TAK FORDI
DU TÆNKER
RENT
Du har Danmarks
bedste minirenseanlæg. Vi sikrer,
at det bliver ved
med at være det.

TM

DANMARK

TAK FORDI DU TÆNKER RENT
Med denne lille flyer vil vi gerne fortælle dig lidt om, hvad du får for pengene,
når du har investeret i et kvalitetsanlæg, der får professionel service.
Mindst en gang om året servicerer Watersystems’ kompetente fagfolk dit
renseanlæg, så du kan blive ved med at sove roligt om natten.

SERVICE

LABORATORIUM

Her ses to af vores serviceteknikere Eskild og Aksel, der sørger for at anlæggets
styring er opdateret med den nyeste
software og alle indstillinger er tilpasset lige præcis til din families behov. På
den måde sikrer vi dig de lavest mulige
driftsomkostninger. De tjekker desuden, at
alle tekniske komponenter fungerer efter
hensigten, og at de fysiske forhold er i
orden.

Aksel måler her blandt andet slamstanden i bundfældningstanken. Bagefter
måler han temperaturen og iltindholdet
i spildevandet med vort kalibrerede
måleudstyr. Som billedet viser, udtager han
også en vandprøve. Til sidst sørger han for
at påfylde fældningskemikalier (kun ved
SOP-anlæg).

ADMINISTRATION

Hos Watersystems A/S står du i centrum

Vores servicekoordinatorer Ada og Nicky
sørger for professionel rådgivning. De
udarbejder også den servicerapport, der
indeholder alle vigtige informationer og
registreringer fra hvert eneste servicebesøg, så historikken på dit anlæg altid er
klar og tilgængelig.

Din tilfredshed er første prioritet. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores service
bedre. Derfor er du altid velkommen til at ringe til os med ris, ros og spørgsmål
på tlf. 7448-5033

Ada og Nicky koordinerer vores servicebesøg i hele landet, og rapporterer de
nødvendige data som f.eks. spildevandsanalyser til myndighederne.
Christian hjælper med alt det forefaldne
arbejde indenfor administration af vores
omkring 2500 minirenseanlæg i Danmark.

Teddy og Søren analyserer vandprøven
på vores spildevandslaboratorium. Som
standard analyseres koncentrationen af
COD, total fosfor (kun ved SOP-anlæg),
Ammonium-Kvælstof samt pH- værdien.
Teddy er Servicechef og er “bagland”
for vores i alt 6 serviceteknikere.
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