Desinfectie systeem voor bierleidingen
Belangrijke milieu-vriendelijke functies

+ Water/ Bier-leiding desinfectie
+ Zonder chemicalien, Automatisch, Water en Energie-besparing

Toepassingen
+ Brouwerijen (micro)
+ Cafe, Bar, Restaurant, Kantine, Fruit-, Vlees- en Visverwerking
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Het krachtigste natuurlijke ontsmettingsmiddel
Ozon doodt E. coli ongeveer 3.000 keer sneller dan chloor, en is geschikt voor het elimineren van alle
vormen van bacteriën, virussen, en andere door water overgedraagbare micro-organismen en
pathogenen. In 1991 bevestigde het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) dat ozon het
meest effectieve primaire ontsmettingsmiddel is dat beschikbaar is voor drinkwater.

Met zijn krachtige desinfectie-en sanitaire eigenschappen wordt ozon gebruikt om de
Volksgezondheid te beschermen door toepassingen in drinkwater en afvalwater.
Het is bewezen een veilige en effectieve antimicrobiële, sanitizer en desinfectiemiddel te zijn in
talrijke commerciële en industriële toepassingen
De indirecte elektrolytische ozon generator van Biotek (iEOG) is ’s werelds meest toonaangevende ozon
toepassing voor watertechnologie. Het werd ontwikkeld door Biotek Environmental Science (UK) en Biotek
Environmental Science Hong Kong Ltd. Door elektriciteit toe te passen op water wordt geconcentreerde ozon
en zuurstof gecreëerd zonder schadelijke bijproducten (zoals NOx).
De opgeloste ozon van Biotek is krachtig en milieuvriendelijk. Het is betrouwbaar, veilig en kosteneffectiever om
toe te passen. Biotek heeft meer dan 40 wereldwijde patenten op deze technologie welke zeer zuivere
ozon in water injecteerd met een laag energie verbruik.

Ontworpen voor desinfectie van bierleidingen
Biosure heeft het BLDS (Beer Line Disinfection System) speciaal ontwikkeld om specifiek
te voldoen aan de sanitaire behoeften voor bierleiding en biertank onderhoud. Het
ozonwater houdt de bierleidingen en tanken vrij van biofilm en bacterie opbouw.

Biosure voordeel
Eenvoudige inbouw in bestaand leidingnet
Geen invloed op smaak en reuk
Gepatenteerde techniek tegen Ozon verspreiding
Voorkomt biofilm/schimmel groei en reduceert onderhoud
Minder water- en electiciteits gebruik, snelle ROI
Intelligente gebruik- en onderhoudssoftware

.

Toepassing van Biosure BLDS
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8 minuten sanitair programma
Met de ingebouwde programmeerbare besturing van de BLDS CIP
functie (Clean In Place) kan deze gebruikt worden voor tapkranen en/of
voor desinfectie van de bierleidingen.
1 spoelt leidingen met schoon water
2 pulserende reiniging met water
3 reiniging met hoge concentratie ozon (6,5 ppm-0,5 ppm)
4 pulserende reiniging met water
5 na-reiniging met ozon (3 ppm- 0,25 ppm)
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Biosure-BLDS
Het perfecte veilige reinigings systeem 24/7

Eenvoudig onderhoud

Kosten Besparing

Geen extra reinigingsgereedschap nodig. 3
selecteerbare sanitaire Programma's speciaal
ontworpen voor de sanitaire voorzieningen van

bier leidingen of dranken automaten.

Kosten van chemicaliën en arbeid voor het
reinigen en onderhouden van de bierinstallatie
zijn jaarlijks een enorme uitgave. BlDS vereist
alleen elektriciteit en kraanwater, geen

Tijdbesparend

chemicalien of extra(externe) arbeid nodig. Het
systeem betaalt zichzelf.

De BLDS reinigt elke dag de leidingen zonder dat
de dranken toevoer moet worden onderbroken .
De reinigingscyclus van een bierleiding duurt
slechts 8 minuten om te voltooien, dit is 70%
tijdsbesparing.

Verbeter de kwaliteit van het
product
Slechte waterkwaliteit beïnvloedt niet alleen
de veiligheid van producten, maar met
ongewenste chemicaliën kan ook de smaak
veranderen. BLDS helpt bij het serveren van
zuivere dranken zonder afbreuk te doen aan de
smaak kwaliteit en merk imago.

Geen chemische resten meer
BLDS genereert ozon uit water, vereist geen Additionele chemicaliën. Na de sanitaire voorzieningen
verandert de ozon in zuurstof, waardoor er absoluut
geen chemische resten meer achterblijven.

