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DOOR DE NOX FILTERBOX 2.0 TOE TE PASSEN, WELKE RECENTELIJK DOOR TNO IS GETEST,
KUNNEN VERGUNNINGEN MOGELIJK WEER VERSTREKT WORDEN.

OC Filtration Solutions is een joint venture van Orange Climate en IFB Filtertechniek (sinds 1

januari 2022 Interfilter HVAC), beide bekenden in de bouw wereld. Ondanks dat de stikstof

problematiek hen (nog) niet direct raakt, hebben ze wel de expertise in de hand om dit op te

lossen. De NOx FilterBox 2.0 heeft de afmetingen van een 20” zeecontainer, is plug-and-play en

dient aangesloten te worden op een 400 V aansluiting.

De NOx FilterBox 2.0 is door TNO een week lang getest op een bouwlocatie in de Randstad.

Hierbij werd continu gekeken hoeveel stikstofoxiden in de NOx FilterBox gingen en hoeveel

(minder) er weer uit kwamen. De metingen laten zien dat het systeem inderdaad goed in staat is

stikstofoxiden af te vangen, vooral de stikstofdioxide; NO2. In de meetperiode van 150 uur werd

bij winterse temperaturen tussen 14 en 0 °C in totaal 458 gram stikstofoxiden afgevangen. Jan

Duyzer van TNO: “TNO staat positief tegenover de mogelijkheid om de netto uitstoot van

stikstofoxiden door bouwprojecten te verminderen door het, ter plaatse, afvangen van

stikstofoxiden uit de lucht. Dit kan leiden tot vermindering van de stikstofdepositie op

natuurgebieden.”

OC Filtration Solutions geeft tevens advies bij het verstrekken van vergunningen en levert

project specifieke berekeningen om dit proces te bespoedigen. Meer informatie via de website of

via 085-064 58 62.  

Impasse bouw doorbroken
Vandaag lanceert de NOx FilterBox 2.0: een plug-and-play oplossing
die als mitigerende maatregel stikstofoxiden (NOx) rond bouw- en

bedrijfsactiviteiten afvangt.

https://www.orangeclimate.com/nl/oc-fs/producten/nfbox
tel:0850645862
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