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Delta Neu brengt lucht  
in beweging

Afb. 1 Een Neu bigbag-vulstation met zakkenstortkabinet voor microdosering Afb. 2 Een Aqualine HE natwasser

Verwerking afvalstromen
Delta Neu ontwerpt installaties om afval-
stromen te verwerken uit de productie van 
karton, papier, plastics, metaal en vele an-
dere materialen. Hierbij komen transport-
ventilatoren, shredders, versnipperaars, 
afscheiders, filters, balenpersen, perscon-
tainers en andere toebehoren aan te pas. 
Delta Neu beschikt over de ervaring om 
hiervoor de juiste oplossingen te vinden.

Aqualine HE
Sommige uitdagingen vragen om speciale 
oplossingen zoals de Aqualine HE natwas-
ser van NEU-JKF. Deze installatie is bij uit-
stek geschikt in situaties waarbij een hoog 
explosierisico of een hoge vochtconcentra-
tie in de lucht het gebruik van een droog 
stoffilter niet toestaat. Het apparaat wordt 
daarnaast toegepast voor het reinigen van 
luchtstromen die zijn beladen met hygro-
scopische, plakkerige, olieachtige of zeer 
hete stoffen. Met water als medium is een 
filtratie-efficiëntie mogelijk van meer dan 
99%. Het gebruikte water kan  worden ge-
reinigd met behulp van bijvoorbeeld een 

Stofafscheiding
De industriële stofafscheidingsystemen 
van Delta Neu treft men aan overal waar 
stofdeeltjes ontstaan. Delta Neu ontwerpt 
en levert oplossingen voor de filtratie van 
deze materialen, of het nu gaat om zeer 
fijn, vezelig, vochtig, klevend, explosief, 
toxisch of brandbaar stof. Bij elke toepas-
sing analyseert Delta Neu eerst zowel de 
eigenschappen van het af te zuigen stof als 
het betreffende productieproces. Bij het 
ontwerp van het vacuümsysteem wordt 
vervolgens een optimale configuratie na-
gestreefd, rekening houdend met onder 
meer de vereiste capaciteit, beschikbare 
ruimte, positionering van de afzuigkap-
pen en het gebruiksgemak. Hierbij extra-
heert men het stof zo dicht mogelijk bij 
de bron en zonder de werknemer te hin-
deren. Het afgevangen stof wordt gerecu-
pereerd en afgevoerd. Delta Neu kan ook 
(ATEX-gecertificeerde) systemen leveren 
voor de behandeling van productieafval. 
Waar mogelijk wordt de gereinigde lucht 
in het gebouw teruggevoerd; en anders 
wordt ervoor gecompenseerd.

Delta Neu ontwerpt en levert al meer 
dan 112 jaar e�ciënte, luchttechnische 
maatwerk-oplossingen voor onder 
meer de recyclingmarkt, de agro-indu-
strie en de voedingsmiddelenindustrie. 
In nauwe samenwerking met de klant 
realiseert Delta Neu duurzame turn 
key-oplossingen die productieproces-
sen en werkomgevingen op een hoger 
plan brengen.

Twee belangrijke speerpunten in het pro-
gramma van Delta Neu zijn de stofafzuiging 
bij de verwerking van materiaalstromen en 
de ventilatie van productieruimten en werk-
plaatsen. Met de systemen van Delta Neu 
verbetert men de veiligheid en kwaliteit van 
productieprocessen alsmede de arbeidsom-
standigheden. Daarmee worden niet alleen 
gezondheidsklachten voorkomen, maar 
ook risico’s gereduceerd of weggenomen 
met betrekking tot stofophoping en ver-
vuiling, brand en explosie. Daarmee wordt 
voldaan aan milieueisen, de productkwali-
teit verbeterd en overmatige slijtage van het 
machinepark tegengegaan.

Stofbestrijding / Ontstoffing
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Afb. 5 Een Atex-gecerti�ceerd Delta Neu Jetline 

V-�lter voor de agroindustrie

Afb.4 Het dakgedeelte van een Econoclim 

ventilatiesysteem

Afb. 3 Distributie van gekoelde lucht via een 

textiel kanaal

filter of decanter of in een afvalwaterzui-
veringsinstallatie. De Aqualine HE is ge-
schikt voor luchtdebieten van 2.000 tot 
63.000 m3/uur.

Jetline V
Een all-rounder voor ontstoffing is de Jet-
line V van NEU-JKF. De filtratie-efficiëntie 
van dit stoffilter is beter dan 99,9% voor 

stofdeeltjes van 0,2 tot 2,0 micron, conform 
EN 60 335-2-69. Het automatisch perslucht-
gereinigde systeem is voorzien van robuus-
te, RVS kooiframes voor de naaldvilt slan-
genfilters. Afhankelijk van de toepassing is 
er keuze uit een grote variëteit filtermedia. 
Eventuele gassen in de luchtstroom (HCl, 
SOx, HF, etc.) zijn upstream met de injectie 
van een geschikt middel te neutraliseren. 
De schone lucht-uitlaat is naar keuze aan 
de bovenkant of de zijkant te plaatsen. De 
modulair gebouwde Jetline V is ook lever-
baar in een ATEX-gecertificeerde uitvoe-
ring.

Ventilatie
Daarnaast ontwerpt en assembleert Del-
ta Neu klantspecifieke ventilatie- en ont-
stoffingssystemen voor de verbetering 
van de luchtkwaliteit in fabriekshallen 
en werkplaatsen. Deze oplossingen voor 
verluchting en klimaatregeling bestrij-
den verontreinigingen in de atmosfeer, 
zoals (olie)dampen, rook en stof. Ook is 
het mogelijk om met gefilterde lucht een 
overdruk te creëren. Zo wordt voorkomen 
dat contaminanten van buitenaf in de 
ruimte intreden en product besmetten.
Met adiabatische koelsystemen is mogelijk 
om ’s-zomers de temperatuur in een werk-
ruimte te laten dalen tot een aangename 
waarde. Hiermee kan ten opzichte van tra-
ditionele systemen tot 50% op het energie-
verbruik worden bespaard.  

Econoclim
De Econoclim is breed inzetbaar als adi-
abatische koeling in productieomgevin-

gen, speciaal tijdens de zomermaanden. 
Het ventilatiesysteem met een capaciteit 
tot 10.000 m3/uur (Econoclim B) of 40.000 
m3/uur (Econoclim C) heeft een instelbaar 
luchtdebiet. De installatie heeft een con-
trolekast voor het beheer van de tempera-
tuur en de vochtigheidsgraad in de ruimte. 
Ook kan een weekprogramma worden in-
gesteld. ■
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Neu Air Moving Technologies
Binnen de Sfpi Group vormt Delta Neu sa-
men met JKF de divisie NEU-JKF, de enti-
teit voor ‘clean air for the industry’. En-
kele zusterbedrijven van Delta Neu zijn 
Neu Process (pneumatische transportsys-
temen voor poeders en granulaten), Neu 
Fevi (industriële ventilatoren) en Neu Au-
tomation (procesautomatisering). Onder 
de gemeenschappelijke noemer ‘Neu Air 
Moving Technologies’ tellen deze nauw 
samenwerkende bedrijven in Europa en 
Azië in totaal 240 medewerkers. Samen 
bedienen zij zo’n 20.000 klanten, waaron-
der bekende namen zoals Danone, Nest-
lé, Airbus, Saint Gobain, Solvay, Delipapier, 
Arkema, Alstom en Lafarge.
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