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Filterpose
Unik Filtersystem AS har i samarbeid med ﬁskefôr leverandør
utviklet oppsamlingspose til uttak av fòrprøver.
Posen er utformet slik at fòr behandles så skånsomt som mulig og unngår at pellets
skades eller deformeres unødvendig. Posen er produsert i kraftig polyestermateriale
«sveitsisk silke» med lys og maskeåpning tilpasset formål.

FORDELER
Skånsom mot ﬁskefor

Produsert i kraftig materiale

Tilpasset standard
rørdimensjon

Kan vaskes i maskin
Kostnadsbesparende

Ergonomisk utformet

ØNSKER Å BESTILLE

STK. FILTERPOSER

Fyll ut og send inn pr. adresse, fax eller epost

Kontaktperson
Firma

Tlf.

Sendes til
Faktureringsadresse
Signatur

Ønsker å bli kontaktet av selger for uforpliktende samtale.

Unik Filtersystem AS, Postboks 53, 5200 Os / Tlf. +47 56 56 55 60 / Fax +47 56 30 18 33 / webmaster@unikwater.com

VI LEVERER OGSÅ:

FISKESPERRE

BÅNDFILTER

DRIKKEVANN

Spesialutviklet for å hindre rømming
fra hovedløp på setteﬁsk anlegg.

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

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:

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

Sikrer godt arbeidsmiljø
Fullautomatisert
Minimalt krav til ettersyn,
service og vedlikehold

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

FILTRERING AV LAKSELUS

UV-ANLEGG

RESIRKULERING AV VANN

Komplett renseløsning som
innfrir krav fra mattilsynet

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

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

Oppfyller alle krav
Enkel og rimelig
Minimalt behov for vedlikehold

Kapasiteter fra 0.1-20m3/min
Mange modeller med lav og
mellomtrykks lamper
Driftssikker, lang levetid

Filtrering fra 50my og oppover
Selvrensende ﬁltrering
Innovative løsninger

SERVICEAVTALE: Vi tilbyr serviceavtale – ta kontakt for tilbud

UNIK FILTERSYSTEM AS
Landboden 70, Postboks 53,5200 OS

Tlf + 47 56 56 55 60
Fax + 47 56 30 18 33

webmaster@unikwater.com

www.unikwater.com

