Inspektion af rentvandstank
Hvornår har du sidst fået efterset din rentvandstank?
❖
❖

Planlægning af de fremtidige investeringer
Tilstandsvurdering under drift – undgå driftsstop

Ved brugen af en robotstyret inspektion af din rentvandstank er der mange fordele for dig:
Totalleverandør til vandværker
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyt vandværk
Renovering af vandværk
Iltningssystemer
Kamerainspektion af
rentvandstanke
Åben og lukkede filtre
SRO og El-arbejde
Rådgivning
Blødgøringsanlæg
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Spar penge – spar tid – undgå tømning!
Robotstyret inspektion – hurtigt og effektivt
Absolut højeste hygiejnestandard
Ingen driftstop
Synligt resultat indenfor få timer og fuld rapport efterfølgende
Sporing af forureningskilde

I et tæt samarbejde med
vandværket, udarbejder vi
specifikke løsninger med fokus på
vandværkets størrelse, økonomi og
fremtidige vækstmuligheder.
Virksomhedens ekspertise baserer
på mange års erfaring i branchen.

Vores mål er kundens tilfredshed:
•
•
•
•
•
•

Vandkvalitet
Forsyningssikkerhed
Energiforbrug
Økonomiske besparelser
Miljøvenlighed
Levering til tiden

Danwatec er specialister i vandværker og tager alle nødvendige hensyn til hygiejnen.

Vi holder hvad vi lover

Vores ROV fylder 40*40*70 cm og dens glatte overflader sikrer en minimal
hygiejnerisiko. Selvfølgelig er vore operatører hygiejneuddannede og udstyret bliver
aldrig brugt til andet end rentvandstanke.

Danwatec
Energivej 3
DK-4180 Sorø

Under gennemgangen af tanken, kan du selv følge med og udpege områder som kunne
være af særlig interesse. Hele forløbet af inspektion bliver dokumenteret i en let
tilgængelig rapport. Filmen og billeder udleveres på elektronisk medie.

Tel.: +45 20 62 73 50
Mail: info@danwatec.dk
Web: www.danwatec.dk

Som specialister på området, giver vi gerne forslag og priser på efterfølgende
udbedringer af skader, eller i kan anvende materialet til at få andre forslag.

Leverandør indenfor vandværksprojektering, rådgivning
-nybygning, -renovering:
• Service og vedligeholdelse • Rensning og desinficering
af rentvandstanke • Inspektion under drift • KUV-aftaler

Eksempel på den praktiske udførelse af en rentvandstank (venstre – indendørs, højre – udendørs)

HVEM VED HVAD VI MON FINDER?

Læs mere og se videoeksempel fra en inspektion på www.danwatec.dk/rov

Leverandør indenfor vandværksprojektering, rådgivning
-nybygning, -renovering:
• Service og vedligeholdelse • Rensning og desinficering
af rentvandstanke • Inspektion under drift • KUV-aftaler

