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Firma Transcom Sp. z o.o. została założona
w listopadzie 1988 roku. Na początku firma
odkupiła patenty w zakresie elementów
filtracji wody dla celów energetyki i
rozpoczęła ich produkcję. Od tego czasu
nastąpił rozwój firmy w branży
projektowania i wykonawstwa instalacji
uzdatniana wody. Firma zaczęła
projektować i wykonywać systemy
początkowo dla potrzeb energetyki i
wodociągów a później dla wody basenowej.

Pierwsze doświadczenia w tym zakresie
były zdobyte dzięki współpracy z
austriackim oddziałem firmy Benckiser
Wasser Technik AG. Koniec lat 90. to
dynamiczny rozwój działu produkcji,
zajmującego się produkcją
specjalistycznych urządzeń do uzdatniana
wody oraz wszelkiego rodzaju spawanymi
konstrukcjami tworzyw sztucznych, w tym
zbiorników wyrównawczych, filtrów
podciśnieniowych, prefiltrów, elementów do
osadzenia w nieckach basenu, wykonawstwa
konstrukcji basenów z polipropylenu. Dział
produkcji został wyposażony w nowoczesne
numeryczne obrabiarki i specjalistyczne
oprogramowanie inżynierskie. Na przełomie
wieku firma Transcom wprowadziła na
polski rynek, uruchamiając własną
produkcję, nowoczesne filtry
podciśnieniowe, pracujące na ziemię
okrzemkową i włóknach celulozy, obecnie
znane pod nazwą systemy BSA.

Przez szereg ostatnich lat do
dnia dzisiejszego firma
realizowała inwestycje
związane z budową stacji
technologicznych uzdatniania
wody dla krytych pływalni i
kąpielisk zewnętrznych.
W roku 2013- 2014 firma
Transcom wykonała
technologię LSS ( life suport
system) dla obiektu
Afrykarium we Wrocławskim
ZOO. Realizacja ta pozwoliła zyskać ogromna wiedzę w tematyce
akwarystyki dla dużych obiektów, podczas czynnych spotkań
projektowych i we współpracy z biologami morskimi z niemieckiej firmy
AquaCare.
W roku 2015 firma Transcom rozpoczęła kolejną realizacje związana z
tematyką instalacji technologicznych do basenów dla zwierząt. Jest to
budowa wybiegu pingwinów na terenie Krakowskiego ZOO.
Dziś firma Transcom poszukuje nowatorskich rozwiązań, które zadowolą
klientów pod względem upodobań i możliwości finansowych, a także będą
odpowiednie dla szczególnie wymagających technicznie projektów.
W przyszłości firma Transcom planuje dalszy rozwój możliwości
samodzielnej realizacji modernizacji kąpielisk i pływalni z wykorzystaniem
nowych technologii oraz budowy instalacji LSS dla potrzeb akwarystyki i
basenów dla zwierząt. W
najbliższym czasie jest
planowane wprowadzenie
własnych rozwiązań z
wykorzystaniem
technologii
membranowych dla wody
basenowej i odzysku
ścieków powstających w
procesach uzdatniania.

AquaCare® z siedzibą w Gladbeck (land
Nordrhein-Westfalen) zostało założone w
czerwcu 1995 przez dyplomowanych biologów
Beate R. Sellner i Burkhard Ramsch jako nowa
spółka pochodząca z Centrum Badawczego
Jülich. W roku 2007 dopasowując się do
międzynarodowych standardów firma została
przekształcona na GmbH & Co. KG.

Od samego początku przedsiębiorstwo
zajmuje się w skali międzynarodowej
przyjaznymi środowisku, innowacyjnymi a
wręcz wyznaczającymi kierunek technologiami
w dziedzinie uzdatniania wody. Produkowane
urządzenia i podzespoły wykorzystywane są
przede wszystkim w uzdatnianiu wody pitnej,
odsalaniu wody morskiej i słonawej,
aquakulturach, akwarystyce i produkcji wody
laboratoryjnej.

