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BILVASK
NORMER OG REGULERINGER
Før i tiden vasket folk bilen hjemme. Nåfortiden har de fleste land i Europa
reguleringer for å redusere denne praksisen av miljømessige grunner.
Disse reguleringene representerer et viktig trinnfremover mot redusert
forurensning.Først av alt for å promotere profesjonelle vaskemetoder som krever
mindre vann og for å oppmuntre professjonelle til å benytte mest optimale
metoder for vannbehandling..

VANLIGE METODER FOR PROFESJONELL BILVASK

CONVEYORSYSTEM
Et conveyorsystem beveger
kjøretøyet gjennom en serie av
faste vaskemekanismer

SELV VASK SERVICE
Selv vask fasiliteter, generelt mynt
operert der kjøretøyets eier foretar vask
inkludert høytrykksspyling.

ROLL-OVER
En automatisk vaskemaskin
vasker og tørker mens den
ruller bak og frem over et
stillestående kjøretøy

FORDELER MED BEHANDLING AV BILVASKEVANNET
Resirkulering av renset vann for gjenbruk

Bløtt vannfor renere kjøretøy og fornøyde kunder

• Reduserte vannkostnader
• Bidrar til en mer bærekraftig planet
• I flere EU land gis finansiell støtte til firmaer som
jobber miljøvennlig
• Bilvaskeanlegg utstyrt med anlegg for resirkulering av
vann er mindre følsomme for vannmangel

• Resuserer hvite flekker på kjøretøy forårsaket av kalk
• Øker effekten av vaskemiddelet- spar penger på mindre
bruk av detergenter
• Hurtigere skumming bidrar til å redusere vannforbruket
• Redusert beleggdannelse beskytter og forlenger levetiden
på vaskeutstyret

VANNBEHANDLING I BILVASKEANLEGG
På neste sidebeskriver vi hvordan våre produkter skaper to fordeler i bilvaskeanlegg:
1. Resirkulering av vann
2. Behandling av hardt vann
*Subject to changes due to local legislation.
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FORFILTRERING
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Beskyttelse av utstyret mot
partikler

Beskyttelse av utstyret mot
partikler

Sand og jernpartikler
fjernes effektivt med våre
sandfilter

Pentair DGD patroner (Dual
Gradient Filtration) sikrer
premium sediment fjerning
og reduserer trykktap.
Be om mer info

Be om mer info

Pentair DGD serie
filterpatroner

FC serien med Siata
styreventiler
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AVHERDING
R Fjerning av kalsium og
magnesium ioner med
AAS serien
h

Be om mer info

AS duplex avherdersystem
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OMVENDT OSMOSE
FILTRERING
Fjerning av salter etter
avherding
Modular 2 serien fjerner
alle løste salter i vannet
ved. hjelp av omvendt osmose
Be om mer info

Modular system Pro
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MIXED BED
IONEBYTTING
Slutt polerings trinn

Fjerner alle salter i vannet slik
at det oppnår en høy renhet

Be om mer info

Patroner i FCP serien

Big Blue filterhus

Fjerning av oljerester

Kombiner våre Big Blue filterhus
medvåre OAC plus patroner for
fjerning av organisk stoff og lukt

Autotrol

SLUTT
POLERING
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Be om mer info

Pentair OAC pluss patron

Pentair pose
Filter
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MIKROFILTRERING

DESINFISERING
Fjerning av mikroorganismer og bakterier
med ultrafilter

Pentair system UF-100
med sine millioner av mikroskopiske
porer avskiller mikro,

8

Fjerning av resterende
suspendert stoff

RESIRKULERING
AV AVLØPSVANN

Pentair filterhus og filterposer er
en rimelig løsningfor å fjerne
suspendert stoff og partikler ned
til 1my

orgaanismer
, bakterier og virus
i.

Be om mer info

Be om mer info
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MIKROFILTRERING
Fysisk/kjemisk
behandling

VValvalveses

7.3 Millioner €

$AKTA OG TALL

er omsetningen av bilvask årlig i Europa
(2015 data)
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FAKTA OM KRAV

79’000

Oveits, Tyskland og Nederland er noen av
landene som forbyr bilvask hjemme
Østerike er et land som krever at minst
ŴŬǦav vaskevannet skal resirkuleres.

bilvask årlig i Europa
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Krav om å vaske på en miljøvennlig
måte og kravet til minst 80%
gjennvinning av vaskevannet kommer
etterhvert i de fleste land også for selv
vask anlegg
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biler iËÀ³½a
(2016 data)
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Gjennomsnittlig
frekvens for
kommersiell vaskƝ

Ved å benytte avherdet vann
reduseres såpeforbruket med

10 ganger

50%

per år

(2016 data)

Viste duƢ
Over en 5 års periode an man spare 17’500 liter vann ved å benytte komeriell selvaskeanlegg
med høytrykkspyler istedet for manuell vask hjemme (per bil i husholdet)
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