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Proceswater reinigingssysteem
Bespaar geld – bescherm het milieu

www.bohle-group.com
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Seminars

Workshops&emi
orksh

Ontdek Bohle

De Bohle Group is een van Europa’s 
meest toonaangevende producent 

en groothandel van gereedschappen, 
machines en accessoires voor glasbe- 
en verwerking. Het familiebedrijf, 
opgericht in 1923, wordt heden 

vertegenwoordigd door meer dan 300 
werknemers op 14 locaties in Duitsland 
en in het buitenland. Het assortiment is in 
verschillende divisies verdeeld: handling, 
glassnijden, glasverlijming, beglazing, 
gereedschappen, apparaten, toebehoren 

en oppervlaktebehandeling. Het gehele 
productassortiment is exact afgestemd 
op klanten uit handel, industrie en 
detailhandel.

Het Bohle bezoekerscentrum

In ons Bohle bezoekerscentrum, gelegen 
op ons hoofdkantoor in Haan, presenteren 
wij talrijke producten in een royale show-
room. Toebehoren, machines, meetinstru-
menten of verbruiksgoederen, u kunt de 
producten ter plaatse kopen.
Een ander hoogtepunt is een klein museum 
met een tentoonstelling dat een overzicht 
geeft van de 90-jarige geschiedenis van 
Bohle. U ziet hier historische producten en 
documenten.

Bezoek ons – wij verwelkomen u graag!

Bohle Bezoekerscentrum: 
Siemensstraße 1
Toegang via Büssingstraße 
42781 Haan
 
Maandag tot Donderdag 8.00 - 17.00 
Vrijdag 8.00 - 17.00

Glas en Glazenmaker
De Bohle Group publiceerde de Nieuwe 
editie van de “Glas en handwerk” 
catalogus. Deze catalogus is verdeeld 
in hoofdstukken over glassnijden en 
glasbreken, industriële snijtechnologie, 
glasverwerkingsmachines, slijpen, boren, 
zagen, glasbehandeling, beglazing, 
oppervlaktebescherming, glasverlijming 
en glas hardware en profielen. Deze 
catalogus biedt glasspecialisten 
en glasbewerkers meer dan 4,000 
producten op 450 pagina’s. Naast 

veel beproefde items, bevat de catalogus 
ook talrijke nieuwe producten op bijna alle 
negen gebieden. 

Hij is verkrijgbaar in negen talen en wordt 
geleverd met een stevige harde cover en 
praktische index.

De Bohle glasacademie

De Bohle glasacademie biedt u een 
uitgebreid seminarprogramma over 

veel glasverwerkingsthema’s. Leer nieuwe 
technologieën of vergroot uw kennis in 
verschillende sectoren.

Onze Seminars:
 UV-Verlijming
 Oppervlakteverlijming
 Glassnijden
 Installatie schuifdeuren

Voor seminar data, zie onze website   
www.bohle-group.com.

Seminar materialen:
 Gebruik van praktijkmaterialen en

 gereedschappen
 Productie van monsters
 Probleemoplossing op maat
 Drankjes, snacks en lunch
 Bohle Seminar Certificaat
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De Bohle machine service

Voor Bohle stopt de service niet na de verkoop van een glasbewerkingsmachine – Het serviceteam met service engineers, 
Michael Mocker, Adrian Smolinski en Marcel Wölk, zorgt hiervoor. De engineers geven graag advies en bieden support in 
geval van problemen of vragen die alleen ter plaatse opgelost kunnen worden.

Regelmatige servicebezoeken zijn ook mogelijk. Bohle Oostenrijk bijvoorbeeld, voert twee keer per jaar 2-weekse 
servicebezoeken uit. Zij bezoeken klanten met Bohle machines en leveren een standaard service, indien nodig, inclusief het 
smeren en afstellen van de machine, het aanpassen van de riemen van riemslijpmachines en het controleren en vervangen 
van versleten onderdelen. Het Bohle service team voert ook de jaarlijkse inspectie uit van hefapparatuur in overeenkomst 
met de wettelijke eisen.

