Rentvandsservice Hvor som helst
og når som helst
Veolia Water Solutions & Technologies tilbyder AQUAMOVE™ til industrier, der har brug for rent vand til
produktionslinjer eller anlæg.
Denne pan-europæiske service omfatter en stor flåde af mobile vandbehandlingsanlæg, som kan opsættes
som selvstændige anlæg eller sammenbygges til et komplet system, der anvender gennemprøvede og
moderne vandrensningsteknologier.

Nordamerika:
Canada, Mexico,
Puerto Rico, U.S.A.

Afrika:
Ægypten, Gabon,
Marokko, Niger

Sydamerika:
Argentina, Brasilien,
Chile, Columbia,
Venezuela

Sydafrika:
Mellemøsten, Israel,
Libanon, Saudi Arabien,
De forenede Emirater

Europa
Østrig, Belgien, Tjekkiet,
Danmark, Estland,
Finland, Frankrig,
Tyskland, Ungarn,
Irland, Italien, Litauen,
Holland, Norge, Polen,
Portugal, Rumænien,
Slovakiet, Spanien,
Sverige, Schweiz,
Tyrkiet, England

Asien
Kina, Indien,
Indonesien, Japan,
Malaysia, Filippinerne,
Singapore, Sydkorea,
Thailand, Vietnam

Asien og
Stillehavsområdet
Australien, New Zealand

S
HE
LST OG NÅR

UDLEJNING AF UDSTYR I NØDSTILFÆLDE PLANLAGT MIDLERTIDIG LEJE

LANGTIDSKONTRAKT

Driftskontinuitet i en produktionscyklus er
altafgørende. I nødstilfælde kan der stå en
trailer eller container på anlægget i løbet af
24 timer*.
Hvis nødvendigt vil en AQUAMOVE™
servicetekniker betjene udstyret.

Planlagt midlertidig leje af AQUAMOVE™
service kommer oftest på tale, når det drejer
sig om indkøring af nye anlæg som f.eks.
dampblæser,
kemikaliepåfyldning,
midlertidig produktion af ekstra vand,
vedligeholdelse…

Takket være vores mulighed for at tilbyde
en driftsleder på fuldtid på anlægget, kan
en midlertidig lejekontrakt overgå til en
langtidskontrakt (op til 3 års varighed).

På baggrund af en omfattende on-site
undersøgelse kan AQUAMOVE™ forudse
jeres behov i tilfælde af en fejl på jeres
vandbehandlingsanlæg, og udvikle en
Site Response Pack.

De mobile driftsopgaver planlægges som
regel nogle uger før det nye anlæg
installeres; en typisk kontrakt kan vare fra 1
uge til 3 måneder.

PREACT™ servicen sikrer, at
vi ankommer med udstyr
og ressourcer i tide til at
imødegå produktionstab.

24 timer i døgnet*
7 dage om ugen*
365 dage om året*
* afhængig af kundens adresse. For at få mere at
vide om servicemulighederne i jeres område,
kontakt jeres lokale AQUAMOVE™ netværk.

Drift og vedligeholdelse: Når anlægget er
installeret
og
indkørt
vil
vores
servicetekniker besøge anlægget jævnligt
og sikre, at anlægget kører korrekt:
Kemikalielager
efterfyldes,
filtre
(forbrugsvarer) udskiftes m.v.
En driftsleder med fuld tid på anlægget
(inkl. nætter og weekends) kan arrangeres,
såfremt kunden måtte efterspørge denne
mulighed.

Udover denne periode kan
VWS tilbyde en ALL IN PACK™
løsning, der indeholder al
sikkerheden forbundet med en
verdensomspændende service
i relation til udstyr, finansielle lejemuligheder,
vedligeholdelsesprogrammer m.v.

Krüger Aquacare A/S
Fabriksparken 50
DK-2600 Glostrup
Tlf: +45 4345 1676
www.aquacare.dk

Find den lokale
udbyder her:

www.aquamove.com

Veolia Water Solutions & Technologies - Headquarters
« L ’Aquarène » - 1, Place Montgolfier
94417 Saint-Maurice Cedex - France
Tel.: +33(0)1 45 11 55 55
www.veoliawaterst.com
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Mobil løsning
på vandrensning

AQUAMOVE

TM

sikrer Deres rentvandsproduktion.

Flexibel vandservice
Forbehandling
af vand
Mobil rensning, filtrering og aktivkul
er blandt løsningerne til behandling
af drikke-, borings-, overflade- og
havvand:

Veolia Water Solutions & Technologies har udviklet AQUAMOVE™ service gennem mange års erfaring med
behandling af industrivand, hvilket giver kunderne mulighed for at fokusere mere på deres egne kerneforretninger.

