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MER ENN 25 ÅRS ERFARING MED VANNBEHANDLING

Unik er opptatt av å gi kunden god service og levere ett tilpasset  
kvalitetsprodukt til en rimelig pris. La Unik løse oppgaven for deg.

RENSETEKNOLOGI PÅ NATURENS EGNE PREMISSER

UV (ultrafiolett stråling) regnes over hele verden  
som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og  
miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. 
En viktig fordel er evnen til å eliminere bakterier, virus og cyster  
i vannet, det kan ikke gjøres med tradisjonelle klorprosesser. 

 

UNIK VANNBEHANDLINGSANLEGG

 Et kvalitetsprodukt til en rimelig pris
 Tilpasset kundens behov
 «plug & play» montering
 Man klarer selv enkelt å skifte filter og UV-lampe
 Fjerner virus, cyster og alle bakterier  

 (Giardia, E.coli, Kolliforme bakterier osv.)
 Løsninger i tråd med drikkevannsforskriftene.

Informasjon Unik behøver for å beregne kapasitetsbehov:
Antall vannkraner, vannkilde (offentlig/ privat vannverk, borehull,  
problemer med overflatevann) og vannprøver.

Vannbehandling til hus & hytter

Les mer om vannbehandling 
på www.unikwater.com.



FISKESPERRE
Spesialutviklet for å hindre rømming  
fra hovedløp på settefisk anlegg.

 Innfrir krav om avløpssikring 
 Ivaretar fiskevelferd 
 Ivaretar HMS 
 Driftssikker 
 Selvrensende 
 Vedlikeholdsfritt materiale 
 Enkel service 
 Alarmfunksjoner

FILTRERING AV LAKSELUS
Komplett renseløsning som  
innfrir krav fra mattilsynet

 Oppfyller alle krav 
 Enkel og rimelig 
 Minimalt behov for vedlikehold

BÅNDFILTER
Partikkelfjerning fra ferskvann 
og sjøvann, varmeveksling fra 
avløpsvann, eksempel smolt-/yngel-
produksjon, slakteri og annen industri.  
Benyttes også til planktonsamling/
separasjon til fòr for marin yngel. 

 Sikrer godt arbeidsmiljø 
 Fullautomatisert 
 Minimalt krav til ettersyn,  

 service og vedlikehold

UV-ANLEGG
Ultrafiolett stråling – en svært pålitelig, 
kostnadseffektiv og miljøvennlig 
løsning for desinfisering av vann

 Kapasiteter fra 0.1-20m3/min 
 Mange modeller med lav og 

 mellomtrykks lamper 
 Driftssikker, lang levetid

DRIKKEVANN
Unik leverer komplette løsninger for 
rensing av drikkevann. Løsninger bygges 
gjerne ferdig prefabrikert fra fabrikk 
som «plug & play» løsning. Typiske 
bruksområder for slike anlegg er:

 Hus og hytter 
 Hoteller og institusjoner 
 Private vannverk 
 Kommunale vannverk 
 Der rent vann kreves

RESIRKULERING AV VANN
Unik leverer en rekke filterløsninger 
innen filtrering av vann for resirkulering. 
Av løsninger kan nevnes: trommelfilter, 
trykkfilter og transportbåndfilter. 

 Filtrering fra 50my og oppover 
 Selvrensende filtrering 
 Innovative løsninger

SERVICEAVTALE: Vi tilbyr serviceavtale – ta kontakt for tilbud

VI  LEVERER OGSÅ:
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