Indien u belangstelling voor machineservice heeft, neem dan a.u.b. contact met uw vertegenwoordiger of contactpersoon:
 
Nederland: Bohle Benelux B.V.
  T +31 318 553151
  info@bohle.nl
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Dankzij een toename van de productiviteit en aanzienlijke kostenbesparingen, verdient een Bohle sedimetor zichzelf snel 
terug:

Toename van de productiviteit:
 Extra productietijd aangezien de machine niet regelmatig gereinigd hoeft te worden

 Voorbeeld: 2.5 u/week x 40 weken = 100 h/jaar
 Hogere output dankzij een toegenomen slijpsnelheid, met gelijkblijvende kantenkwaliteit

 = ong. 10 - 20% hogere output per uur bij gebruik van koelsmeermiddel
 Minder reiniging van de gepolijste glaspanelen

Kostenbesparingen:
 Aanzienlijke reductie van vers- en afvalwaterkosten

 Voorbeeld: 2,000 l/week, 96,000 l/jaar
 Verminderde slijtage van werktuigen

 Voorbeeld: Kosten voor 8-spindel kantenautomaat 20% minder
 Aanzienlijk verlaagde energiekosten (vergeleken met centrifuges)

 Voorbeeld: Energiekosten voor centrifuge ong. 10 x hoger dan sedimentor
 Aanzienlijk afgenomen onderhoudskosten (vergeleken met centrifuges)

 Voorbeeld: Centrifuges met een vergelijkbare capaciteit als sedimentor 2.4, , genereren ong. € 7,500,00  
 onderhoudskosten/jaar. De sedimentor heeft praktisch geen onderhoudskosten.

Extra voordelen:
 Voorkomt machinecorrosie
 In overeenstemming met (toekomstige) officiële eisen
 Eenvoudige en onderhoudsarme technologie

Snel terugverdiend

Een sedimentor verdiend zich vaak 

binnen een jaar terug!

Waarom een Sedimentor gebruiken

Iedere oplossing moet individueel bekeken 

worden. Hier helpen wij graag bij. Spreek 

ons aan:

+31 318 553151

Bij glasbewerking ontstaat glasslijpsel dat het proceswater verontreinigt en waardoor regelmatige reiniging vereist 
wordt. Het is niet toegestaan om het afvalwater via de riolering af te voeren. Uitgebreid gebruik van het proceswater 
uit glasverwerkende machines beschermt niet alleen het milieu maar bespaart ook geld. Bohle’s Sedimentor proceswater 
reinigingssystemen helpen en reduceren dus de tijdrovende reiniging van het afvalwater-reinigingssysteem van de machine. 
Andere voordelen van schoon proceswater: een langere levensduur het gereedschap, een significante verbetering in de 
kwaliteit van de glasverwerking en een hogere doorvoer per uur evenals een stabiele pH waarde in het proceswater indien 
koelsmeermiddel gebruikt wordt.

De Bohle Sedimentors blinken uit dankzij hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Voor de volgende toepassingen worden 
reeds sedimentors ingezet:

 Aansluiten van een Sedimentor op een of meerdere glasverwerkende machines voor het reinigen van de watertank
 Aansluiten van meerdere Sedimentors op een productielijn voor het reinigen van de watertanks
 Aansluiten van een Sedimentor op een CNC machine met geïntegreerde koelwatertoevoer naar de hoofdspindel 

 voor het reinigen van watertanks en fijne filtering van het koelwater 
 van de hoofd spindel
 Reinigen van het koelwater van een transportband
 Reinigen van verontreinigd afvalwater uit gekleurde keramische 

 zeefdrukprocedures.
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Uw voordelen

Sedimentor 2.4

Box met sedimentatiekorrels

Watertank

Mengmotor

Schoonwater
afvoer

Afval afvoer

Filtratie

Bedieningspaneel

Trolley met 
filterzak

 Minder reiniging nodig voor machine en watertank

 Lagere kosten voor vers water

 Lagere afvalwater kosten

 Milieubescherming

 Verbeterde kwaliteit slijpen en polijsten

 Langere levensduur van gereedschappen

 Voorkomt machinecorrosie

 Kostenverlaging van hiernavolgende processen 
 (bv. wassen)

 Compact systeem voor een of meerdere machines

 Lage onderhoudskosten

 Automatische werking

 Compatibel met koelmiddelen

 Lage bedrijfskosten (kosten voor sedimentatiekorrels, 
 energie)
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Het principe

Glazen deeltjes FilterzakA fvalwater-pomp

Verontreinigd proceswater

WatertankSchoonwater-pomp

Propeller

Schoon proceswater

Machine

Machinetank

Afvalwater inlaat

Helder water overloop

Slib

Een optimaal tankdesign met speciale kenmerken zorgt ervoor dat grove 
glasdeeltjes continu van het koelmiddel worden gescheiden tijdens de 
circulatie (effectieve sedimentatie).

