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Om
Aquatex Water Management
Hvad laver Aquatex Water Management
Har du problemer med bakterier i vandførende
anlæg, kan vi finde årsagen i løbet af 1-2 timer
med vores hurtige testudstyr.
Med vores sortiment af specialprodukter og
egenudviklede rensemetoder, kan vi fjerne
bakterierne på 1-2 dage med dokumentation.
Har du belægninger, der tilstopper ledninger,
rør, vekslere, radiatorer, køletårne og
nedsætter varmeoverførslen, kan vi skaffe
gennemstrømning og forbedret energiregnskab
gennem mekanisk eller kemisk rensning.

Af samme årsag bruger medarbejderne ikke tid
på at møde ind på en fast kontoradresse, men
arbejder hos kunderne.
Leverandører og eneforhandlinger
Gennem årene har vi opnået eneforhandlingen
af en række specialprodukter til hurtig og
miljørigtig fjernelse af bakterier og de fleste
former for belægninger, der kan forhindre flow
og varmeoverførsel i vandførende installationer.
Vores leverandører er som nære partnere, hvor
vi hjælper hinanden med at løse kundernes
opgaver og udvikler nye metoder og produkter.

Historie
Aquatex Water Management opstod I 2001
og har siden løst opgaver med problematiske
bakterier og belægninger i rør, tanke,
varmevekslere hos vandværker, i ejendomme,
industrier, på skibe primært i Danmark og
Sverige.
Organisation
Som en moderne virksomhed arbejder Aquatex
Water Management udelukkende med sine
kerneydelser - rådgivning, projektudarbejdelse,
levering af produkter - og har overladt
øvrige funktioner som økonomi, lager,
logistik og servicearbejder til dygtige
samarbejdspartnere.

Servicepartnere og samarbejder
Vores net af meget professionelle
servicepartnere i Danmark og Sverige gør os i
stand til med få medarbejdere at løse selv flere
større renseopgaver på samme tid.
Vi er også stolte af tætte samarbejder
med nogen af Danmarks førende firmaer
inden for vandbehandling, rådgivning og
overfladebeskyttelse.
Renseprodukter og udstyr
Se www.aquatex.dk for en oversigt over
renseprodukter, pumper og udstyr til
vandanalyser.
Referencer og cases
Har du et projekt, sender vi dig gerne en
beskrivelse af lignende opgaver, vi har løst.
Abonner på vores nyhedsbreve om Vidensdeling
og få tilsendt relevante cases.
Du kan bestilles cases på www.aquatex.dk

Vandforsyninger
Rentvandstanke skal inspiceres med tømt tank
senest hvert 5. år for at opdage fejl og tæringer,
inden de medfører en forurening.
Samtidig renser vi tanken for belægninger, så
selv mindre revner bliver synlige.
Aquatex har erfaring med både reparationer,
rørudskiftninger, reparation af revner og
overflader.
Skal dine rentvandstanke renoveres
og fremtidsikres, så vælg en Aquatex
specialcoatning af samtlige overflader. Bestil
referencer.
Rens råvandsledninger og nedsæt
energiforbruget med 50%
Selv mindre belægninger i råvandsledninger øger
pumpernes energiforbrug.
En rensning tjener sig hjem på kort tid.
Aquatex er specialist i rensning af problematiske
vandledninger. Vores renseteam har stor erfaring
og har udviklet særlige rensemetoder.

med meget
stort volumen
desinficeres
hurtigere.
Reduktionen af det
normalt uundgåelige
vandspild, sker blandt ved
at følge bakterieudviklingen og sætte
i drift præcist, når vandkvaliteten er
godkendt.
Akut forureningsbekæmpelse
Med LuminUltra testudstyr rykker vi ud og
kan spore en forureningskilde i løbet af
1-2 timer. Straks efter kan vi indsætte en
bakteriebekæmpelse og ligeledes analysere
vandkvaliteten for at fastslå, hvornår vandet er
egnet til at sende ud til forbrugerne igen.
Ring 70 260 400 døgnet rundt.
Bestil produkter og udstyr
• Desinfektionsprodukter til tanke, rør, boringer
• Renseprodukter til rentvandstanke uanset
type, til rør, filtre og boringer.
• Pumper til tankrensning.

Aquatex har udviklet nye metoder til desinfektion
af vandledninger med mindre vandspild og
hurtigere idriftsætning. Ved hjælp af højeffektive,
miljørigtige desinfektionsprodukter med lang
desinfektionseffekt, kan også vandledninger

• Doseringspumpe til desinfektion af
vandledninger.
• LuminUltra Water Test - tjek dit drikkevand på
3 minutter.

