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Specialist in Ontwateren!
Spirofil is gespecialiseerd in ontwateren
Ons leveringsprogramma omvat onderhoud en service
voor elk type ontwateringinstallatie voor ondermeer
(gemeentelijke) waterzuiveringinstallaties en industriële
& agrarische ontwateringssystemen.
Na ruim 25 succesvolle jaren zijn wij uitgegroeid tot een
flexibele service organisatie. De ervaring die wij in deze
jaren hebben opgedaan delen we graag met onze
klanten!

Onze Mogelijkheden
Onderhoud & Advies

Foto rol

Spirofil biedt een uitgebreid onderhoudsprogramma
voor nieuwe en bestaande ontwateringsinstallaties met
als uitgangspunt dat deze optimaal worden ingezet,
zodanig dat een hoge standtijd wordt gecombineerd met
een efficiënte output.
Spirofil beschikt over een 24-uurs service die bij elke
storing direct van dienst kan zijn!
Spirofil kan onafhankelijk adviseren bij de aankoop en
levering van nieuwe complete installaties; wij hebben
ervaring met vele fabrikanten.

Renovatie & Optimalisatie
Een renovatie of optimalisatie van een ontwateringsinstallatie kan volledig door Spirofil worden
voorbereid en in eigen beheer worden uitgevoerd
conform uw wensen. Door het inzetten van mobiele
tijdelijke persen wordt verwerking van uw processtroom
tijdens de renovatie gegarandeerd.

Onderdelen
Spirofil houdt slijtdelen op voorraad of kan deze snel
leveren. Slijtdelen zijn onderdelen die bij normaal
gebruik periodiek vervangen moeten worden.
Naast slijtdelen kunnen wij ook onderdelen snel leveren
die incidenteel worden vervangen en kunnen we in onze
eigen werkplaats onderdelen vervaardigen, repareren
of aanpassen. Verder houden we een beperkte
voorraad aan van specifieke voorkomende onderdelen.

Onderhoud & Advies
Het continue in bedrijf houden van uw ontwateringsinstallatie is het dagelijks werk van Spirofil. Wij hebben
vele industriële, gemeentelijke en agrarische ontwateringsinstallaties in regulier onderhoud. We focussen
hierbij op machines zoals zeefbandpersen, ontwateringstafels of bandindikkers en kamerfilterpersen. Wij
adviseren u graag hoe u uw installatie in prima conditie en continue in bedrijf houdt.

Advies
Onze medewerkers inspecteren ter plaatse uw
ontwateringsinstallatie, bij voorkeur als deze in bedrijf
is en maken een rapport met aanbevelingen dat ter
beoordeling aan u wordt voorgelegd. Naast zaken
welke onder regulier onderhoud vallen, kunnen we
ook aanbevelingen doen over optimalisatie van de
machine of eventuele renovaties & upgrades.
U kunt de ontwatereigenschappen van uw slibstroom
door ons laten testen in ons eigen laboratorium. Het
uitvoeren van praktijktesten kan op uw locatie met
behulp van uw eigen installatie.

.

Onderhoudsprogramma’s
Wij voeren onderhoud uit op basis van heldere
communicatie en regie of volgens een afgesproken
onderhoudsprogramma of SLA, waarbij afspraken
kunnen worden gemaakt over:
 service & support on site
 optimalisatie operationele parameters
 beschikbaarheid spare parts & slijtdelen
 trainingen

Storingdienst
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag voor u klaar, 7 dagen per week! Ons team assisteert bij het
oplossen van een storing en kan indien nodig gelijk defecte zaken repararen of slijtdelen vervangen, zoals
filterbanden.

Operator Training
Spirofil kan uw operators trainen om uw ontwateringsinstallatie in bedrijf te houden. Dit vraagt de juiste
kennis! Wij gaan benaderen dit op een praktische manier waarbij de theorie ook ruimschoots aan de orde
komt. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Belangrijk bij onderhoud
Filterdoek of Filterband
Essentieel in een ontwateringsinstallatie is het
toegepaste filterdoek en het juiste gebruik daarvan.
Spirofil heeft sinds haar oprichting in 1992 veel ervaring
opgedaan met de keuze van het juiste filtermedium voor
een zeefbandpers, ontwateringstafel of kamerfilterpers.