Dan worden de fijne deeltjes gescheiden in batchprocessen. Dankzij 
de geoptimaliseerde sedimentatiekorrels, bindt het systeem de kleinste 
glasdeeltjes in een automatische cyclus en produceert nagenoeg helder 
proceswater.

Twee stappen voor een schone oplossing

A

A

B

B

C C

FINISHED IN
         Minutes

www.bohle-group.com

Hier vindt u meer 

informatie een een 

video. Eenvoudig de 

code scannen!
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Automatisch Flocculatieproces

 Een korte luchtstroom door de klep maakt het glasslib los van de 
 binnenwanden van de watertank.

 Met snelle rotaties mixt de propeller het glasslib en het water.

 Terwijl de propeller langzamer draait, worden sedimentatiekorrels aan het 
 water en mengsel toegevoegd.

 De propeller stopt. Terwijl het water stil blijft staan, binden de 
 sedimentatiekorrels grotere en kleinere glasdeeltjes en vormen ze grotere 
 of kleinere vlokken. Deze vlokken vestigen zich aan de bodem van de tank.

 De klep opent en de waterdruk stuurt de vlokken naar de filterzak.

Box met sedimentatiekorrels

Afvalwater inlaat

Gereinigd water

 Het afvalwater gaat door een centrale pijp.

 De overloop bovenaan de tank zorgt dat het water naar boven stroomt.

 Door de grootte van de diameter, wordt de snelheid van de opwaartse 
 stroom steeds langzamer

 Omdat de deeltjes een hogere dichtheid dan water hebben, gaat de beweging 
 verder in het sedimentatiegebied.

 Dus, 70% van de glasdeeltjes wordt gesedimenteerd.

Effectieve sedimentatie in detail

A

A

B

B
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Het internationale bedrijf Auer 
Lighting GmbH heeft zijn hoofdkantoor 
in Bad Gandersheim, Duitsland. 
Toonaangevende bedrijven in de 
verlichtingsindustrie benaderen hen 
vaak met veeleisende productvragen 
door hun gecombineerde knowhow 
op het gebied van verlichting, 
glas en coatings. Ongeveer 450 
medewerkers ontwikkelen en 
produceren innovatieve oplossingen 
voor algemene verlichting, digitale 
projectiesystemen, de autobranche, 
podium- en architecturale verlichting 
en ook medische- en technische 
toepassingen. Verschillende 
glaspersen produceren speciale 
reflectoren voor klanten zoals Philips 
en Osram, die later in ultramoderne 
fabrieken van een coating worden 
voorzien. Het bedrijf is onlangs gestart 
met het reinigen van hun koelmiddelen 
met de Bohle Sedimentor 2.4, dat hen 
duidelijke kostenvoordelen oplevert. 
Overtollig gesmolten glas uit de 
persmachines wordt verzameld in de
koelmiddelcontainer waar het direct 
verhardt.

Overtuigend Bohle concept

“We reinigden het water voorheen 
met twee centrifuges”, zegt Henning 
Traupe, chef werkplaats bij Auer 
Lighting. “Die centrifuges draaiden 
continu, 24 uur per dag, 7 dagen per 
week. De kosten voor onderhoud 
waren zeer hoog. Bovendien moeten 
de constante energiebehoeften van 
twee machines die ieder vier kW nodig 
hebben niet onderschat worden. Toen 
één van de centrifuges defect raakte, 
waren Traupe en zijn baas, Dieter 
Wittenberg, het erover eens dat er 
een alternatieve oplossing gevonden 
moest worden. Zij vroegen 
verschillende leveranciers van 
koelvloeistofreinigingssystemen om 
betere oplossingen te ontwikkelen 
“Wij wilden een systeem dat zowel 
gebruiksvriendelijk als kostenefficiënt 
was: Gebruiksvriendelijk m.b.t. de 
complexiteit van het systeem en het 

benodigde onderhoud en 
kostenefficiënt m.b.t. follow-up 
kosten,” legt ontwikkelingsmanager 
Wittenberg uit. Uiteindelijk was het 
Bohle die het meest overtuigende 
concept presenteerde, de Sedimentor 
2.4.