Uzdatnianie wody przy pomocy procesów
membranowych
W obszarze uzdatniania wody pitnej AquaCare®
produkuje urządzenia odwróconej osmozy do
lokalnego przygotowania bezpiecznej wody z wody
surowej z wydajnością od 90 litrów na dzień.
Wysokociśnieniowe urządzenia uzdatniania wody
AquaCare® buduje dla
przemysłu o wydajności
nawet kilkaset m3/h.
Urządzenia odwróconej
osmozy do odsalania wody morskiej
AquaCare® produkuje w zakresie wydajności
od 7 do ok. 1.500 m3 na dobę.
Firma AquaCare® i Transcom produkuje urządzenia do mikro- lub
ultrafiltracji służące do wstępnej obróbki przy urządzeniach odwróconej
osmozy lub jako samodzielne uzdatnianie np. wody po płukaniu filtrów.

W obszarach najczystszej wody AquaCare® projektuje i buduje zgodnie
z życzeniami klienta co do czystości wody wychodzącej, odpowiednie
urządzenia, od kompaktowych, o wydajności kilka litrów na dzień po
przemysłowe z wydajnością nawet 40 m3/h. Wykorzystuje się do tego
procesy technologiczne takie jak: odwrócona osmoza, nano- ultramikrofiltracja, adsorpcja, wysokowydajna wymiana jonowa,
promieniowanie UV i filtracja membranowa.

Technika filtracji dla akwariów i aquakultur
Aktywność firmy AquaCare® i Transcom w
obszarach aquakultur i akwarystyki
obejmuje doradztwo, projektowanie i
produkcja urządzeń do biologicznej i
fizycznej obróbki wody dla hodowli
zwierząt ozdobnych i użytkowych zarówno
w wodach słodkich jak i morskich oraz do
naukowego monitoringu istniejących
instalacji.

Użycie poszczególnych
komponentów jest
dostosowywane do
potrzeb konkretnego
klienta. Dla „małych“
rozwiązań
przygotowywane są
standardowe
komponenty. AquaCare®
i Transcom produkuje
urządzenia flotacyjne
(odpieniacze) z technologią pływającej
zawiesiny, która udowodniła swoją
wyższość na wielu obiektach pod kątem
efektywności, wydajności flotacji i
wymiany gazowej. W obszarach wody
słodkiej dysponuje technologią flotacji
odprężonej jako efektywną i ekonomiczną
metodą oczyszczenia wody z zawiesin.

Badania w zakresie bezpieczeństwa aquakultur i
akwarystyki na przyszłość
Naukowa opieka i doradztwo
dopełniają zakres usług AquaCare®.
Większość zlecanych badań dotyczy
fazy rozruchów i długoterminowej
stabilności układów, oraz badania nad
optymalizacją układu pod kątem
oszczędności zasobów.
Przeprowadzane są również specjalne
badania na zlecenie.
We współpracy z centrami
badawczymi przy uniwersytetach i
partnerami z przemysłu AquaCare
pracuje nad projektami badawczymi
w dziedzinach:
algi, technika filtracji,
metody hodowli planktonu
koralowców i ryb koralowych,
systemy aquakultur i technologia
pomiaru sterowania i regulacji.
Wyniki badań są wykorzystane w
nowych produktach.

Do naszych klientów należą m.in.:
Afrykarium, Wrocław ZOO, PL
Alcatel-Lucent Deutschland AG, DE
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, DE
Allwetterzoo Münster, DE
BfR Bundesinstitut für Risikobewertung, DE
British American Tobacco Germany, DE
Budapest ZOO, HU
Chateau Duvivier, FR
DB Deutsche Bahn AG, DE
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DE
Domschatzkammer des Kölner Doms, DE
e-plus (Server), DE
Glockenbrot Bäckerei, DE
GKM Großkraftwerk Mannheim, DE
Green Pyramid, Sosto ZOO, HU
Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, DE
Hetzner Online AG (Serverfarm), DE
Imex Sony Centre, DE
Level 3 Communications GmbH (Serverfarm), DE
MAN SE, DE
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum Münster, DE
Parc Merveilleux, Luxemburg, LU
Polizeischießstand Hamburg, DE
REWE Markt GmbH, DE
Stadtbäckerei Gatenbröcker, DE
Sternwarte Feuerstein, Ebermannsstadt, DE
Stulz GmbH Klimatechnik, DE
Tierpark Dählhözli, CH
Tropicarium, Budapest, HU
Tropikariet, Helsingborg, SE
Turkua ZOO, Istanbul, TR
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG, DE
Warszawa ZOO, PL
Wilo SE, DE
ZMT Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie, DE
ZOO Duisburg, DE
ZOO Kraków, PL

AquaCare® i Transcom oferuje w
obszarze instalacji LSS dla
wielkich akwariów i aquakultur
rozwiązania przygotowane pod
konkretnego klienta.
Od najmniejszych kompletnych
układów filtracyjnych, przez
standardowe filtry do rozwiązań
dedykowanych. AquaCare® i
Transcom jest Waszym partnerem
do dyskusji przy wyborze
profesjonalnych rozwiązań w
najnowocześniejszej technologii.

