Mobila vattenreningsverk
– när rent vatten är viktigt

Vi renar ditt vatten – SwedisH2O
Aldrig har det varit så enkelt att
effektivt rena skitigt och farligt
vatten. Petroleum, diesel och olja
till drickbart vatten - omöjligt kanske du tänker? Vi fixar det snabbt
och enkelt.
Byggd för att enkelt transporteras och
snabbt komma igång, samtidigt som
mycket vatten kan renas under kort tid.
Vårt vattenreningsverk är perfekt när du
ställer höga krav på filtreringen av vatten.
Våra reningsverk har redan använts för
att filtrera bort petroleum, diesel och olja
till drickbart vatten.
Hur fungerar filtreringen?
I tunnor, inbyggt i en container, sker filtreringen. Först genom förfiltrering, som
tar bort det värsta slammet, för att sedan
filtreras av aktiva ämnen. Ut kommer rent
vatten. Så enkelt är det.

Enkelt att komma igång
På 6-8 timmar är du igång med filtreringen. Containern transporteras till platsen
och placeras i närhet till det farliga vattnet. Anslut ingående och utgående slangar. Koppla in vald strömkälla. Sätt igång
och låt filtreringen utträtta sin magi.

Storlek container:
•
•
•
•

8 fot
10 fot
20 fot
40 fot

Flöden per timme:
Beronde på vald pump

•
•
•
•

1-1 000 liter
1 000 - 5 000 liter
5 000 - 10 000 liter
10 000 - 20 000 liter

Utrustning container:

Användningsområden
Behövs rent vatten? Ja, nyttan är oändlig.
Sanering, jordbruk, industri och vid katastrofer där det blir brist på rent vatten.
Det är bara några områden där filtrering
till rent vatten är viktigt. I många fall till
och med livsviktigt.
Du bestämmer
Hur mycket vatten vill du rena? Hur rent
vill du vattnet ska bli? Du bestämmer och
vi levererar.

•
•
•
•
•
•
•
•

Värmeisolerad
Ljudisolerad
Pump efter volymkrav
Värme- och kylaggregat
El, batteri och/eller solenergi
GPS-styrning
Jordad
DNA-märkning

Service:
Cirka 0,5 - 1 timme vid byte
av tunnor.

Racoon

RACOON

Rent vatten ska vara en självklarhet
Vatten är viktigt, livsviktigt. Vi vill med vårt
unika vattenreningsverk hjälpa till att både ge
människor tillgång till vatten, men även rena
vår planet från farliga ämnen.
SwedisH2O är ett dotterbolag till Racoon
Miljöfilter AB som är världsledande på
filtrering av luft.

SwedisH20 | 0934-153 99 | www.swedish2o.se