> AQUAMOVE™ LØSNINGER

• AQUAMOVE™ SERVICE

AQUAMOVE™ tilbyder mobile løsninger, der
inkluderer modulanlæg til industrier med kortsigtede
såvel som mere langsigtede behov for vandrensning:

• 24/7/365

> Udstyrsnedbrud
> Anlægsindkøring
> Nedetid for anlæg pga. vedligeholdelsesarbejder
> Forsinket levering af nyt anlæg
> Efterprøvning af proces
> Spidsbelastning
> Ændringer i råvandet

• Nødhjælps hotline*
• Ensartet kvalitet af rentvand
(op til 18 MΩ.cm)
• Regenerering af ionbytter
• Membran rensning (CIP)
• Flowhastigheder fra 1 til 400 m3/t
• Europæiske industricertifikater
• Sikkerhedsstandarder
• Minimal affaldsproduktion
• Beredskabsplan
• Hurtig levering og indkøring
efter blot en opringning

● ACTIFLO™
● ACTISOFT™
● FLEXICON™
● MOFI™
● PICAHYDRO™

> ANVENDELSESMULIGHEDER

> fjernelse af opslemmede stoffer
og farve
> fjernelse af kolloide stoffer
> fjernelse af tungmetaller (jern, bly,
kadmium, zink, m.v.)
> reduktion af nitrat og mangan
> fjernelse af klor
> organiske sprøjtemidler og COD
reduktion
> genbrug af behandlet spildevand
> behandling af havvand

• Fordele ved AQUAMOVE™
• kompakt
• designet til lave og høje
flowhastigheder
• kontinuerlig eller intervaldrift

Vandblødgøring
Mobile automatiske eller
manuelle blødgøringsløsninger:
● FLEXICON™
● MOFI™
● MOSO™

> ANVENDELSESMULIGHEDER
> opfyldning af lavtrykskredsløb for
varme- eller køletårne
> opfyldning af lavtrykskedler
> forbehandling til omvendt osmose
> føde- og drikkevareindustrien

• Fordele ved AQUAMOVE™
• enkel proces
• ingen håndtering af kemikalier
• omkostningseffektiv løsning

Demineraliseret
vandkvalitet
Mobile løsninger til omvendt osmose,
ionbytterafionisering og fordampning
● MORO™
● MODI™
● Fordampere (vakuum, mekanisk

dampkomprimering)

> ANVENDELSESMULIGHEDER

> en lang række vandkvaliteter kan opnås
> vandbehandling til ultra-rent vand
> produktion af lavkvalitets
afioniseret vand
(overfladebehandling, maling, glas,
rengøring m.v.)
> havvandsafsaltning
> slutbehandling efter DI anlæg
> reduktion af kolloid kisel

• Fordele ved AQUAMOVE™
• intet behov for regenerering
• høj kapacitet
• kontinuerlig produktion
• cleaning-in-place (CIP) – rensning
på stedet

Ultra-ren
vandkvalitet

Rentvandskvalitet
LILLE OG MELLEM KAPACITET

Mobile løsninger til omvendt
osmose og mixed bed polering for
rentvandsproduktion:
● MOFI™
● MORO™ + MOFI™

HØJKAPACITETSANLÆG

Mobile løsninger til Omvendt Osmose
og Ionbytterdemineralisering for at
imødekomme de krævende og
udfordrende krav til mængder og
kvalitet af vand fra industrien:

● MODI™
● MORO™ + MODI™

> ANVENDELSESMULIGHEDER

> Vandkvaliteter fra 5 til 18 MΩ.cm
> Opfyldning af mellemstore trykkedler
> Insprøjtning af vand til gasturbiner
> Produktion af højkvalitets demineraliseret vand
> Højtrykskedler (kul, atom, kombineret cyklus… )
> Indkøringsopgaver for energiindustrien

• Fordele ved AQUAMOVE™
• to strømme pr. MODI™ (duplex konfiguration)
• ingen udledning
• regenerering via lokale VWS regenereringsanlæg uden for sitet
• Minimalt behov for kemikaliehåndtering
• Cleaning-In-Place (CIP) rensning på stedet
• Kombination af MORO™ og MOFI™/MODI™

Mobile anlæg til omvendt osmose,
ionbytterdemineralisering og
slutpolering til fremstilling af vand med
høj modstand med lavt kiselindhold og
et natriumindhold under 2ppb:

● MODI™ + MOFI™
● MORO™ + MODI™ + MOFI™

> ANVENDELSESMULIGHEDER
> Vandkvaliteter op ti 18 MΩ.cm
> Opfyldning af højtrykskedler
> Opfyldning af kølekredsløb for
atomanlæg
> Kritisk procesudstyr

• Fordele ved AQUAMOVE™
• Ingen regenerering på anlægget
• Høj kapacitet
• Minimal kemikaliehåndtering
• Cleaning-In-Place CIP

… Teknologiske muligheder
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Veolia Water Solutions & Technologies tilbyder AQUAMOVE™ til industrier, der har brug for rent vand til
produktionslinjer eller anlæg.
Denne pan-europæiske service omfatter en stor flåde af mobile vandbehandlingsanlæg, som kan opsættes
som selvstændige anlæg eller sammenbygges til et komplet system, der anvender gennemprøvede og
moderne vandrensningsteknologier.