Slijtdelen
Een kritische factor in een ontwaterings- of droogproces
is het optimaal laten functioneren van slijtdelen, welke
door normaal gebruik periodiek vervangen moeten
worden. Hierbij moet u denken aan: chicanes,
schrapers, ondersteuningsstrippen, walsbekledingen,
lagers, geleidingen, rubbers, cilinders, sproeilansen &
nozzles. Kunststof spiraalbanden, geweven banden en
steekdoeken zijn strikt genomen ook slijtdelen maar
worden apart benoemd om hun doorslaggevende rol in
het proces.

Hydrauliek, Pneumatiek & PLCTechniek
Industriële pneumatiek/ hydrauliek en PLC-techniek
wordt gebruikt voor de aandrijving van mechanische
onderdelen of voor de besturing van uw ontwateringsinstallatie. Het onderhouden van pneumatische
installaties is ons specialisme waarbij we inzetten op
een lange levensduur.

Pompen & Tandwielkasten
Spirofil is gespecialiseerd in het onderhouden en
afstellen van tandwielkasten, pompen en bijbehorende
elektromotoren. Ook behoort het uitlijnen van assen met
behulp van laser- apparatuur tot onze mogelijkheden.

Renovatie
Spirofil renoveert ontwateringsinstallaties, waarbij de
focus ligt op zeefbandpersen, ontwateringstafels en
kamerfilterpersen en bijbehorend equipment. Tijdens
een renovatie wordt een machine naar nieuwstaat
gebracht en kunnen ook upgrades en optimalisaties
worden doorgevoerd.
Een aantal typische onderdelen kunnen bij renovaties
een grote rol spelen. Dit zijn onderdelen welke door
jarenlang intensief gebruik een dusdanige slijtage
hebben opgelopen dat vervanging of revisie noodzakelijk is. Voorbeelden zijn rollen, lagerhuizen, de
frameconstructie van een installatie, de span- en
stuurinrichting, de pompen & tandwielkasten en
natuurlijk de hydrauliek/ pneumatiek en besturing van
een installatie.

Rollen
Het inlopen van rollen of walsen bij zeefbandpersen
heeft vaak grote gevolgen voor de besturing en standtijd
van spiraalbanden of geweven banden. Spirofil
renoveert rollen zodat ze weer jaren kunnen worden
ingezet. Daarnaast zijn bijvoorbeeld astap-reparaties
mogelijk.

Frame & Lagerhuizen
Zowel de dragende konstruktiedelen (het frame) als
bijvoorbeeld lagerhuizen hebben te lijden tijdens het
ontwateringsproces. Spirofil repareert deze onderdelen
en voorziet ze van nieuwe coatings (stralen, verzinken,
coaten, etc.).

Spaninrichting & Stuurinrichting
Zowel de span- als de stuurinrichting van de band is aan
slijtage onderheving. Deze inrichtingen zijn veelal pneumatisch, hyraulisch of mechanisch uitgevoerd. Spirofil stelt deze
systemen opnieuw af en plaatst nieuwe componenten indien
nodig.

Optimalisatie
Als uw ontwateringinstallatie niet optimaal functioneert kan dat een niet-optimale / overmatige slibproductie
tot gevolg hebben. Wij analyseren uw afvalwateringbehandelingsproces en zoeken uit waar verbeteringen
mogelijk zijn. Optimalisatie leidt tot het beter in de hand houden van kosten voor slibontwatering en
slibverwerking. Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden van aanpassingen aan uw installatie die
direct kunnen resulteren in rendementsverbetering.

Spirospuit®
Spirofil heeft een innovatieve Spirospuit® ontwikkeld
voor situaties waarbij een filterband extreem kan
vervuilen en deze niet meer door het conventionele
systeem gereinigd kan worden (bijvoorbeeld een
verandering van slibsamenstelling). Dit systeem
verhoogt het rendement van de installatie, de
levensduur van de filterband en het is een aanvulling
op bestaande systemen.

Automatische Borstelreiniging
Spirofil heeft een aanvullende vol-contininue
voorziening ontwikkeld die de sproeibuis van een
zeefbandpers automatisch reinigt in radiale en axiale
richting. Het is een aanvulling op de conventionele
handmatige reiniging en bespaart mankracht ter
plaatse van de installatie.

Hogedruk Reiniging Filterband
Spirofil levert een uniek bandspoelsysteem dat in
vergelijking tot een conventionele sproeibuis veel
beter reinigt bij een veel lager verbruik van spoelwater
en energie.

Dynamische Menger
Spirofil heeft een speciale dynamische menger
ontwikkeld voor de optimale menging tussen
polymeer en slib. Deze menger combineert
uitstekende prestaties met een relatief lage
investering. De menger geeft een reductie van
verbruik van verdunningswater dat kan oplopen tot
90%