AquaCare® i Transcom na
życzenie współpracuje ściśle z
klientem od samego początku tj.
Fazy projektowania, przez
instalację i rozruchy aż do
prawidłowej pracy układu.

Wiedza AquaCare® i
Transcom w dziedzinie
reakcji mikrobiologicznych,
wymagań zwierząt,
technicznych zależności i
biologicznych procesów
gwarantuje państwu jako
zarządzającemu maksymalne
bezpieczeństwo.

Podstawowe kompletne systemy filtracji
 Dla małych i średnich
zastosowań
 Dopasowane do wymagań
klienta
 Zamontowane rury
wewnętrzne (plug & play)
 Standardowy materiał to
„niezniszczalne“ PE, PP i
PVC
 Możliwe późniejsze
doposażenie

Standardowe Komponenty:
 Komora wejścia z możliwością
zamontowania cel pomiarowych i
podgrzewania
 Komora odgazowania wody
wychodzącej z odpieniacza
 Komora wielu zastosowań sito
sedymentacyjne, przyłącza pomp i
uchwyt dla sensorów poziomu
O2
ORP
DOC
POC
NH3

Opcjonalne komponenty :
ACF: odpieniacz
ADN: denitryfikator
PMR: filtr fosfatu
FBR: filtr z złożem
fluidalnym
 MBBR: filtr ze złożem
ruchomym
 TKF: filtr rieslowy














ZEO: filtr zeolitowy
AK: filtr węgiel aktywny
KWR: reaktor wody wapiennej.
HCR: reaktor wapnia
MGR: reaktor magnezu
Wymienniki ciepła i chłodu
Systemy dozujące

ACF – Technika flotacji (odpieniacz)
Technika flotacji to najważniejszy proces techniki uzdatniania wody w
nowoczesnym akwarium czy akwakulturze. Od innych obecnych na rynku
odpieniaczy, urządzenia AquaCare® odróżniają się innowacyjną
technologią pływającej zawiesiny, która wykazuje swoją wyższość
zarówno w małych jaki i dużych instalacjach.
Odpieniacze-AquaCare odznaczają się niewielkim zapotrzebowaniem na
miejsce, niskim zużyciem energii i najwyższą wydajnością.
Nowoczesna technologia pływającej zawiesiny umożliwia
koncentracje kontaktu protein aż do 3 µg/l BSA.
Długi czas utrzymywania się pęcherzyków gazu zapewnia
wysokie nasycenie tlenem, równomierną wartość pH, niską
ilość bakterii i maksymalne wykorzystanie ozonu.
3

O2
ORP
DOC
POC

Dostępne są systemy od 0,2 do 420 m /h.
Napęd w systemie AquaCare® stanowi tylko jedną pompa,
zapewniająca
zasysanie mieszaniny
ozonu i powietrza
oraz przepływ wody.
Flotory AquaCare
pracują wyjatkowo
stabilnie, tak że
skomplikowane
sterownie
mikroprocesorem nie
jest konieczne.

pH =

Technologia pływającej zawiesiny AquaCare®
Woda w urządzeniu wzbogacana jest w
powietrze poprzez inżektor a następnie
wprowadzona do komory reaktora w
najniższym miejscu. Jest to miejsce o
najwyższym ciśnieniu, co poprawia
wymianę gazową. Mieszanina wodypowietrza wznosi się w rurze
reakcyjnej. Tworząc słup piany bogata
w białko. Część pęcherzyków powietrza
przemieszcza się wraz z wodą do rury
zewnętrznej. W stożku rozprężenia
przepływ wody zwalnia w wyniku
szerszej średnicy rury na tym odcinku,
a przez to pęcherze powietrza nie
mogą więcej opadać. Dzięki temu pęcherze
powietrza pozostają szczególnie długo w
wodzie i zbierają o wiele więcej protein (1.).
Po długim czasie kontaktu pęcherze
przedostają się do części z pianą. Piana
unosi się do góry i pomału
się odwodnia (2.). Do
zbiornika akumulacyjnego
wpada stała, zawierająca
zanieczyszczenia piana
(3.). W ten sposób brud
usuwany jest skutecznie z
wody obiegowej.