Succesvolle 6-weken lange test-run

Er werd een 6-weekse test-run 
overeengekomen zodat Auer Lighting 
de Bohle machine uitvoerig kon testen. 
“We moesten er voor zorgen, dat 
het systeem foutloze resultaten 
produceerde, zelfs wanneer het 7 
dagen aaneen werkte.“ legt Dieter 
Wittenberg uit en voegt eraan toe: 
“Bohle´s welwillendheid overtuigde 
ons dat we de juiste partner gevonden 
hebben”. ”Na een succesvolle test 
en een paar aanpassingen, werd de 
Sedimentor 2.4 naadloos geïntegreerd. 
Het standaard bedieningspaneel 
werd vervangen door een S7 

“Het was voor ons belangrijk om een systeem 
te krijgen, dat zowel gebruiksvriendelijk en 
kostenefficiënt is,”, zegt Henning Traupe, 
Supervisor van de machinewerkplaats.

Auer Lighting GmbH, internationaal actief met hoofdkantoor in Bad Gandersheim, Duitsland, 
combineert creativiteit en knowhow op het gebied van licht, glas en coatings en produceert 
geavanceerde producten voor toonaangevende bedrijven in de verlichtingsindustrie. Auer Lighting 
GmbH is onderdeel van Advanced Lighting Technologies, Inc. (ADLT), een Amerikaanse producent 
van lichttechnologie in Ohio, USA. In 1995 werd ADLT gevormd tot een verticaal geïntegreerde 
onderneming die ongeëvenaarde innovatie en synergie aan de verlichtingsmarkt biedt.

Succesverhalen
Innovatief koelvloeistofreinigingssysteem voor hogere kwaliteit en lagere kosten
Auer Lighting richt zich op de Bohle Sedimentor
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Producten van Auer Lighting voor digitale 
projectie garanderen fantastische kleuren 
en voortreffelijke beelden: een nieuwe, 
ongelooflijke ervaring in home entertainment. 
Dankzij de ultramoderne vormgeving en unieke 
coatings produceert Auer Lighting componenten 
voor hoogwaardige beamers en beeldbuizen 
TV’s. (Foto: Auer Lighting)

bedieningspaneel zodat de Bohle 
Sedimentor op het besturingsnetwerk 
van Auer Lighting aangesloten kon 
worden.

Helder water in twee stappen

In plaats van continu water door de 
permanent werkende centrifuges te 
pompen, is de grote opvangbak van de 
Bohle Sedimentor binnen 1.5 uur met 
water gevuld, zonder veel energie te 

verbruiken. Door de optimale 
constructie van de opvangbak en 
verschillende inzetten, zinkt 70% 
van de glasdeeltjes naar de bodem 
van de machine terwijl de opvangbak 
wordt gevuld. Na deze zogenoemde 
effectieve sedimentatie, volgt er een 
tweede stap. Tijdens flocculatie en 
uitscheiding wordt de automatisch 
gedoseerde hoeveelheid vlokmiddel 
aan het water toegevoegd. Dit proces 
duurt 30 minuten. Water, glasdeeltjes 

en vlokmiddel worden door de 
stroomregulatie gemixt. Glasdeeltjes 
en vlokmiddel mengen zich en zinken 
naar de bodem van de opvangbak 
Wanneer het reinigingsproces wordt 
beëindigd, wordt het slib via een klep 
onderaan de opvangbak naar de 
filterzak afgevoerd. Het gezuiverde 
water keert dan terug naar het 
koelcircuit.
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Het Oostenrijkse bedrijf Egger Glas, 
gevestigd in Gersdorf, heeft 30 jaar 
ervaring in het produceren van isolatie- 
en veiligheidsglas voor hoogwaardige 
gevels, glazen kappen, serres en volledig 
glazen systemen. Glas Egger is al geruime 
tijd overtuigd van de kwaliteit van Bohle 
voor glasbewerkingsproducten. Toen er 
een besluit moest vallen over de meest 
recente investeringen, koos Erich Pribek, 
directeur van het bedrijf, ervoor om 
drie kantenautomaten en een grote 
kruisbandslijpmachine te voorzien van 
het Bohle koelvloeistofreinigingssysteem 
uit de Sedimentor lijn.