Nordamerika:
Canada, Mexico,
Puerto Rico, U.S.A.

Afrika:
Ægypten, Gabon,
Marokko, Niger

Sydamerika:
Argentina, Brasilien,
Chile, Columbia,
Venezuela

Sydafrika:
Mellemøsten, Israel,
Libanon, Saudi Arabien,
De forenede Emirater

Europa
Østrig, Belgien, Tjekkiet,
Danmark, Estland,
Finland, Frankrig,
Tyskland, Ungarn,
Irland, Italien, Litauen,
Holland, Norge, Polen,
Portugal, Rumænien,
Slovakiet, Spanien,
Sverige, Schweiz,
Tyrkiet, England

Asien
Kina, Indien,
Indonesien, Japan,
Malaysia, Filippinerne,
Singapore, Sydkorea,
Thailand, Vietnam

Asien og
Stillehavsområdet
Australien, New Zealand
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UDLEJNING AF UDSTYR I NØDSTILFÆLDE PLANLAGT MIDLERTIDIG LEJE

LANGTIDSKONTRAKT

Driftskontinuitet i en produktionscyklus er
altafgørende. I nødstilfælde kan der stå en
trailer eller container på anlægget i løbet af
24 timer*.
Hvis nødvendigt vil en AQUAMOVE™
servicetekniker betjene udstyret.

Planlagt midlertidig leje af AQUAMOVE™
service kommer oftest på tale, når det drejer
sig om indkøring af nye anlæg som f.eks.
dampblæser,
kemikaliepåfyldning,
midlertidig produktion af ekstra vand,
vedligeholdelse…

Takket være vores mulighed for at tilbyde
en driftsleder på fuldtid på anlægget, kan
en midlertidig lejekontrakt overgå til en
langtidskontrakt (op til 3 års varighed).

På baggrund af en omfattende on-site
undersøgelse kan AQUAMOVE™ forudse
jeres behov i tilfælde af en fejl på jeres
vandbehandlingsanlæg, og udvikle en
Site Response Pack.

De mobile driftsopgaver planlægges som
regel nogle uger før det nye anlæg
installeres; en typisk kontrakt kan vare fra 1
uge til 3 måneder.

PREACT™ servicen sikrer, at
vi ankommer med udstyr
og ressourcer i tide til at
imødegå produktionstab.

24 timer i døgnet*
7 dage om ugen*
365 dage om året*
* afhængig af kundens adresse. For at få mere at
vide om servicemulighederne i jeres område,
kontakt jeres lokale AQUAMOVE™ netværk.

Drift og vedligeholdelse: Når anlægget er
installeret
og
indkørt
vil
vores
servicetekniker besøge anlægget jævnligt
og sikre, at anlægget kører korrekt:
Kemikalielager
efterfyldes,
filtre
(forbrugsvarer) udskiftes m.v.
En driftsleder med fuld tid på anlægget
(inkl. nætter og weekends) kan arrangeres,
såfremt kunden måtte efterspørge denne
mulighed.

Udover denne periode kan
VWS tilbyde en ALL IN PACK™
løsning, der indeholder al
sikkerheden forbundet med en
verdensomspændende service
i relation til udstyr, finansielle lejemuligheder,
vedligeholdelsesprogrammer m.v.

Krüger Aquacare A/S
Fabriksparken 50
DK-2600 Glostrup
Tlf: +45 4345 1676
www.aquacare.dk

Find den lokale
udbyder her:

www.aquamove.com

Veolia Water Solutions & Technologies - Headquarters
« L ’Aquarène » - 1, Place Montgolfier
94417 Saint-Maurice Cedex - France
Tel.: +33(0)1 45 11 55 55
www.veoliawaterst.com
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osmose
• Omvendt
Demineralisering
• Ion exchange
• polishing
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•Klaring
•Filtrering
kul
•Aktivt
Blødgøring
•
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systemer
• Rammemonterede
Containere
• Trailere
•

> GENNEMPRØVEDE TEKNOLOGIER
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Mobil løsning
på vandrensning