Vi har de hurtigste og mest økonomiske
løsninger på følgende problemer i
ejendomme
Tilstoppede vandrør der forhindrer
nødvendigt vandtryk over alt i ejendommen
Radiatorer, der er holdt op med at varme på
grund af slam og belægninger.
Varmevekslere med for lidt flow og afkøling
på grund af belægninger.

Ejendomme
hospitaler
offentlige
institutioner

Vi cirkulationsrenser det hele på stedet uden
kostbare udskiftninger af rør, radiatorer og
vekslere. Beboere, gæster og kunder vil knap
være berørte af rensningen.
Bestil en case om tilstoppede vandrør.
Legionella og dårligt vand
Vi har udviklet markedets hurtigste og
bedste metode til bekæmpelse af legionella
og bakterier, der kan medføre lugt og afsmag
i vandsystemer.
Vi sporer kilden til bakterieudviklingen på
minutter med vores specielle testudstyr og
indsætter straks en 2-trins rensning, der
fjerner næringsstoffer og bakterier på få
timer.
Lige efter rensningen analyserer vi
vandkvaliteten og dokumenterer straks, at
anlægget er rent.
Glem alt om opvarmning af rørsystemet
og chockkloringer samt 14 dages
ventetid på legionellaanalyser. Aquatex
legionellabekæmpelse med langtidseffekt er
overstået hurtigere.

Industriservice
rørsystemer
køletårne
vekslere

Aquatex råder over specialprodukter og
testudstyr, der kan opdage procesproblemer
hurtigere og også rense og desinficere på
kortere tid.
Belægninger og aflejringer i rør, tanke,
vekslere og køletårne øger energiforbruget
og risikoen for driftstop.
Aquatex tilbyder renseservice
• Rensning af rør, vekslere og beholdere
for de fleste typer belægninger af
biomaterialer, kalk, okker, mangan, rust,
magnetit, gips, urinsten, glykol, olier og
fedt
• Rensning og desinfektion af køletårne,
fastkølere.
• Trykprøvning
• Desinfektion af nyinstallationer
• Bakteriebekæmpelse - herunder
legionella - med kildesporing samme dag
• Kontrol af UV-anlæg
Levering af
• miljørigtige og økonomiske
renseprodukter
• Udstyr til rensning af varmevekslere
• Testudstyr til bakteriologisk hurtig-kontrol
af vandkvaliter af alle typer samt til
kontrol af halvfabrikata og slutprodukt
med henblik på forøget holdbarhed.

Til lands, til
vands og i
luften
Skibe, borerigge, tog og fly
Vores entre i den maritime verden
begyndte med en akutopgave en fredag
i juli for mange år siden. En international
færge fyldt med ferieglade turister fik
konstateret bakterier i ferskvandet.
Problemet blev klaret under normalt
driftstop.

• rensning af FW-tanke, rørsystemer,
vekslere, toiletsystemer
Testudstyr til hurtig egenkontrol
• af ferskvand med dokumentation til
rederiet
• inden bunkering
• ved tappesteder på skibet
• legionellakontrol

Siden har vi tilbudt
• bakteriologisk kontrol af alle
ferskvandskvaliteter om bord til
drikkevand, badevand, kølevand - og
senest ballastvand og fuel.
• obligatoriske vandprøver.
• afklaring af ferskvandsforureninger på
1 time.
• legionellakontrol.

• kontrol af effekten på UV-filter
• kontrol af FW-tanke
• kontrol af ballastvand

Renseanlæg

Tilstoppede spildevandsledninger renser vi
både mekanisk med rensegrise, luft/vand
spuling eller kemisk.
Rensning af problematiske ledninger er vores
speciale.
Renser du selv dine spildevandsledninger,
leverer vi rensegrise af høj kvalitet. Du får
samtidig rådgivning om, hvordan du opnår
det bedste renseresultat.
Testudstyr til optimering af driften på
renseanlægget
Med LuminUltra kan du teste
bakterieniveauet på 5 minutter på din
indgang af spildevand, så du kan afsløre
toxiditeten, inden du får reduceret
bakteriebestanden i dit slam og får standset
rensningsprocessen.
Mål også løbende sundhedstilstanden i
slammet og reducer slammængden og
omkostninger til beluftning.

AquatexCalc app

Del viden med dine kolleger

Vi har udviklet AquatexCalc app til din
mobiltelefon, så du hurtigt kan

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med til at
dele viden, der hjælper os alle med at udføre de
daglige arbejdsopgaver bedre og hurtigere.

beregne en renseopgave, blandingsforhold og
mængde af det rigtige renseprodukt.
Hent den gratis til din mobiltelefon på AppStore
og Google Play.

Vi har grupperet nyheder og cases, så du kun får
dem, der interesserer dig.
Vi passer på dine oplysninger og dele dem ikke
med nogen. Du kan framelde dig delingen af
viden til enhver tid med et klik.
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