
COMPOSIET BEHUIZINGEN
Beschermende omkastingen voor kostbare uitrusting

 

www.water-aerator.com

KAMPS ontwerpt en levert composiet modulair 

bouwsystemen. Speciaal ontwikkeld voor het 

omkasten van kostbare machines en technische 

installaties waaraan hoge plaatsingseisen 

worden gesteld. KAMPS behuizingen bieden voor 

elke toepassing en bedrijfstak een efficiënte en 

duurzame oplossing op maat. 

De omkastingen worden samengesteld uit losse 

polyester sandwich wand-en-dakpanelen. Deze 

panelen worden geheel in eigen huis vervaardigd 

en geassembleerd. 

Hierdoor wordt een optimaal kwaliteitsprodukt 

geleverd waarbij tevens rekening kan worden 

gehouden met uw specifieke wensen. 



KAMPS range van producten voor waterbehandeling
AIRMAX® Beluchters • Covermax • Solairmax • Membraan bioreactoren • Continu zandfilters • 

Ontwatering systemen (indiktafel, zeefbandpers, kamerfilterpers) • 
Bagger en ruimingswerken • Fijnrooster

▶  Technische specificaties

1. Composiet : glasvezel - polyester - PU schuim - 
watervast multiplex - profielen
2. Thermische isolatie : 33mm - 66mm PUR
3. Elektrische isolatie : 10kV AC 50Hz
4. Brandweerstand : voldoet aan Rf=1/4u (NBN 
S21.301 en NBN 713.020) of RF=1/2u
5. Productie : vacuum injectiemethode = minder 
materiaal verbruik - minder afval - geen uitzending 
monostyreen - meer veiligheid - schoon werk en per-
fecte afwerking
6. Levensduur : >30 jaar buitenomstandigheden
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KAMPS is een industrieel bedrijf dat gespecialiseerd is in waterzuivering. 
De flexibele structuur maakt het mogelijk om haar klanten een snelle, aangepaste en 

dynamische aanpak aan te bieden.

▶  Voordelen

1. Vorm en slagvast
2. Modulair bouwsysteem

3. Heel licht - verdeelde belasting - geen
stabiliteit studie 

4. Lage ecologische voetafdruk 
5. Bestand tegen corrosie en rot

6. Geen onderhoud
7. Geen scherpe randen - geen siliconen

8. Eenvoudige plaatsing
9. Klasse IP 43 

▶  Modellen

1. Basismodellen «Polyshelter» : 
- breedte = 1,66 of 2,26m
- lengte = 1,66 tot 7,66m 
- hoogte = 2,30m (hoogte van de panelen)

2. Modellen «Garrison» (modules van 0,5m) : 
- breedte = 1,16 tot 7,16m
- lengte = 1,16 tot ∞ m (eis van de klant)
- hoogte = 2,26 / 2,52 / 3,02m

▶  Opties

1. Grondafwerking met toevoerkanaal
2. Elektriciteit - verlichting - verwarming - airco 

3. Freecooling systeem
4. Ramen - koepeldak - deuren

5. Binnenpanelen voor verdeling van de ruimte
6. Rolling multiplex 

7. Doorvoeringen, uitsparingen
8. Ruimte ontworpen door de klant

9. Veiligheidsuitrusting : vandaal-proof scharnieren - 
camera - alarmsysteem - brandblusser - ...

10. Kleuren : productie afhankelijk van de vraag (RAL)


