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Serviceaftale – specialkemisk driftsanalyse
Periodisk opfølgning – få analytisk dokumentation for den primære
effekt af specialkemikalier til vandbehandlingen
Services
Anvendelsesområder
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færdigvarer
og produktionsudstyr
mod belægVores dagligdag
er mættet med opgaver
af
vidt forskellig art.
skal oveni
også levere A
ningsdannelser
og Vi
korrosion.
Autoklave-Tec
dokumentation
som viser, at tingene kører
er
godkendt af Veterinær-direktoratet,
til anoptimalt og
økonomisk.
vendelse
indenfor
alle typer af autoklaver, paSåledes har
man tit følelsen af, at man
steuranlæg
og dåsevaskeanlæg.
ikke når det hele lige grundigt, simpelthen
fordi der er mindre og mindre tid til at få klaProduktspecifikke kendetegn
ret alle opgaverne.
Bredspektrede korrosionsinhibitorer, stabilisatorer, fedtdispergatorer og glansforbedrende
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Din acti-Chem tekniker hjælper dig straks.
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Sådan skaber det ekstra værdi for dig
Du behøver fremover ikke at spekulere på, om
du står alene med problemerne. Vi er der for at
træde til og for at hjælpe dig.
Merværdi for driften
• Meget omfattende analyseprogram sikrer,
at alle parametre vurderes optimalt.
• Straks-hjælp til eventuelt behov for justering af dosering e.l.
• Sikkerhed for fuld effekt af behandlingen
• Omfattende dokumentation og historik
sikrer, at anlægget aldrig afviger fra
optimalt driftsniveau
Merværdi for økonomien
• Korrekt indregulering sikrer optimalt
kemikalieforbrug og muliggør besparelser
• Større sikkerhed for sikker og stabil drift
Merværdi for miljøet
• Mindre kemikalieforbrug pga. præcis
indregulering og optimering
• Mindre påvirkning af energiforbrug via
mindre kemikalieforbrug

Model 1
Dimensioner
Kapacitet
Tophastighed
Energiforbrug

Model 2

Helhedsløsning
Hos acti-Chem tilbyder vi flere måder
at sam-arbejde på omkring din vandbehandling. Helhedsløsninger er for
dig, som ønsker en slutfunktion og totaløkonomi med 100% garanti for
funktion og effekt. Du outsourcer alt
bøvlet til os og vi leverer og drifter den
komplette løsning, som præcis opfylder dine krav. Du kan holde fokus på
dine primære opgaver og vi tager os af
resten. Helhedsløsningerne består typisk af rådgivning, specialkemi til frit
forbrug, anlæg og lokal driftskontrol.
De leveres oftest som alt-inkl. aftaler
til fast pris. Hør mere om Helhedsløsninger hos din acti-Chem konsulent.
Produkter vi sælger
Du er også velkommen til selv at stykke din egen løsning sammen blandt de
mange spe-cialprodukter vi tilbyder til
vandbehandling. Vi hjælper dig gerne
med at udvælge.

Model 3

Model 4
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