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Sinds 1994 biedt AEC Systems turn-key oplossingen in industriële geur- 

en emissie reductie. Van advies en ontwerp tot installatie en onderhoud, 

AEC Systems verzorgt wereldwijd alle werkzaamheden volledig in eigen 

beheer. Onze kracht is het ontwerp, productie, montage en service van 

het geur-reducerend systeem. Wij kunnen een totaaloplossing ontwerpen 

en leveren, bestaande uit luchtkanalen, afzuigventilatoren, schoorstenen 

en opslagtanks voor vloeistoffen. Onze focus ligt op de industrie en wij 

zijn uitgegroeid tot een zeer specialistisch bedrijf met veel kennis van 

zaken.

ONZE AANPAK
Elke sector heeft haar eigen specifieke kenmerken, waarbij rekening 

dient te worden gehouden met stof, warmte, soort emissie en hygiëne 

eisen. Wij hebben diverse systemen ontwikkeld om geur en emissie van 

luchtstromen te reduceren. De keuze voor een systeem wordt bepaald 

door het proces, de opbouw van geurcomponenten, de concentratie en 

het aantal toegestane geureenheden op locatie. Bovendien kijken wij 

naar de specifieke randvoorwaarden en omgevingsfactoren. 

Eventueel kunnen wij met een testwasser de exacte samenstelling 

en concentraties van de geurcomponenten bepalen. Vervolgens 

ontwerpen wij de meest optimale installatie, waarbij onze focus naast 

emissiereductie ook ligt op energieverbruik en onderhoudsgemak.

 
SERVICE EN ONDERHOUD
Een goed systeem is een systeem met een zo laag mogelijk 

energieverbruik, waar u geen omkijken naar heeft. Daarvoor is 

regelmatig onderhoud nodig. AEC Systems beschikt over een eigen 

servicedienst en de deskundigheid die u verwacht van een specialist. 

Mogelijke problemen worden voortijdig ontdekt en verholpen. Hiermee 

heeft u de zekerheid dat uw installatie optimaal blijft functioneren. 

Bovendien houdt u controle over de verbruikskosten en energierekening.

LUCHTWASSERS
Geur is opgebouwd uit een groot aantal verschillende 
verbindingen waarvan de meeste goed oplosbaar zijn 
in water. Een luchtwasser maakt gebruik van water als 
overdrachtsmedium. Afhankelijk van de te verwijderen 
emissies zoals ammoniak en zwavelwaterstof, worden 
chemicaliën toegevoegd. De geur veroorzakende 
verbindingen lossen op in het water en worden op deze 
manier uit de lucht gefilterd. Vanwege het gebruik van 
chemicaliën dienen de chemische luchtwasinstallaties aan 
de hoogste eisen te voldoen.

U kunt bij ons terecht voor elk type luchtwasser, van 
standaard systeem tot specialistische maatwerkoplossing.

Geuroverlast is ontzettend vervelend en vormt zowel 

voor de veroorzaker als voor omwonenden een probleem. 

Vrijkomende geur is vaak een onvermijdelijk gevolg van een 

productieproces. De overheid kan bedrijven maatregelen 

opleggen met betrekking tot de hoeveelheid geur die mag 

worden uitgestoten. AEC Systems helpt die bedrijven om 

de geuruitstoot te verminderen en de geuroverlast voor 

omwonenden te beperken.

De complete besturing inclusief eventuele sensoren, 

frequentieregeling, leidingwerk en ventilatoren behoort tot 

onze leveringsomvang. De luchtwasser kan worden uitgebreid 

met een schoorsteen en specialistisch leidingwerk.

TOT WEL 80% ENERGIEZUINIGER 
DAN ANDERE OPLOSSINGEN

Onze systemen worden toegepast in de volgende 
sectoren:

Afvalverwerking
Biodiesel
Biogas
Compostering
Leerlooierijen
Destructiebedrijven
Geur- en smaakstoffen
Farmaceutische industrie
Laboratoria
Mengvoeders
Petfood
RWZI
Slachterijen
Voedingsmiddelen

In al deze sectoren bieden we de beste oplossing voor de 

emissies van o.a. geur, ammoniak, zwavelwaterstof en VOC stof.

Het belangrijkste element in onze luchtwassers zijn kunststof wasserpakketten met een groot 
contactoppervlak (voor een efficiënte werking) en een lage weerstand. Over dit wasserpakket 
wordt waswater gesproeid. Dit waswater bindt o.a. ammoniak, geur- en stofdeeltjes aan zich. 
Druppelvangers achter het wasserpakket zorgen ervoor dat het waswater in de luchtwasser blijft. 
Indien de luchtstroom stof bevat, is het mogelijk om de eerste wastrap in te vullen als stofwasser. 



 

DAAROM KIEST U VOOR AEC SYSTEMS

• Jarenlange ervaring in luchtzuivering

• Turn-key oplossingen

• Lage bedrijfskosten

• Duurzame materiaalkeuze

• Eenvoudig onderhoud
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5657 DR EINDHOVEN

T +31 (0)40 851 90 10
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info@aecsystems.nl

www.aecsystems.nl
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