. 
 PE vacuüm rotatie behuizing. 
 Voorzien van CE markering. 
 Optioneel met waterrecycling. 

 Voorzien van splitsmiddel zeer 
geschikt voor het scheiden van verf 
uit water. 

 Zeer compacte emulsie 
splitinstallatie, waarbij op 
eenvoudige wijze chemische 
bestanddelen zoals verf, olie en 
vetten gescheiden kunnen worden 
van het afvalwater. 

 Veelal gebruikt in schildersbedrijven 
en de algemene industrie. 

 

 

                          

 

ESEP verfafscheider, wordt ingezet om spoelwater op een milieuverantwoorde wijze te zuiveren van water 
gedragen verven, lakken, lijmen, beitsen en inkten. Deze installatie is ideaal voor schilders, spuiterijen en 
scholen die een kleinere tot middelgrote capaciteit nodig hebben. Handmatige aanvoer/charge installatie met 
een reactievat van 80 liter. Roerwerk wordt door een elektromotor aangedreven die verbonden is met een 
tijdschakelaar. De behuizing is volledig uit kunststof vervaardigd. Ieder type is voorzien van een 
stroomaansluiting van 230 Volt. De verfafscheider wordt geleverd met 10 kg splitsmiddel en 2 filterzakken. Tot 
slot is de verfafscheider uitgebreid met een filtraatpomp met voetschakelaar en een waterpistool.  
 


