
MEER DAN ALLEEN PLAATBELUCHTERS

Landustrie beschikt over een uitgebreide range aan LANDY producten, waarvan 
de belangrijkste zijn:

   Vijzels en waterkrachtvijzels
  Puntbeluchters, borstelbeluchters en bellenbeluchting
   LANDOX voortstuwers
   Rooster-/kettingreinigers
   Pompen en pompinstallaties
   Gemalen
   Equipment voor RWZI en decentrale sanitatie
   Service en After Sales
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In NL distributeur van:

B E L L E N B E L U C H T I N G



LANDUSTRIE AEROSTRIP®

RWZI HilversumRWZI Hilversum

Aerostrip® TYPE T TYPE Q

materiaal RVS316Ti PVC

membraan polyurethaan polyurethaan

lengte 1 - 4 m * 1 - 4 m *

opbouwhoogte 2 cm 5 cm

Type T

Type  Q

BELLENBELUCHTING

Op het gebied van aerobe afvalwaterzuivering biedt 
Landustrie een breed scala aan mogelijkheden. In overleg 
met de klant kan de meest effi ciënte beluchtingsconfi guratie 
worden gemaakt, al dan niet met  onze LANDY 
puntbeluchters, borstelbeluchters, plaatbeluchters en 
LANDOX voortstuwers. 
Voor het toepassen van bellenbeluchting in zowel 
de industriële als communale afvalwaterzuivering 
levert Landustrie de AEROSTRIP® plaatbeluchter. 
Deze fi jnblazige bellenbeluchting wordt sinds 1995 door 
de Oostenrijkse fi rma Aquaconsult op de markt gebracht. 
Inmiddels zijn deze plaatbeluchters wereldwijd op meer dan 
2000 installaties operationeel.
Landustrie heeft voor de Nederlandse markt de exclusieve 
vertegenwoordiging van de AEROSTRIP® plaatbeluchters.

MEER DAN 100 JAAR ERVARING

       In 2013 vierde Landustrie haar 100-jarig bestaan. 

De basis werd gelegd rond 1913, toen het bedrijf actief 
was in de agrarische sector en in polderbemaling. In de 
opbouwjaren na WOII  stapte Landustrie in de markt van 
afvalwaterzuivering en werden onder andere meerdere 
beluchtingsconcepten ontworpen en geleverd. Inmiddels 
beschikt Landustrie over veel specifi eke procestechnologi-
sche kennis. Verder is Landustrie in het bezit van een unie-
ke testtank (2200 m3) waarin op schaal 1 : 1 beluchterproe-
ven kunnen worden genomen. Dit heeft er mede toe geleid, 
dat Landustrie al jaren toonaangevend is op het gebied van 
beluchtingstechnologie.  

       Vandaag de dag ontwerpt en fabriceert Landustrie kwalita-
tief hoogwaardige producten waarbij naast een eeuw aan 
ervaring ook zeker innovatie niet uit het oog verloren wordt.

ONTWERP

De strookvormige AEROSTRIP® plaatbeluchters zijn 
leverbaar in diverse lengtes en kunnen worden uitgevoerd 
met een basis van ofwel kunststof of roestvrijstaal.
Door de modulaire samenstelling kan een optimale verdeling 
over de tankbodem worden gerealiseerd. De stroken kunnen 
vast op de vloer worden gemonteerd of op rekken. Deze 
rekken zijn ophaalbaar en vereenvoudigen het inspectie- en 
onderhoudswerk aanzienlijk.

* afwijkende lengtes op verzoek verkrijgbaar

MEMBRAAN

Het membraan zoals toegepast  in het AEROSTRIP® systeem, 
is gemaakt van polyurethaan en bevat geen softeners 
(weekmakers). Dit levert een groot voordeel ten opzichte 
van EPDM of silicoon membranen waarbij verharding 
van het materiaal optreedt en een verlies aan rendement. 
Het polyurethaan membraan geeft een fi jn en constant 
stromingspatroon met een maximum tot 120Nm3/h.m2.

DUURZAAM

De hoge zuurstofoverdracht, de lange levensduur en het 
geringe onderhoud, maken de AEROSTRIP® plaatbeluchter 
tot een duurzaam product met hoog rendement. 
Testresultaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

fi jnblazig, hoge zuurstofoverdracht

VOORDELEN

gering energieverbruik
klein formaat bellen - hoge zuurstofoverdracht
maximaal behoud van dompeldiepte
constante fl ow (geen spiraalvorming)
leverbaar in diverse lengtes
duurzaam membraan (polyurethaan)
lange levensduur tot 20 jaar
miminale Life Cycle Costs
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