Overtuigende test run

Allereerst werd er een test run 
georganiseerd voor een 8-spindel 
kantenautomaat met een 320 liter 
Sedimentor, het kleinste Bohle model. 
Na slechts een aantal weken realiseerde 
Erich Pribek zich dat deze investering 
enorme voordelen zou bieden: “Door 
de verbeterde waterkwaliteit in het 
koelcircuit en hierdoor de lagere 
verontreiniging van de kantenautomaat, 
wordt er een aanzienlijk langere 
levensduur van de slijpschijven bereikt.  
De verlaagde servicekosten verlengen 
bovendien de onderhoudsintervallen. Dit 
bespaart veel tijd en personeelskosten 
m.b.t. het reinigen van de watertanks.”

Investering die direct uitbetaald

“Tijdens de test run bewees het 
koelvloeistofreinigingssysteem 
man- en machine-uren te besparen en 
bovendien een positieve invloed op de 
duurzaamheid van de slijpschijven te 
hebben. Het logische gevolg was om onze 
14-spindel kantenautomaat met een grote 
2,100 liter Sedimentor uit te rusten,“ legt 
managing director Pribek uit en voegt 
toe: “Deze machine alleen al verwerkt 
ieder jaar meer dan 60,000 meter glazen 
kanten.” Het feit dat de 8-spindel 
kantenautomaat op de vestiging in Ilz 

Egger Glas heeft 200 werknemers op vijf locaties; Core business is de productie van veiligheids- 
en isolatieglas. Het bedrijf heeft zijn eigen team voor het monteren van glazen installaties, ze zijn 
hoofdzakelijk actief in het oosten van Oostenrijk.

Succesverhalen
Koelvloeistofzuivering met een Sedimentor verlaagt de follow-up kosten
Egger Glas gebruikt vier Bohle behandelingssystemen

werd uitgerust met een 320 liter 
sedimentor toont hoe zeer Egger Glas 
overtuigt is van de kostenefficiëntie 
van de Bohle sedimentors. Deze 
locatie gebruikt ook een VertiClean 
glaswasmachine in één van zijn 
verwerkingseenheden. “Zowel het 
management van het bedrijf als de 
machine operators hebben duidelijk de 
voordelen van het Bohle systeem erkend,” 
zegt Franz Schreibmaier, 

“Verwijdering van de deeltjes, koeling en levensduur van de schuurband worden aanzienlijk 
verbeterd door schoon koelwater en de afgenomen vervuiling vertaalt zich in een eenvoudig 
reinigingsproces voor het gehele systeem,” aldus de machine operator van Egger Glas.

vestigingsmanager van Bohle Österreich. 
Het machinepersoneel heeft verklaard 
dat de diamant slijpschijven veel meer 
efficiënte resultaten laten zien en dat 
het slijpresultaat en duurzaamheid van 
de slijpschijven aanzienlijk verbeterd 
zijn door het gezuiverde koelmiddel. 
De verontreiniging is significant lager 
waardoor reiniging van het gehele 
systeem makkelijker wordt.
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Toegenomen productiviteit door het 
werken met schoon proceswater wordt 
in moderne glasverwerkingsbedrijven 
steeds meer erkend en gerealiseerd. 
Dit bevestigt ook Dhr. Samer Zaineddin, 
Operations Manager van White 
Aluminium Enterprises L.L.C. in Abu 
Dhabi, VAE, waar in Juni 2013 twee 
Bohle “Sedimentor” eenheden werden 
geïnstalleerd.

Voortreffelijke resultaten

“Hoewel ik door onze lange 
samenwerking met Bohle al overtuigd 
was van hun kwaliteit, had ik niet 
gedacht dat de resultaten van dit 
waterreinigingssysteem zo fantastisch 
zouden zijn“ zegt Dhr. Samer, wijzend 
op het feit dat hij na slechts 3 
maanden nauwelijks kan geloven 
hoe hij ooit zonder zo’n systeem heeft 
kunnen werken. Twee ‘Sedi 2.4‘ 
systemen zijn aangesloten op twee 
onderling verbonden dubbele 
kantenautomaten, en reinigen het 
proceswater met grote hoeveelheden 
glasslib bijzonder efficiënt. “Terwijl wij 
de watertanks om de 5 dagen moesten 
reinigen, reinigen we ze nu slechts een 
keer per maand. Het schoonmaken kost 
slechts 1 uur in plaats van 5 uur, door 
het schonere water. Dit is nog niet het 
einde – We werken op dit moment met 
een zeer delicaat type glas. Wanneer 
we weer met normaal glas werken, 
willen wij het reinigingsproces gaan 
uitbreiden, ” legt Dhr. Samer uit. Los 
van de hogere productiviteit door 
een gereduceerde reinigingstijd, 
zijn er veel voordelen aan een 
waterreinigingssysteem: Het schonere 
water, vooral in combinatie met 
een koelmiddel, zorgt ervoor dat 
de verwerkingssnelheid met 20% 
toeneemt, zonder afbreuk te doen aan 
de polijstkwaliteit, gecombineerd 

