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Naast het reduceren van schadelijke uitstoot, 
is het gebruik van de KOKS gaswasser 
ook gericht op het verminderen van de 
stankoverlast.

Kenmerken

Tijdens zuig- en perswerkzaamheden worden, 
met de twee achter elkaar geschakelde 
wasvaten en middels een 10 wasfasen* 
reinigingssysteem, de dampen/gassen 
gereinigd tot een wettelijk aanvaardbare 
retourdamp voor mens en milieu.

Uitvoeringen

De unit is uit te rusten met verschillende 
optiepakketten, die aansluiten bij uw wensen 
en industriële toepassingen. 

Inzet

De KOKS mobiele gaswasser 4000 is 
de perfecte retourdampreiniger voor 
vacuümwerkzaamheden in de algemene 
industriële reiniging of inzet in de (petro)
chemische industrie en op raffinaderijen. 
Het reinigingsprincipe van de KOKS mobiele 
gaswasser 4000 werkt volgens een  
10 wasfasen* systeem, waarin de uitgaande 
lucht van de vacuümpomp achtereenvolgens 
door een reinigingsvloeistof (zoals minerale 
olie, loog en demiwater), een wafelrooster, 
Raschig ringen, een vernevelingsinstallatie 
en een labyrint afscheidingssysteem wordt 
getransporteerd. De uitgaande lucht van 
de vacuümpomp wordt zo in 10 wasfasen* 
gezuiverd. Afhankelijk van de te reinigen 
dampen/gassen, kunnen de wasfasen uit 
dezelfde of verschillende wasmiddelen 
bestaan. 

De KOKS mobiele gaswasser 4000, ook wel retourdampreiniger of 
scrubber genoemd, kan worden aangesloten op de afblaasaansluiting 
van een vacuüm-/tankwagen. De gaswasser zuivert, in 10 wasfasen*, 
de dampen/gassen uit de afblaas, die vrijkomen bij het opzuigen van 
producten met behulp van vacuümtechniek.

Retourdampreiniger
KOKS MOBIELE GASWASSER 4000

Voordelen 

•	 Eenvoudig	aan	te	sluiten.
•	 Eenvoudig	te	transporteren	met	een	
verstevigde	aanhanger.

•	 Ergonomisch.

•	 Gebouwd	volgens	de	nieuwste	milieu-		
en	veiligheidsnormen.

•	 Hoogwaardige	kwaliteit,	lange	
levensduur	en	economisch	verantwoorde	
aanschafprijs.

*	10	wasfasen	alleen	mogelijk	in	combinatie	met	
een	van	de	extra	opties.
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Technische gegevens
Opbouw geschikt voor
Aansluiten op de afblaasaansluiting van een vacuüm-/tankwagen.
Geschikt en gecertificeerd voor
Reiniging van vloeistofdampen.
PED (Pressure Equipment Directive) conform EN 97/23/EG normen.
Vloeistoftanks
Aantal wasvaten : 2 stuks.
Inhoud : max. 600 l wasmiddel per fase.
Materiaal : r.v.s. 304; werkstofnummer 1.4301.
Luchtdoorlaat : ca. 4.000 m3/uur.
Aansluiting : type koppeling in overleg te bepalen, in combinatie met een flensverbinding,  

zo laag mogelijk aangebracht.
Grondraam : gemonteerd op een roestvast onderframe.
Luchtuitlaatsysteem : ca. 4.250 mm vanaf onderzijde, d.m.v. handbediende klappijp.
Voorzieningen : 2 uitstroombakken.
 : 2 pall ringkamers.
 : 2 inspectieluiken t.b.v. eenvoudige wasvatreiniging en uitwisseling van de pall ringen.
 : niveauaanduiding per vat.
 : wasmiddelaftap.
 : 2 labyrint afscheiders, incl. inspectieluik t.b.v. het reinigen en/of wisselen van  

de labyrint afscheiders.
 : 2” vulaansluiting per vat.
 : 2½” aftapaansluiting op bodemniveau per vat.
Meetpunten : bij de inlaat.
 : bij de afblaas, zo hoog mogelijk.
Monsterafnamepunt : op elk vat, op een in overleg te bepalen positie.
Afmetingen
Lengte : ca. 3.000 mm.
Breedte : ca. 1.320 mm.
Hoogte : ca. 2.600 mm.
Gewichten 
Lediggewicht : ca. 1.900 kg.

GW•01
Pall ringen
T.b.v. een betere vuilafscheiding.

GW•03
Pompaggregaat (diesel)
T.b.v. het vernevelen van 
gaswasmiddelen voor een  
betere gasreiniging.
Aandrijving: HATZ Silent Pack  
10 kW dieselmotor.
Verneveling: multiple spray nozzle.
Pomptype: r.v.s. centrifugaalpomp, 
capaciteit 10 m³/uur, werkdruk  
5 bar.

GW•02
Pompaggregaat (lucht)
T.b.v. het vernevelen van 
gaswasmiddelen voor een  
betere gasreiniging.
Aandrijving: lucht aangedreven 
motor met een luchtverbruik  
van 86 l/s.
Verneveling: multiple spray nozzle.
Pomptype: r.v.s. centrifugaalpomp, 
capaciteit 10 m³/uur, werkdruk  
5 bar.

Opties gaswasser 4000
3e wasfase d.m.v. een vernevelingsinstallatie.

GW•04
Pompaggregaat (elektrisch)
T.b.v. het vernevelen van 
gaswasmiddelen voor een  
betere gasreiniging.
1 pompaggregaat per 2 wasvaten.
Aandrijving: elektrisch aangedreven 
motor,  II 2G Ex e II T3 Gb.
Verneveling: multiple spray nozzle.
Pomptype: r.v.s. centrifugaalpomp, 
capaciteit 10 m³/uur, werkdruk  
5 bar,  II 2G c T1-T5.


