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Udlejningsanlæg

Service

Vi har mere end 70 års erfaring med udvikling, fremstilling,
salg og service af driftssikre vandbehandlingsanlæg. I
dette materiale gives et hurtigt overblik over de typer af
vandbehandlingsanlæg, vi tilbyder på udlejningsbasis:

Vores service er landsdækkende og kendetegnet ved hurtig
identiﬁkation og løsning af opgaverne.
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•
•
•

•
•
•
•

filtreringsanlæg
blødgøringsanlæg
omvendt osmoseanlæg (RO-anlæg)
mixed-bed anlæg
UV-desinfektionsanlæg

Klar til brug!
Anlæggene står klar til afsendelse, så vi kan imødekomme dit
behov for vandbehandling her og nu. Alle anlæg er designet,
så de hurtigt kan tilsluttes på brugsstedet efter ankomst.
Anvendelsesområder
Vores udlejningsanlæg anvendes bl.a. til følgende opgaver:

Vi tilbyder en lang række forskellige serviceydelser, bl.a.
tilkaldeservice/serviceaftaler
gratis vandanalyser
salt til blødgøringsanlæg
renovering/udskiftning og optimering af eksisterende
vandbehandlingsanlæg

Yderligere information
Ring til os på tlf. 87 93 83 00 for at høre nærmere om de mange
muligheder for leje af vandbehandlingsanlæg.
Du kan også læse mere om SILHORKO
og vores produkter på silhorko.dk

• forsyning af drikkevand og procesvand til nødsituationer
og sæsonbetonede spidsbelastninger
• midlertidig forsyning af vand ved modernisering eller
udskiftning af eksisterende vandbehandlingsanlæg,
så du undgår produktionsstop
• påfyldning af forrådstanke og ledningsnet i kraft- og
fjernvarmeværker
• pilottests

Ren udlejning!
Har du brug for filtreret, blødgjort, demineraliseret
eller bakteriefrit vand i en tidsbegrænset periode?
Vi tilbyder et bredt program af komplette, mobile
vandbehandlingsanlæg, som udlejes til alle med et midlertidigt
behov for vandbehandling! Vi har løsninger til små, mellem og
store vandbehov. Anlæggene er klar til brug.

Udvikler behovet sig til at blive mere permanent end først
antaget, så er vores udlejningsanlæg til salg.
Vi står selvfølgelig også klar med hjælp til opstart af anlæg
og evt. undervisning af betjeningspersonale.

Hovedkontor og fabrik:

Sjællandsafdeling:

SILHORKO-EUROWATER A/S
Stilling, DK-8660 Skanderborg
Telefon: +45 87 93 83 00

SILHORKO-EUROWATER A/S
DK-3400 Hillerød
Telefon: +45 48 20 10 00

info@silhorko.dk
www.silhorko.dk

Filtrering
Ydelse op til 30 m3/h
Foruden filteranlæg tilbydes også
rentvandstank og udpumpningsanlæg.

Demineralisering
Ydelse op til 5 m3/h
Vandkvalitet: totalafsaltet vand typisk < 10 µS/cm
Rammemonteret anlæg med RO-anlæg med mekanisk filter og blødgøringsanlæg som forbehandling samt separat enhed bestående af tank og pumpe.

Demineraliseret vand af højeste kvalitet
Ydelse op til 28 m3/h
Vandkvalitet: totalafsaltet vand typisk < 0,1 µS/cm
Mixed-bed anlæg, hvor regeneration ikke foregår på selve
brugsstedet.

Blødgøring
Ydelse op til 30 m3/h
Vandkvalitet: blødgjort vand typisk < 0,5 °dH
Anlæggene er bygget på robust transportramme.

Demineraliseringsanlæg i frostsikret 20 fods container
Ydelse op til 20 m3/h
Vandkvalitet: totalafsaltet vand typisk < 10 µS/cm
Anlæg i container: RO-anlæg med mekanisk filter og
blødgøringsanlæg som forbehandling.

UV-desinfektion
Ydelse op til 150 m3/h
Vandkvalitet: Bakteriefrit vand
Mobilt UV-anlæg: En effektiv og hurtig løsning i forbindelse
med en bakteriologisk forurening.

