Fluidtec®
drikkevannsanlegg
Markedsledende leverandør
Biovac Environmental Technology AS er markedsledende innen membranfiltrering
av drikkevann i Norge, og har levert over 90 anlegg til norske kommuner, internasjonale aktører og til industrielle prosesser. Biovac benytter en miljøvennlig teknologi
som ikke tilfører kjemikalier, og leverer anlegg med lav livssykluskostnad og høy
kvalitet.
Vårt produkt- og tjenestetilbud inkluderer blant annet:
■
■
■
■
■

Rådgivning innen vannrenseteknologi
Drikkevannsrensing
Rensing av industrielt prosessvann
Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse
Optimalisering av prosess, rehabilitering og
utvidelse av eksisterende anlegg

■
■
■
■
■

Service på membrananlegg
Membranbytte på alle typer membrananlegg
Kjemikalier og reservedeler for drift og
vedlikehold
Forfiltreringsløsninger
UV-anlegg

Rent miljø er livsviktig
Biovac Environmental Technology AS leverer teknologi og produkter for
behandling av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Prosjektering,
konstruksjon, tilvirkning, montasje og samordning av entrepriser krever
stor grad av kompetanse og erfaring. Dette er Biovac’s styrke i et
stadig mer krevende marked. Som stor aktør er også service og
vedlikehold en naturlig og vesentlig del av vår virksomhet.
Vann, og særlig rent vann, er, og har alltid vært, en viktig kilde til
økonomisk vekst og velstand. Biovac har en stor grad
av egenut-viklede produkter og teknologier som løser nettopp disse
utfordringene.
Biovac har lang erfaring fra disse markedene, og kunnskapsrike
medarbeidere som hver dag gir sitt bidrag for et bedre miljø.

Biovac leverer blant annet:
■
■
■
■
■
■
■

små avløpsanlegg
filterbaserte renseløsninger
større avløpsrenseanlegg til
kommune og industri
rådgivning, hydrogeologiske
tjenester, vann- og avløpsplaner
drikkevannsanlegg
prosessanlegg for industrien
pumpestasjoner

Vårt mål er løse våre kunders miljøproblem til en lavest mulig
driftskostnad og høyest mulig kvalitet. Dette gjør vi blant annet
gjennom miljøvennlige løsninger med lavt energi- og kjemikalieforbruk.

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19, NO-2016 Frogner
Tlf.: +47 63 86 64 60
E-post: kontakt@biovac.no
www.biovac.no

Biovac skaper en bedre verden gjennom
integrasjon av bærekraftige miljøløsninger.

Fluidtec® Membranfilteranlegg
Biovac leverer Fluidtec® membranfilter for effektiv og kjemikaliefri rensing
av drikkevann. Membranfiltrering er en form for mikrosiling, der vannet
filtreres gjennom en filterduk (membran) til rentvannsiden (permeat).
Partikulært og oppløst materiale holdes tilbake på konsentratsiden.

Membranfiltrering

Fordeler med Fluidtec®
drikkevannsanlegg:

Fluidtec® membranfilteranlegg har høy driftssikkerhet, og
krever liten bemanning. Smittebærere som virus, bakterier
og sporer filtreres bort, samt at en del forurensninger i
molekylstørrelse også stoppes. Humus fjernes effektivt og
rensemetoden oppnår minst 90 % fargereduksjon i forhold til
innkommende råvann.

¢
¢
¢

Membranfiltrering er en trykkdrevet separasjonsprosess.
Egenskapene i filterflaten og oppbygging av
membranen bestemmer graden av separasjon. Fluidtec®
membranfilteranlegg er nøyaktig tilpasset membranelementets
egenskaper for å sikre optimale driftsbetingelser og levetid.

¢
¢
¢

Ved utskifting av membraner og nyinstallasjoner benyttes det
nå i større grad membraner som har en finere struktur, og som
sikrer enda bedre kvalitet på rentvannet (permeat). Disse nye
membranene er produsert av et syntetisk materiale som tåler
et bredere pH-spekter av rengjøringskjemikalier, og som tillater
kraftigere og mer effektive rensemetoder ved rutinemessig
vedlikehold.

fjerner mikroorganismer som er motstandsdyktige mot klor.
Rent vann føres til magasin (basseng), mens resterende mengde
(konsentrat) sirkuleres sammen med råvann i systemet for å øke
utvinningsgraden.
Denne vannstrømmen passerer langs membranoverflaten i høy
hastighet for å hindre at organiske/uorganiske partikler fester seg
til membranoverflaten. Dette reduserer beleggdannelsen som
ellers ville redusert vanngjennomgangen til rentvannsiden.