met een toename van de levensduur 
van diamantgereedschap met 30%. 
Schoner water voorkomt 
machinecorrosie en reduceert dus 
onderhoud. Het glas zelf heeft 
aanzienlijk minder watervlekken, 
waardoor het na verwerking 
makkelijker te reinigen is.

Een van de meest efficiënte 
systemen op de markt

Omdat het Bohle systeem werkt met 
een poederflocculant in een bypass-
schoonmaakcyclus, komt er geen 
vlokmiddel in het proceswater in de 
randmachine zelf, en komen er geen 
chemicaliën in het proceswater. 
Het vlokmiddel is goedkoop en 
ongevaarlijk, waardoor het Bohle 
‘Sedimentor’ systeem een van de 
veiligste, meest efficiënte en zuinigste 
systemen is. “Het Bohle systeem is 
gebruiksvriendelijk en eigenlijk wijst 
alles voor zich. We zijn zo tevreden 
dat we alweer een nieuwe investering 
plannen, om onze andere 
glasbewerkingsmachines aan 
te sluiten, “zegt Samer.

Meer dan 300 systemen werden in 
de afgelopen jaren geïnstalleerd

Bohle VAE agent Gutal is 
ervan overtuigd, dat meer 
glasverwerkingsbedrijven 
de komende tijd in de Bohle 
waterreinigingssystemen zullen 
investeren.“Wanneer je kijkt naar 
alle gecombineerde voordelen bovenop 
het feit dat lokale richtlijnen m.b.t. 
afvoer van afvalwater steeds strenger 
worden, dan kan men simpelweg niet 
zonder zulke systemen,“ zegt Mr. 
Sandeep Ponnarambil (aka Sam), 
General Manager van Gutal Trading 
Est. “We zijn al met verschillende 
bedrijven in de Golfregio in gesprek 
over de installatie van nog meer 
systemen  in het najaar”. Tot 
dusver zijn Bohle ‘Sedimentor’ 
systemen geïnstalleerd bij 
glasverwerkingsbedrijven in Abu 
Dhabi, Sharjah en Qatar – bovenop 
de meer dan 150 systemen die de 
afgelopen jaren in Europa en 
wereldwijd zijn geïnstalleerd.

Succesverhalen
White Aluminium Enterprises L.L.C., Abu Dhabi
Schoon proceswater met Bohle Sedimentor

Een van de Sedimentors bij  White Aluminium Enterprises L.L.C. in Abu Dhabi
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Produktvarianten

Sedimentor 0.3 Sedimentor 1.0 Sedimentor 2.4
Stromingssnelheid (ca.) 50 l/min. 150 l/min. 280 l/min.

Capaciteit 320 l 1000 l 2100 l

Reinigingscapaciteit (ca.) 1.0 kg/h 3.6 kg/h 7.2 kg/h

Elektrische aansluiting 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE

Filterzak 70 l 300 l 300 l

Art. No. BO SEDI03 BO SEDI10 BO SEDI24

Sedimentor 0.3

Bedieningspaneel Vlokkingsmiddel

Werkbereik

Slibuitlaat

Slibwagen met filterzak

Vuilwater-toevoer

Schoonwater-uitloop
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Flockungspulverbehälter
container for flocculant powder

Schmutzwassereinspeisung
wastewater-input
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Bedieneinheit
control unit

Schlammauslass
sludge output

Schlammwagen mit Filtersack
sludge carrier with filter bag
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Arbeitsbereich
work space
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Bedieneinheit
control unit