(2.)

(1.)

(3.)

ADN – autotroficzna denitryfikacja
Dla bardzo obciążonych
systemów konieczne jest
usuwanie azotu. W
przeciwnym wypadku
drastycznie wzrosną koszty
wymiany wody.
Zasadniczo są dwie różne
metody: heterotroficzna,
gdzie mikroorganizmy karmi
się organicznymi
substancjami, i
autotroficznie, gdzie nie
jest to konieczne..
W ADN w pierwszej fazie osiedlają się potrzebne bakterie i zaczynają
swoją pracę. Przy tym procesie nie wymagana jest jakaś skomplikowana
aparatura pomiarowa – obsługa jest przemyślana i prosta. Wszystkie
filtry (od d400) posiadają automatyczną funkcję spłukiwania, która
powoduje, że złoże filtracyjne
pH
nie blokuje się i wydajność
kW
NO3
pozostaje niezmieniona.
AquaCare® oferuje systemy dla
akwariów których objętość
wyraża się w tysiącach metrów
sześciennych.

Specjalne filtry dla różnych zastosowań
Granulat węgla aktywnego:

DOC

- Destrukcja Ozou i innych
oksydiantów

ORP

- Usuwanie metności (kwasy
huminowe)

pH =

Granulat fosforanów i
krzemianów:

Si
PO4

- Efektywnie usuwa fosforany i
krzemiany z wody słodkiej i
słonej

pH =

- Brak pyłów, brak przebarwień

Ca
KH
pH

Materiały wapienne:
- Do wzrostu zawartości wapnia
i węglanów
- Do zwiększenia wartości pH

Dodatkowy wapień i buforowanie
Układ buforowy wody jest
jednym z najważniejszych
parametrów w akwarium. Jeśli
ten system jest wadliwy, straty
w zwierzętach należą do
codzienności, przez rozchwiane
pH i zakwaszenie.
Wzrost pojemności buforowej (alkaliczności,
wartość KH) można przeprowadzić dwiema
metodami:
- Dawkowanie substancji buforujących,
- Reaktor wapnia.
Przy silnej konsumpcji bufora - zwłaszcza w
systemach z żywymi koralami - działanie
reaktora wapnia jest najlepsze. Zasadniczo,
woda w reaktorze jest zakwaszona
dwutlenkiem węgla i rozpuszczany jest
wapienny materiał. Opatentowany TurboReaktor wapnia firmy AquaCare® jest
ekstremalnie wydajny przy niskim
wprowadzeniu CO2 do wody z akwarium.
KH
Ca

pH =

Do wyboru są urządzenia nawet
do 1.000.000 litrów. Mały
sterownik umożliwia niezwykle
prostą obsługę systemu.

Reaktor wody wapiennej
Metoda wody wapiennej
jest jednym z najstarszych
procesów w akwarystyce
morskiej. Tutaj dozuje się
rozpuszczony wodorotlenek
wapnia w małych ilościach
do wody morskiej.

pH

PO4
Ca

kW

W miejscu dozowania wyzwala się fosforan w
postaci nierozpuszczalnych hydroksyapatyt
wapnia, w wyniku czego obniża się stężenie
fosforanów w wodzie. Ponadto, woda jest
wzbogacona jonami wapnia, co jest blokiem
budulcowym szkieletów koralowych. Kolejną
korzyścią jest nieznaczny wzrost pH wody
akwariowej.

AquaCare® opracowało system, które umożliwia duże naładowanie
wodorotlenkiem wapnia. Dostępne są systemy do 2,2 m3 objętości i 175 kg
napełnienia. W celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych w standardzie
stosuje się pompy i niskim zużyciu energii.

Biofiltry: FBR –reaktor z fluidalnym złożem
MBBR -reaktor z ruchomym złożem
TKF –filtr rieslowy
W każdym akwarium i w
każdej aquakulturze trzeba
zapewnić, rozwój działającej
biologii redukującej szkodliwe
substancje (Amoniak, DOC).
Te biofiltry mogą pracować w
różnych konfiguracjach –
każdy system ma swoje zalety
i wady.

