Referentie casus
Verwijdering van farmaceutische stoffen uit
drinkwater
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De resultaten waren zelfs zo goed dat in een tweede
reeks tests met een nog gunstigere reactorgeometrie
en instellingen kon worden gedemonstreerd bij Waterleiding Maatschappij Limburg. Deze testserie leverde
uitstekende resultaten op met een zeer laag stroomverbruik van <0,12kWh/m3h en een gemiddelde verwijdering van 90% van alle 40 geteste farmaceutische stoffen.
Een conversie van meer dan 80% is betrouwbaar gebleken bij een dubbele capaciteit met een elektrisch verbruik van 0,06kWh/m3h.