Schlammauslass
sludge output

Schlammwagen mit Filtersack
sludge carrier with filter bag

Seilwinde mit Handkurbel
cable winch with crank handle
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fill position 
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wastewater-input

Flockungspulverbehälter
container for flocculant powder

1595 

 800 

 8
33

 

 1
15

 

 8
00

 

 800 

 2394 

 1100 

 2
41

5 
 1

95
0 

 3
21

5 

 1
05

0 

Sauberwasserauslauf
clean water output  

Arbeitsbereich
work space

Sedimentor 2.4

Container voor vlokkingsmiddel

Bedieningspaneel

Slibwagen met filterzak

Slib-uitlaat

Vuilwater-toevoer

Schoonwater-uitloop

Werkbereik

Werkbereik

Schoonwateruitlaat

Slibwagen met filterzak

Slib-uitlaat

Vuilwater-toevoer

Container voor vlokkingsmiddel

Vulpositie Bedieningspaneel

Lier met draaihendel
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Gedecentraliseerde versie: Een Sedimentor reinigt de tank van een machine

Gedecentraliseerde versie: Een Sedimentor reinigt de tanks van enkele machines

Toepassingsvarianten

1

2

rood = vuil water
blauw = schoon water
rood = rioolwater
blauw = schoon water

rood = vuil water
blauw = schoon water
rood = rioolwater
blauw = schoon water

Machine

Machine 1

Machine 2

Vuilwaterleiding

Schoonwaterleiding Vuilwaterpomp

Tankbereik 1 Overloop Tankbereik 2

Overloop

Tankbereik 3

Pomp naar machine

Sedimentor

Vuilwaterleiding

Schoonwaterleiding

Vuilwaterwaterpomp Tankbereik 1

Overloop

Tankbereik 2

Tankbereik 3

Pomp naar machine

Overloop

Sedimentor
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Gedecentraliseerde versie: Een Sedimentor reinigt de tank van een dubbele kantenautomaat

Gedecentraliseerde versie: Twee Sedimentors reinigen de tank van de twee dubbele kantenautomaten

3

4

rood = vuil water
blauw = schoon water
rood = rioolwater
blauw = schoon water

rood = vuil water
blauw = schoon water
rood = rioolwater
blauw = schoon water

Pomp naar machine

Tankbereik 3

Overloop

Tankbereik 2

Tankbereik 3

Vuilwaterpomp 
naar sedimentor

Schoonwaterleiding

Vuilwaterleiding

Sedimentor

Pomp naar machine

Tankbereik 3

Overloop

Tankbereik 2Tankbereik 1

Vuilwaterpomp 
naar sedimentor

Schoonwaterleiding

Vuilwaterleiding
Overloop

Dubbele kantenautomaat

Sedimentor

Pomp naar machine

Tankbereik 3

Tankbereik 2

Tankbereik 3

Vuilwaterpomp 
naar sedimentor

Schoonwaterleiding

Vuilwaterleiding

Overloop

Sedimentor
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Gedecentraliseerde versie: Een sedimentor reinigt automatisch een wateropvangbassin. Het gezuiverde water wordt dan in het riool gepompt

Accessoires en verbruiksgoederen

 PLC  controllers voor integratie in besturingssystemen

 Speciale controllers

 Dompel- en in-line pompen

 Waterniveaumeting

 Waterstroommeting

 Waterdrukmeting

 Fijn filtratiesysteem

 PH meetinstrument extra

 Slibwagen

 Extra watertanks

Dompelpompen voor de tank van een machine

Toepassingsvarianten

5

Art. No. Omschrijving

BO 85.160 Dompelpomp 160 l/min

BO 85.840 Dompelpomp 260 l/min

BO 85.320 Aansluitset voor 2 dompelpompen BO 85.160

BO 85.340 Aansluitset voor 2 dompelpompen BO 85.840

Vulstandschakelaar

Sedimentor

Pomp

Afwater

Opvangbak

Vuilwaterpomp naar sedimentor

Vuilwaterleiding naar sedimentor
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Accessoires en verbruiksgoederen

Vetrocool Koelmiddelconcentraat

Vlokmiddel

Hoogwaardige smeermiddelen · bijvoorbeeld om gereedschapskoeling te verbeteren (langere levensduur) · Hogere 
toevoersnelheden die een hogere productiviteit mogelijk maken · bespaart stollingsmiddelen · beperkt de pH-waarde 
wanneer koelmiddelen lang in het systeem blijven.

