Помощ след продажбата и при избор на приложенията
При нас в Partech грижата за клиента не е само на думи. Тя е наше ежедневие и част от
културата ни. Независимо дали се намирате във Великобритания или някъде по света, ние
разполагаме с екип от опитни инженери и мрежа от дистрибутори, които могат да ви
предложат решение, съобразено с конкретните ви нужди.

Пречистване на битови и промишлени отпадни води
Активна утайка

Краен или вторичен

• Разтворен кислород
• Редокспотенциал
• Неразтворени вещества (TSS)

• Плътност на утайка
• Ниво на утайка

Пречистена вода
• pH
• Мътност
• Неразтворени вещества

Оптимизация и намаляване на разходите

•
•
•
•
•
•

В свят, сблъскващ се с все по-строги норми по
отношение на опазване на околната среда, ние
предлагаме средства за измерване и анализ, които
да ви помогнат да оптимизирате управлението на
процесите, да намалите разходите и да
предотвратите инциденти на замърсяване.
Експертните ни познания, съчетани с водещи на
пазара продукти ни прави идеалният партньор за
нуждите на вашия мониторинг.

Проводимост
Разтворен кислород
pH
Редокспотенциал
Неразтворени вещества
Мътност

Третична обработка

Вход
•
•
•
•

Река

• UV пропускливост (UVT)
• Мътност

pH
Проводимост
Редокспотенциал
Неразтворени вещества

Рециркулация на активната утайка
• Неразтворени вещества (RAS)

Дъждовен
резервоар

Хлориране

Третиране на утайката
Входни
съоръжения

Промишлени
отпадъчни
води

• Хлор
• Мътност

• Неразтворени вещества

Първичен утаител
• Ниво на утайка
• Плътност на утайка

Мембранна филтрация
• pH
• Мътност

Денитрификация
Градска канализация

Водовземане
•
•
•
•

• pH
• Мътност

Проводимост
pH
Филтриране
Мътност
UV Органика

Утаител
Озониране

•
•
•
•

Хлор
Проводимост
pH
Мътност

• Ниво на утайка
• Плътност на утайка

Флокулант
Утаител

Надеждни уреди за конкретни приложения
Доставяме уреди за всеки процес при
пречистване
на
питейни,
битови
и
промишлени отпадъчни води. Платформата
WaterWatch²
комбинира
мониторинг
и
управление с множество входове за датчици,
конфигурирани да отговарят на нуждите на
вашето приложение.

Пречистена
вода

Коагулант

Кладенец

• Ниво на утайка

Третиране на утайката

Водовземане
•
•
•
•
•

Проводимост
Масла върху вода
Мътност
pH
UV органични в-ва

Река/
Езеро/
Резервоар

Входящ контрол
• Проводимост
• pH
• Мътност

• Ниво на утайка
• Плътност на утайка

Пречистване на питейна вода

