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De ICEAS Continuous SBR is ontwikkeld om het zuiverings-

proces eenvoudiger te maken. Het systeem verwijdert 

doeltreffend op biologische wijze stikstof en fosfaat 

uit het afvalwater. In tegenstelling tot conventionele 

actiefslibsystemen, vinden alle zuiveringsstappen plaats in 

één bassin. Een nabezinktank en retourslibsysteem is bij 

een ICEAS-installatie niet nodig. De continue aanvoer van 

afvalwater wordt verdeeld over meerdere parallelgeschakelde 

bassins, zodat variaties in vuilbelasting gelijkmatig worden 

verdeeld. Deze verdeling zorgt ervoor dat eventuele 

piekbelastig uitgevlakt wordt. De procesvoering kan 

eenvoudig aangepast worden, zonder dat dit invloed heeft op 

het zuiveringsproces.

Het door Xylem ontworpen procesbesturingssysteem is 

gebaseerd op een eenvoudige, tijdgebaseerde regeling. 

Door deze regeling is het eenvoudig om de prestaties van 

de installatie te optimaliseren, onderhoud te voorspellen en 

daarmee de operationele kosten te beperken. 

De ICEAS Continuous SBR kan ontworpen worden voor 

debieten van 100 tot 300.000 m3/dag, waarbij het mogelijk 

is dat het tot zes keer het gemiddelde dagdebiet kan 

verwerken. In de ontwerpfase wordt rekening gehouden 

met de gevraagde effluentkwaliteit. Sanitaire’s eigen 

slibbeheersysteem (SIMS) handhaaft automatisch de 

vooraf ingestelde slibleeftijd. Dit resulteert in betrouwbare 

bezinkeigenschappen en de juiste effluentkwaliteit. 

De Sanitaire ICEAS (Intermittent Cycle Extended Aeration System) Continuous SBR 
(Sequencing Batch Reactor) is een biologisch afvalwater-zuiveringssysteem, waarbij er 
continue toevoer van vers afvalwater mogelijk is. Het voordeel van de ICEAS Continuous 
SBR ten opzichte van een conventioneel actief slib systeem is dat alle processtappen 
(omzettingsfase, bezinkfase en decanteerfase) in één bassin plaatsvinden. Het is volledig 
geautomatiseerd en bevat een geïntegreerd procesontwerp, dat bestaat uit een 
beluchtingssysteem, blowers, pompen, mengers, decanteerders, meetapparatuur en een 
uitgebreid procesbesturingssysteem.

Zo betrouwbaar kan water- 
zuivering zijn

Eenvoudige bediening voor betrouwbare  
resultaten



Ontworpen om levenslang efficiënt te werken
Xylem streeft naar kostenbesparende watertechnologieën die minder 

energie verbruiken. Bij de Sanitaire ICEAS Continuous SBR wordt dit 

gerealiseerd door een zeer efficiënt beluchtingssysteem, energiezuinige 

blowers, pompen en mengers en meetapparatuur. Het complete 

systeem zorgt voor een forse vermindering van het energieverbruik ten 

opzichte van conventionele zuiveringen.

De ICEAS Continuous SBR is een compacte installatie. Doordat alle 

zuiveringsstappen in één bassin plaatsvinden, is er minder bouwgrond 

nodig. Voor de bouw zijn minder grondstoffen nodig,  waardoor er tot 

wel 30%  bespaard wordt op de footprint. Dit resulteert in een lagere 

investering. Door de meer dan 1.000 installatie wereldwijd, kan ons 

ervaren team op basis van uw uitgangspunten een zuiveringsinstallatie 

op maat ontwerpen. Er wordt rekening gehouden met de huidige 

behoefte, maar ook met de uitbreidbaarheid om aan uw toekomstige 

eisen te kunnen voldoen.

Een partner van begin tot eind
Xylem heeft producten welke al tientallen jaren helpen bij het 

oplossen van wateruitdagingen. Met een breed portfolio van 

geavanceerde oplossingen en technologieën, passen wij onze 

technische expertise en inzicht in regelgeving toe. Hierdoor zijn wij in 

staat om voor u de beste oplossing te ontwikkelen. 
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1 Blowers 2  Pre-reactiezone 3 Menger 4 Beluchting 5 Pomp

6 Decanteerder 7 Procesautomatiseringssyteem

Wereldwijd meer dan 1.000 
locaties waar de ICEAS 

Continuous SBR wordt ingezet

ICEAS producten: Sanitaire TurboMAX blowers, Sanitaire Silver Series beluchting, Flygt 
compact mengers, Flygt dompelpompen met N-waaier, Sanitaire decanteerders, 
ICEAS procesautomatiseringssyteem.

De processtappen
Het proces bestaat uit de volgende drie 

zuiveringsstappen: 

Omzettingsfase: In de eerste fase met 

afwisselend beluchte en onbeluchte periodes 

worden organische afvalstoffen en nutriënten 

(N en P) verwijderd uit het afvalwater.

Bezinkfase: In de tweede fase vindt 

slibbezinking plaats, waarbij slib en het 

gezuiverde water zich scheiden. 

Decanteerfase: In de laatste fase daalt de 

decanteerder geleidelijk naar beneden, zodat 

het gezuiverde effluent in een constant tempo 

wordt afgevoerd. Afsluitend in deze fase wordt 

het slib weggepompt.



Wij zijn één wereldwijd team dat streeft naar één gemeenschappelijk doel: het 
creëren van geavanceerde technologische oplossingen voor wateruitdagingen 
wereldwijd. Centraal in ons werk staat de ontwikkeling van nieuwe technologieën die 
zorgen voor een betere manier waarop water in de toekomst gebruikt, bewaard en 
opnieuw gebruikt zal worden. Onze producten en diensten maken het mogelijk om 
water te transporteren, te behandelen, te analyseren en te monitoren en zorgen 
ervoor dat het veilig is voor gebruik in nutsbedrijven, dienstverlening in 
huishoudelijke en commerciële gebouwen en op industrieel terrein. Onze producten 
en diensten maken het mogelijk om water te transporteren, te behandelen, te 
analyseren en te monitoren en vinden haar toepassing bij nutsbedrijven, de 
dienstverlening, woningbouw, commerciële gebouwen en in de industrie. Xylem biedt 
ook een toonaangevend portfolio van slimme meters, netwerk- technologieën en 
geavanceerde analyses voor water-, gas- en elektriciteitsbedrijven. In meer dan 150 
landen hebben we sterke en langdurige relaties met klanten die ons kennen door 
onze krachtige combinatie van toonaangevende productmerken en 
toepassingsexpertise met een sterke focus op de ontwikkeling van duurzame 
oplossingen.

Ga voor meer informatie over hoe Xylem u kan helpen naar www.xylem.com/nl

1) Het weefsel in planten dat het water omhoog transporteert vanaf de wortels;
2) Een toonaangevend watertechnologiebedrijf.

Over Xylem

Xylem Water Solutions Nederland B.V. Pieter 
Zeemanweg 240 
3316 GZ Dordrecht  
Tel +31 78 654 84 00 
www.xylem.com/nl

Sanitaire is onderdeel van Xylem.  
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