 Mix ratio 100 : 3

Bindt de fijne zwevende deeltjes in het koelmiddel van glasbewerkingsmachines, zodat sedimentatie mogelijk wordt. 
Daarom is het mogelijk om praktisch helder water in het systeem te krijgen. Ook geschikt voor handmatige zuivering 
van slijpwater! Voeg ongeveer 200g vlokmiddel toe na het slijpen, mix dit grondig gedurende ongeveer 3 min. Houdt 
slijpslib zacht en eenvoudig uit de tank reinigen.

Praktische tip:
Kan ook voor handmatig reinigen van het slijpwater gebruikt worden

Art. No. Beschrijving · Inhoud

BO 5002816 20 kg

BO 5002819 230 kg

BO 5002817 schuimarm · 20 kg

BO 5002818 schuimarm · 220 kg

Art. No. Beschrijving · Inhoud

BO 50028310 Korrels · 10 kg

BO 50028331 Vloeistof · 25 kg

BO 50028335 Vloeistof · 200 kg

BO 50028312 Gekleurd vlokmiddel voor wateroplosbare keramische kleuren · 10 kg

Filterzak voor slibdrainage

Zeer sterk filtermateriaal met 4 draaglussen · voor drainage van glasslib · geschikt voor Bohle Sedimentor 
waterreinigingssystemen · De filterzakken verschillen in hun weefselstructuur. Verschillende types glas en slijpsystemen 
resulteren in verschillende drainage-eigenschappen van de slijpdeeltjes in het koelwater. Voor de eerste bestelling 
adviseren wij u verschillende modellen te kiezen om uit te zoeken welke filterzak het beste voor uw applicatie is.

Art. No. Beschrijving · Inhoud

BO 50028400 Zeer stevig · normale drainage · 70 liter

BO 50028403 Zeer goede drainage-eigenschappen · kan meerdere keren gewassen worden · 70 liter

BO 50028401 Normale drainage · voor alle glastypes · 300 liter

BO 50028404 Goede drainage-eigenschappen · ook voor grof slijpen · 300 liter

BO 50028402 Normale drainage · voor betere handling met 4 extra lussen · 300 liter
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1. Type en model van machine

Aantal aangesloten machines: _________________

Leverancier: ______________________________

Model: _________________________________

Type bewerking:
 Kant
 C-kant
 Verstek
 Bevel

 Diverse: _______________________________

Gemiddelde glasdikte (mm): __________________

Gemiddelde toevoersnelheid (m/min): ___________

Gemiddelde slijpafmeting (mm): ________________

Slijping (mm3/min): _________________________

Glas voor verwerking: _______________________
 LSG (Gelamineerd veiligheidsglas)
 Float glas
 Brandvertragend glas

 Diverse: _______________________________

Productietijd/gebruikstijd (uren/dag): ____________

2. Specificaties van het koelvloeistofwatersysteem

Volume van de machinetank (ltr.): _______________

Aantal: _________________________________

Koelwaterstroom (ltr./min.): ___________________

Slibvorming (kg/u): _________________________

Frequentie reiniging machinetank:
 Dagelijks
 Wekelijks
 Per maand, hoe vaak: _____________________

3. Gebruik van koelsmeerstof

 Nee – alleen water
 Ja

Slijpwater:
 Kraanwater
 Regenwater

 Hardheid: _____________________________

Leverancier: ______________________________

Type: ___________________________________

Concentratie: _____________________________

Aut. dosering
 Ja
 Nee

Verbruik (ltr./maand): _______________________

Huidig verbruik: ___________________________

4. Doel van gebruik Bohle behandelingssysteem

 Reductie van reinigingskosten - container

 Verbetering van koelwater kwaliteit

 Toename productie

 Reductie standby-tijd

 Verbetering verwerkingskwaliteit

 Reductie reinigingskosten - machine

 Reductie kosten koelsmeermiddel

 Toename productiecapaciteit

 Reductie afvoerkosten

 Minimalisatie vloerruimte vereisten

Andere doelen: ____________________________

Vragen voor het bepalen van de juiste sedimentor

Klantnummer Telefoon
Firma Fax
Contactpersoon E-Mail
Adres Website
Plaats Datum
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Notities en schetsen
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www.bohle-group.com
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