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Hovedkontor og produktion 

SILKEBORG HORSENS KOLDING 
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EUROWATER kontorer 
Forhandlere 

Internationalt netværk 
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• Ydelse 5 m³/h 
• Ledningsevne <0,07 S/cm 
• Kiselsyreindhold <0,01 mg/l 

Demineralisering UPCORE 
• CO2-afblæser 
• Mixed-bed polering 
• Integration af PLC-styring i 

eksisterende SCADA system 

Spædevand til højtryksdampkedel på CHP 



16. november 2011 4 

SILHORKO standard vandværk med trykfilter 

Trykfilteranlæg 

Udstyr til 
returskylning 

Iltningsudstyr 
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Trykfilter i drift 

Iltningsluft 

Råvand 

Filtreret vand 

      Bærelag 
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Trykfilter i luftskyl 

Skylleluft 

Skylleluft 

     Bærelag 



16. november 2011 7 

Trykfilter i vandskyl 

Skyllevand 

Skyllevand 

       Bærelag 
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Trykfilter 

Dysebund 

Råvand 

Skyllevand ud 

Filtreret vand 

Skyllevand ind 

Iltning med luft 
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Iltning i filter 

• Spredeplade 
• Iltningsluft 
• Luftudlader 
• Svømmer 
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Iltnings- og skylleudstyr 
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Iltning 

Iltningsanlæg 

Kompressor  
m. tankdræn 

Mikrofilter samt  
aktivt kulfilter  
til luft 

Ilt- og styre- 
luftssystem 
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Kontrolpunkter for trykfilter 

• Tryk – tilgang (manometer) 
• Tryk – afgang (manometer) 
• Flow – afgang (flowmåler) 
• Reguleringsventil – afgang 
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• Ydelse 7,2 m³/h 
• Reduktion af: 

Jern < 0,05 mg/l 
Mangan < 0,02 mg/l 

• 2 x NSB 60 (parallelle filtre) 
• Pumper til rentvandsudpump-

ning, type CRE 5-10 x 2 

Drikkevand til husholdning og større gårdbrug 
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Truelsbjerg 
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Standard vandværk: Filtrering i åbne filtre 

• Filterlaghøjde 
• Filtermaterialernes overflade 
• Vandfordeling under drift 
• Vand- og luftfordeling under skyl 
• Skylleinterval 
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Service 

• SILHORKO serviceaftaler til vandværker 
Serviceeftersyn 

Servicearbejdet udføres med 
udgangspunkt i Silhorko Håndbog 
for Vandværksservice, der 
beskriver alle procedurer før, 
under og efter besøget. 

Et serviceeftersyn omfatter en lang 
række aftalte kontrolpunkter i 
henhold til tjekliste 

•Defekte dele vil blive udskiftet i 
nødvendigt omfang og faktureret 
særskilt 

•Større arbejder såsom udskiftning 
af filtermateriale o. lign. Aftales fra 
gang til gang 

•Fuld dokumentation 

Forebyggende vedligeholdelse 

En aftale om serviceeftersyn kan 
udbygges med en aftale om 
forebyggende vedligeholdelse med 
det formål at minimere 
driftsforstyrrelser som følge af 
defekt på sliddele, bevægelige dele 
og andre driftfølsomme dele. 

•Indeholder de samme punkter som 
serviceeftersyn. Plus… 

•Præventiv udskiftning af udvalgte 
dele i henhold til individuel 
vedligeholdelsesplan 

•Mulighed for bortskaffelse af 
skiftede dele, olie o. lign. 

•Intet tillæg på tilkaldevagt 

Andre serviceydelser 

•Tilkaldevagt døgnet rundt 

•Udlejning af mobile anlæg til 
nødsituationer 

•Særlig behandling fx pesticid- eller 
arsenfjernelse 

•Etablering af hygiejnebarriere vha. 
UV-desinfektionsanlæg 

•Tilstandsrapport 

•Risikoanalyse 

•Energioptimering 

•Testanlæg 

•Moderniseringsforslag 

•Forslag til nyt vandværk 

•Levering af forbrugsmaterialer: 
Filtersand, Magno-Dol, Nevtraco, 
Aktivt kul, osv. 
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Servicerapport og tjeklister 
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Filtreringsanlæg 
Ydelse op til 30 m3/h 

UV-anlæg 
Ydelse op til 150 m3/h 

Udlejningsanlæg – klar til brug! 

Rentvandsbeholder og pumpe 
Kapacitet op til 12 m3 
Ydelse op til 60 m3/h 
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Tak for opmærksomheden! 

Spørgsmål? 


