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PP-H AFSLUITERS IN FERALCO INSTALLATIE
Feralco Nederland BV is een dochteronderneming van het Zweedse Feralco AB. Feralco is een
vooraanstaand producent van ijzer- en aluminiumzouten. De voornaamste toepassingsgebieden
van de producten van Feralco zijn drinkwater- en afvalwaterbehandeling, papierproductie en
kunstmestproductie. Op de productielocatie in Sas van Gent worden hoogwaardige coagulanten
en flocculanten op basis van aluminium geproduceerd. Van hieruit worden afnemers in de
Benelux, Frankrijk en Duitsland beleverd. Vanwege de gunstige ligging worden vanuit Sas van
Gent tevens veel producten geëxporteerd naar overzeese gebieden.
Voor hun Aqualenc F1 installatie zocht men een goed alternatief voor de in de installatie
aanwezige rubber gevoerde vlinderkleppen. Deze heeft men gevonden in de vorm van de pneumatisch bediende membraanafsluiters van FIP. Met name het type VM met eindschakelaareenheid bleek een perfect alternatief.

PP-H

De heer Sikko Ridderhof, Maintenance Supervisor is erg tevreden over de betrouwbaarheid.
“In het verleden moesten we regelmatig lekkages verhelpen, nu hebben we dit probleem niet
meer”. Tevens geeft de mechanische eindschakelaar een zeer betrouwbare terugmelding welke
in de meldkamer wordt ingelezen. Ook is er gekozen voor de handbediende membraanafsluiters van FIP type VMOM en 2-weg kogelkranen VKDIV. Al met al is men zeer tevreden over de
gemaakte keuzes.
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Altijd zeker

Gebruikte materialen
Gebruikte materialen in deze installatie:

-

FIP Membraanafsluiters type VMOM
d63 en d50 CP/NC

-

FIP Membraanafsluiters type VMOM
d63 en d50 handbediend

-

FIP 2-weg Kogelkranen type VKDIV
d25 t/m d75 handbediend