Obok konwencjonalnych filtrów piaskowych i
zeolitowych AquaCare® i Transcom oferuje trzy
prawie że bezobsługowe biofiltry:
Filtr ze złożem fluidalnym, w którym piasek się
unosi, tak aby się nie zblokował , reaktor z
pływającymi biobalami oraz filtr rieslowy ociekowy
z biobalami, dzięki którym nie jest możliwe jego
zatkanie.
Filtry dopasowywane są tak aby spełniać lokalne
wymagania co do wydajności i miejscowych
warunków.
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NH3
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)

NH3

POC
POC

DOC
DOC
DOC
DOC
DOC

Filtr piaskowy

Filtr zeolitu

Filtr rieslowy

Filtr z fluidalnym złożem

NH3
NH3

DOC

DOC

Filtr węgiel aktywny

Basic

ORP

pH =

pH =

pH
Ca

Reaktor wody wapiennej

pH =

pH

pH

pH

pH

pH

pH =

pH =

ORP

ORP

Wapń
Ca

O2

O2

ORP

KH

KH

Reaktor wapnia

PO4
Si

Fosforan
Krzemian

Filtr krzemianu fosforu

NO3

Azotan

ADN denitryfikator

Amoniak
NH3

Tlen
O2

ORP

POC

NH3

POC

Rozpuszczony
Węgiel organ.

Odpieniacz

Wartość - pH

NH3

Węgiel
organiczny

Systemy filtracyjne
AqauCare®

Przegląd systemów filtracyjnych AquaCare®

Technika membranowa
Techniki membran są w obecnych czasach
nieodłącznym elementem nowoczesnych procesów
uzdatniania wody. Praktycznie w każdym obszarze,
w którym wykorzystywana jest woda,
wykorzystuje się technikę membranową.
AquaCare® oferuje pełne spektrum
urządzeń, począwszy od mikrofiltracji aż
do odwróconej osmozy w celu uzdatniania
wody morskiej.
Wielkość porów w membranach jest największa przy mikrofiltracji i
zmniejsza się aż do najmniejszych w odwróconej osmozie. Im mniejsze są
pory, tym większą rolę odgrywa ciśnienie osmotyczne i wzrasta ciśnienie
pracy całego urządzenia.

Działanie technologii odwróconej osmozy
Jeśli dwa roztwory z różnym zasoleniem (np. woda zanieczyszczona i woda
czysta) zostaną rozdzielone przez półprzepuszczalną membranę, będą one
próbowały osiągnąć równowagę koncentracji. Ale w związku z tym że
membrana przepuszcza praktycznie tylko molekuły wody, a sole nie mogą
jej pokonać, woda płynie ze strony czystej na stron e koncentratu (1.) aż
oba roztwory będą mieć takie samo zasolenie albo ciśnienie zwrotne
uniemożliwi dalszy przepływ (2.). Tą zasadę nazywa się Osmozą.

(1.)

(2.)

Techniczne odwrócenie procesu
osmozy (= odwrócona osmoza)
potrzebuje do tego celu ciśnienia
(w formie ciśnienia wodociągowego),
tak aby woda po stronie brudnej
wytworzyła ciśnienie (3.). Przez to
cząsteczki

wody przemieszczają się przez membranę, tak że po
drugiej stronie odpłynie czysta woda (Permeat).
Ważne jest, aby po stronie wody zanieczyszczonej
pozostawione cząstki brudu usuwać w sposób ciągły. W
tym celu część strumienia wody płynie po stronie
zanieczyszczonej wody (Koncentrat). Gdyby całą wodę
przefiltrowało się przez membranę, zbierające się
cząstki zanieczyszczeń doprowadziły by w końcu do
całkowitej blokady membrany, która stała by się
nieprzepuszczająca.

(3.)

Mikro- Ultrafiltracja MF - UF

Urządzenia mikroultrafiltracji
posiadają bardzo
dużo zastosowań w
wielu różnych
branżach.

