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TÆNK
RENT
Danskernes
foretrukne
renseløsning
Et WS bioclean™ minirenseanlæg er ren fornuft.
Det er Danmarks mindste og mest kompakte anlæg
- specialtilpasset det nordiske klima med patenteret
teknologi, der har højeste renseeffekt i alle klasser.
Og så er det fremtidssikret og garanteret
lugt- og støjfrit.

Dine fordele
1. Minirenseanlægget
uden elektronik i
tanken

4. Markedets laveste
energiforbrug - 410
kWh årligt ved 5 PE

2. Unik fjernbetjening:
Døgnovervåget
tryghed for dig

5. Garanteret lugt- og
støjfrit

3. Kører også ved strømsvigt; uden tilstopning
eller tilbageløb
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DANMARK

Patenteret spildevandsrensning
i verdensklasse
www.wsb-clean.com

REN DANSK
KVALITET DER
BETALER SIG
Overvejer du minirenseanlæg?
Så tænk langsigtet: Et minirenseanlæg skal
være lydløst og lugtfrit. Det skal fungere
perfekt. Det skal være økonomisk. Og så skal
det leve op til fremtidens miljøkrav.
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Med minirenseanlægget WS bioclean™ får du en patenteret
renseteknologi - anvendt i mere end 50.000 anlæg på verdensplan der bare holder. Her går dansk kvalitetsdesign og god økonomi hånd
i hånd.

INTEGRERET
BUNDFÆLDNINGSTANK
Spildevand fra husholdningen
føres ind i anlæggets
integrerede septik-/
bundfældningstank.

Anlægget er solgt i ca. 3.000 eksemplarer i Danmark, og
fungerer fejlfrit - selv under ekstreme temperaturer. Det er 100%
lugtfrit og næsten lydløst og usynligt.
Driftsikkerheden er i top, fordi kvaliteten er det. WS bioclean™ er
designet efter et unikt gennemløbsprincip. Og hemmeligheden?
Vi har gjort anlæggets drift helt uafhængig af sårbar elektronik og
pumpefunktioner.

BILLIGERE OG BEDRE...

WS bioclean™ er billigere at etablere end andre anlæg.
Der er nemlig kun én beholder, som skal graves ned og tilsluttes.
Og dine efterfølgende udgifter vil være minimale: WS bioclean™
bruger stort set ingen strøm.
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BIOFILMKAMMER
Det klarede vand strømmer
ind i biokammeret, hvor
den biologiske renseproces
finder sted.
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Ved krav om Fosforfjernelse:
Fældningsmiddel doseres
simultant i biofilmkammeret (3).
Fosfor samles og køres bort
en gang om året med slam fra
bundfældningstanken.

Vi holder oven i købet dit anlæg i topform, når vores dygtige
fagmænd kommer på det lovpligtige, årlige servicebesøg.
WS bioclean™ har Danmarks højeste renseeffekt i alle klasser.
En renseeffekt, der sikrer både din økonomi og miljøet for fremtiden.
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ILTNINGSENHED
Biokammeret tilføres
luft fra den fintboblende
iltningsenhed.
På den måde fremmes
mikroorganismernes
ydelse.
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CLICK+CLEAN™
FJERNOVERVÅGNING
Fjernstyret tryghed. Døgnet rundt
Click+Clean™ er avanceret
fjernstyringsteknologi, der sikrer dit
anlæg ned i mindste detalje.
Med Click+Clean™ overvåger vi gratis
dit anlæg fra vores kontor og sikrer
stabil drift sammen med dig
- døgnet rundt, året rundt.
Og hvis du ønsker det, kan du
selvfølgelig også kobles op på
Click+Clean™ med din PC eller
smartphone.
Ved udsving kan vi fjernbetjene dit
anlæg og spare dig for dyre servicebesøg, og du får tryghed her og nu.
Click+Clean™ fordi kun det bedste er
godt nok.
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(+45) 74 48 50 33

SALG/TEKNISK
RÅDGIVNING

Sådan
fungerer
dit anlæg...
Jesper Larsen
Salgsansvarlig
(+45) 30 30 90 47

1

FÅS SELVFØLGELIG
OGSÅ I VORES
ROBUSTE
BETONBEHOLDER
5
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KUNDESERVICE

Spørg din kloakmester,
hvad der er bedst
for dig…

www.watersystems.dk

SE ETABLERING AF
ET WS BIOCLEAN™
ANLÆG PÅ
WWW.WATERSYSTEMS.DK
ELLER SCAN QR-KODEN
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ONLINE
INFORMATION

UDLØB
Det rensede vand
ledes via anlæggets
udløb til en naturrecipient såsom
vandløb, sø, grøft
eller lignende.
Alternativt kan det
sendes til nedsivning
i jorden via et dræn.

EFTERKLARINGSTANK
En luftstyret mammutpumpe
fører de bundfældede partikler
tilbage til bundfældningstanken
og gennem en ny renseproces.

SE INTERAKTIV FILM
OM ANLÆGGET PÅ
WWW.WATERSYSTEMS.DK

Vil du vide mere, så ring til din lokale
autoriserede kloakmester, eller
Watersystems A/S for yderligere råd og
vejledning.

watersystems A/S
JYLLAND
Lundsbjerg Industrivej 43
DK-6200 Aabenraa
T + 45 74 48 50 33

SJÆLLAND
Skovgårdsvej 1
DK-4640 Faxe
T + 45 44 45 02 13

KUNDESERVICE:
+45 74 48 50 33
TEKNISK RÅDGIVNING:

www.watersystems.dk
info@watersystems.dk

Jylland/Fyn +45 30 30 90 47
Sjælland

+45 51 94 41 79

