
Anlæg 

til rensning 

og genbrug af vand 

& 

Opsamling af regnvand 

 

TRANSPORTBRANCHEN 



Billede 2: Genbrugsvandet til vask (spildevandet 

efter rensning) 

Billede 1: Anlægget uden hus 

PRODUKTBESKRIVELSE 

 

Anlægget er bygget på en platform (3 x 2,5 m) der står ovenpå jorden. Platformen er bygget som et flytbare 

unit hvor alt teknik er inkluderet (Billedet på frontsiden og Billede 1). Bundrammen er galvaniseret og hele 

anlæg er isoleret. I anlægget står der bl. a. en tanke (bioreaktor) på 10 m3. Ved siden af anlægget står der en 

buffertank på 9 m3.  

 

Vandet renses biologisk med MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) teknologien ved hjælp af bakterier. An-

lægget renser og genbruger 100 % af det vand der tilføres anlægget. Det betyder at det er det samme vand 

der bruges igen og igen. Renset vand er lige så klar som drikkevand (Billede 2). Vandet der blev trukket væk 

under vask erstattes med regnvand. 

 

Anlægget er fuldautomatisk og online (Billede 3). Anlægget opsamler data for indgående drikkevand, pro-

cesvand til vaskemaskine, afledning til kommunalt afløb, oxygen niveau og microsiemens (salt). Alle data kan ses 

på kundens PC hvor vi samtidig følger udvikling. 

 

Normalt vil anlægget ikke aflede spildevand medmindre der tilføres vand fra andre kilder. Om vinteren 

når der er salt på vejen regulerer anlægget salt niveauet så det ikke giver aflejringer. Salt niveauet reguleres ved 

at tilføre regnvand eller drikkevand. Og derfor giver det en lille afledning til kommunen i vinterhalvåret. 

Anlægget sælges med 1 års garanti. Der er mulighed for at tegne en servicekontrakt. 



FORDELE: 

 

• anvendelse af regnvand 

• lugtfrit 

• kræver ikke olieudskiller 

• reducering af slam 

• flytbart 

• meget lidt vedligeholdelse 

• miljøvenlig teknologi - uden kemi 

• online styring, samt service 

BESPARELSE: 

 

• udgifter til drikkevand 

• udledningsafgift på spildevand 

• afgifter på tømning og inspektion 

af olieudskiller 

• udgifter på slamsuger 

• udgifter på kemi 

Billede 3: Online brugerflade med styring 

Billede 4: Bakteriebærer Renseprocessen forgår på den måde at spildevandet ledes til et 

sandfang hvor store partikler (eks. sand) sedimenteres. Derefter løber 

vandet til en tank, hvorfra bliver det pumpet op til en bioreaktor. I bio-

reaktoren er der medier (Billede 4) som bærer bakterie der renser 

organisk materiale i vandet. Efterfølgende ledes vandet gennem to eller 

fire sandfiltre til en buffertank hvor vandet opbevares indtil det bliver 

brugt igen. 
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Anlægget bidrager direkte til opfyldning af de følgende bæredygtige FNs Verdensmål. 

Vi løser opgaver indenfor: 

 

Rensning af industrispildevand 

Recirkulering og genbrug af vand (inkl. Procesvand) 

Bilvaskanlæg (Personbil, Lastvogne, Tankvogne, bus, tog mv.) 

Kravspecificeret rensning (Svanemærke, recipient) 

Regnvandsopsamling som supplement til friskvand) 

Mekanisk kalkspaltning  