Przygotowanie do odwróconej osmozy:
Ze względu na to, że spiralnie nawinięte moduły odwróconej osmozy bardzo
łatwo się zapychają cząstkami, wszędzie tam gdzie woda surowa posiada
dużą cząsteczek, zaleca się użycie mikrofiltracji jako wstępnego
oczyszczania. W porównaniu z popularnymi filtrami piaskowymi
mikrofiltracja, jako wstępne oczyszczanie, przedłuża żywotność membran
w sposób zdecydowany.
Recycling wody z procesów płukania:
Do płukania wstecznego konwencjonalnych filtrów,
potrzeba znacznej ilości wody. Przy pomocy
mikrofiltracji większą cześć tej wody można
odzyskać i ponownie wykorzystać.
Usuwanie mętności:
Jeśli woda procesowa czy też inne produkty
płynne nie mogą być mętne, filtracja membranowa
jest najlepszym rozwiązaniem.
AquaCare® oferuje urządzenia do mikro- ultrafiltracji od kilku litrów na
godzinę aż do ponad 100 m3/h.

Odwrócona osmoza – duże urządzenia
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest woda o
niskiej zawartości soli, stosowanie technologii
odwróconej osmozy jest zasadne. W
przeciwieństwie do procesu wymiany jonów ilość
stosowanych chemikaliów jest znacznie niższa.
Również zużycie energii zmniejszyło się
znacznie w ostatnich latach dzięki zastosowaniu
memmbran-ultra-niskiego-ciśnienia.

Wszystkie duże urządzenia są przez AquaCare®
projektowane, budowane i testowane wg życzeń klienta na
podstawie składu wody surowej. W tym celu udostępniany jest
program specjalny oraz dziesięciolecia doświadczenia KnowHow naszych inżynierów i techników.

Odwrócona osmoza – małe urządzenia
Obok wielu seryjnych produktów również małe
urządzenia odwróconej osmozy mogą zostać
wyprodukowane wg życzeń klienta.
Urządzenia OEM są kolejnym ważnym
elementem w portfolio AquaCare®.

Urządzenia zwykłe lub pracujące jako
Direct-Flow; małe z wydajnością 3
l/h bez pompy ciśnieniowej lub 45 l/h
z pompą niskich napięć
lub wersja płytowa z
wydajnością do 150 l/h
z przemysłowym
wzmocnieniem ciśnienia:
AquaCare® oferuje
odpowiednie urządzenie
dla Waszych potrzeb.

Realizacja nietypowych
zamówień specjalnych to
dla AquaCare® i Transcom
chleb codzienny.

Kompletne urządzenia od uzdatniania
wstępnego aż do końcowego
AquaCare® buduje własne urządzenia
odwróconej osmozy kompletne, z obróbką
wstępną (zmiękczanie, odżelazianie,
dozowanie), ze zbiornikiem ciśnieniowym albo
bezciśnieniowym zbiornikiem magazynującym,
układem zwiększania ciśnienia,

drugi stopień odwróconej osmozy,
zawierający mieszane złoże żywicy, albo
na życzenia specjalne, obudowy ze stali
nierdzewnej w obszarze wysokiej
higieny.

CIP – Clean In Place (Czyszczenie na
miejscu)
W szczególności przy dużych
urządzeniach, które nie posiadają
wstępnego odżelaziania, membrany
muszą zostać od czasu do czasu
wypłukane chemicznie.

Tak zwany układ CIP może zostać
wybudowany bezpośrednio przy
urządzeniu albo może też pracować
jako system samodzielny.

Przy pomocy specjalistycznych chemikaliów czyszczących
usuwa się osad zgromadzony na membranach, a następnie
wypłukuje z urządzenia. Dzięki temu minimalizuje się koszty
użytkowania, w szczególności przy urządzeniach odsalania
wody morskiej.

Ogólne uzdatnianie wody

AquaCare® i Transcom projektuje
urządzenia, dzięki którym można
osiągnąć dowolną zdefiniowaną
czystość wody.

Systemy te są niezbędne, na
przykład celem zapewnienia jakości
dla urządzeń instalacji wodnych,
takich jak pompy, podgrzewacze
wody i zawory elektromagnetyczne.

Systemy dozowania dla uzdatniania wody
Dla procesów produkcyjnych często
woda musi zostać wzbogacona o
konkretne chemikalia. AquaCare® i
Transcom buduje indywidualne
urządzenia dozujące dedykowane
dla konkretnego rozwiązania.

Od pomp wysoko precyzyjnych z
zakresem dozowania 1:3000 przez
układy kalibrujące, przepływomierze
o dużej dokładności, sterowniki
proporcjonalne z układem
kontrolnym, układy zdalnego
sterowania oraz typowe elementy;
z materiałów
takich jak PP,
PE, PVC, PVDF
AquaCare® i
Transcom
realizuje
(prawie)
wszystkie
życzenia.