Drkkevannfiltrering
Fluidtec® membranfilteranlegg benytter ikke kjemikalier
i produksjonsprosessen, samtidig som det produserer
drikkevann av aller beste kvalitet og smak. Ved eventuell bruk
av UV-aggregat som tilleggsbarriere vil vann produsert med
membranteknologi være så rent at «UV-skygger» unngås og
man får en effektiv UV-behandling.

Lave driftskostnader
Fleksibel produksjon (lav/høy)
Fullautomatisert, driftssikkert
anlegg klart for fjernovervåking
Automatisk døgnvask
Over 20 års erfaring
Serviceavtale

Biovac leverer Fluidtec®-anlegg for følgende applikasjoner:

Omvendt osmose (RO)
Nanofiltrering (NF)
Ultrafiltrering (UF)
Mikrofiltrering (MF)

Hygienisk barriere
Fluidtec® membranfilter er klassifisert som en 100% hygienisk
barriere av norske helsemyndigheter. Fluidtec® membranfilter

Porer, nm

Porer, Dalton*

Trykk, bar

< 0,8
0,8 - 1,5
1,5 - 50
50 - 5000

< 1000
1000-5000
5000 - 5·106
≥ 5·106

10-65
6-30
2-10
0,3-4

Renseprosessen

Produksjon og prosesstyring

For å sikre en effektiv og robust membranfiltrering setter Biovac
høye krav til forbehandling. Automatisk selvrensende filter i SAFog EBS-serien fra Amiad har høy kvalitet på filtreringsduk, effektiv
tilbakespyling og en filtreringsgrad ned til 10µ. Disse egner seg
utmerket til mykt korrosivt råvann og tilfredsstiller aller høyeste
krav til forfiltrering.

Membranfilteranlegget settes opp med to produksjonsnivåer,
høy eller lav produksjon. Anlegget produserer mot nivået i
rentvannsbassenget, men kan også styres manuelt mellom høy
og lav produksjon ved hjelp av frekvensstyrte råvannspumper,
og/eller reguleringsventiler ved gravitasjonstrykk på råvannet.

Riktig forfiltrering sikrer en utvinningsgrad på mer enn 70 %.
Råvannet separeres i membranen til to vannstrømmer, rentvann
(permeat) og oppkonsentrert råvann (konsentrat).
Konsentrat tilsvarende differansen mellom utvunnet rentvann
og tilført råvann slippes kontinuerlig ut av systemet og til avløp.
Avsetninger på membranoverflaten fjernes i helautomatisk rensesekvens, som normalt utføres en gang per døgn.

*1 Dalton=1,66 • 10-24 g

Produsert rentvann vil normalt ha denne kvaliteten:
Parameter

Enhet

Kvalitet
råvann

Kvalitetsnivå
behandlet
vann med
UF-membran

Turbiditet
Farge
Totalt organisk karbon
Jern
Mangan
Aluminium
Koliforme bakterier
E-coli
Kimtall

NTU
mg Pt/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
per 100 ml
per 100 ml
per ml (v/22°C)

1
150
10
3,5
0,4
0,8
4
1
150

< 0,1
2 - 10
5,0
0,17
0,05
0,05
0
0
< 100

Kvalitetsnivå
behandlet vann
med NF-membran

Krav

< 0,1
<2
1,0
< 0,01
0,02
< 0,05
0
0
< 100

<1
20
5,0
0,2
0,05
0,2
0
0
< 100

Amiad SAF-filter

Systemets PLS er programmert for en automatisk skyllesekvens
per døgn. Skyllevann fra sekvensen førest til avløp. Før
membrananlegget starter med ordinær produksjon etter rens, vil
anlegget automatisk produsere rentvann til avløp i en gitt tid før
ordinær produksjon starter. Dette for å sikre at alle vaskerester er
fjernet fra rentvannsiden.
Det understrekes at Biovac SMN-01 skylle-middel er godkjent av
Folkehelseinstituttet for bruk til dette formålet og kan slippes fritt
til reservoar eller kilde. Skyllemiddelet skal ikke miljøklassifiseres.

