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Unik Filtersystem ble etablert i 1987 og har i løpet av årene
opparbeidet seg en svært solid kompetanse.
Vi tar gjerne hånd om hele prosesser – fra prosjektering, design
og produksjon, til installasjon, opplæring og service.
Unik Filtersystem er lokalisert på Os, 30 km syd for
Bergen.Vi leverer og monterer i hele Norge samt store
deler av verden for øvrig. Produktene er blanding av
egenutviklet teknologi, komplettert med det fremste fra
våre underleverandører.
Vi har kontinuerlig produktutvikling, parallelt med allianser
og samarbeid med gode nasjonale og internasjonale
leverandører, til glede og trygghet for våre kunder.
Vi leverer skreddersydde løsninger med selvsagt
utgangspunkt i de utfordringer våre kunder står
overfor. La Unik Filtersystem løse oppgaven for
deg!

UNIK HAR FOKUS PÅ
• å skape tilpassede løsninger
• landsdekkende serviceapparat
• driftssikkerhet
• vedlikeholdsfrie materiale
• oppfylle krav
• ivareta HMS
• miljøvennlige produkter
• pris og kvalitet

www.unikwater.com

P ROSESS
TEKNIKK AS
Prosessteknikk AS
Arnstein Jonassen
7607 Levanger
Tlf.: 911 22 427
post@prosessteknikk.no
www.prosessteknikk.no

Vår kompetanse:
• Automasjon
• PLS/HMI-kontroll
• Maskinstyringer
• Bygging av skap/tavler
• Produksjonsovervåking
• Logging
Industri /kraftverk/ vannbehandling

Komplette løsninger innen
instrumentering

Mengdemålere
Waterflux - ingen krav til rettestrekk
Tidalflux - for delvis fylte rør
Optiflux - vårt prisgunstige alternativ
Optimass - coriolis - tørrstoffmåling

Vår kompetanse din sikkerhet

Trykk
Trykkmåling
Nivåmåling
Differansetrykk
Trykkbrytere

Nivå
Ultralyd
Radar
TDR
Nivåbrytere

Analyse
pH/ledningsevne
Oksygen
Klor
Slamteppe

Gassdeteksjon
Personlige gassdetektorer
Stasjonære detektorer
Kurs/service

Serviceavdeling
Kontroll - igangkjøring og reparasjoner
Kurs - FLOW-SKOLE - brukerseminarer

KROHNE Instrumentation | tlf. 69 26 48 60 | postmaster@krohne.no | www.krohne.no

DRIKKEVANN
Effektive løsninger for alle rensekrav

UNIK – TOTALLEVERANDØR

UNIK – UV-ANLEGG

Vi leverer alt fra delkomponenter til komplette
løsninger,gjerne med nøkkelferdige bygg og anlegg.

Ultrafiolett stråling (UV) regnes over hele verden som en
svært pålitelig, kostnadseffektiv, og ikke minst miljøvennlig
løsning for desinfisering av vann. Våre UV-anlegg
dekkeralle behov og kapasiteter for desinfisering.
Produktsammensettingen dekker de fleste områder
fra lukketUV-system for vanntrykk opp til 16 bar, og til
UV-systemer som dykkes ned i trykkløse vannkanaler.
Våre LIT-anlegg som blir produsert i Tysklandhar
kapasiteter for levering etter alt en har behov for og

Vi leverer også anlegg installert i containere, for mobile
eller midlertidige løsninger. For å gi våre kunder et godt
innblikk i våre produkter og hvordan de fungerer, inviterer
vi gjerne til befaring.

REFERANSE:
RESERVE RENSEANLEGG FOR
DRIKKEVANN – SJAUSET, LINDÅS
KOMMUNE
«Dette anlegget skal kunne levere vann til store
deler av kommunen. Kapasiteten er ca. 325 m³/t.
Unik Filtersystem har utført det maskintekniske
anlegget. Det har vært en god prosess med mange
detaljer som måtte løses underveis, her har Unik
Filtersystem vært veldig løsningsorienterte.
Våre erfaringer med Unik Filtersystem angående
kontrakt, levering, faglig utførelse og fakturering er
positive.»
Knut Espetvedt,
Teknisk drift, Lindås kommune

Se flere referanser www.unikwater.com

måtte ønske.UV-aggregatene innehar både den
internasjonale Ø-norm-sertifiseringenog er godkjent ved
Folkehelseinstituttet. UV-anlegg leveres med styreskap
som inneholder nødvendige doseinstrument, timeteller,
lampeindikator og utgang til ekstern varsling.

GODE PRODUKTER
skaper trygghet og fortjeneste

TYPISKE BRUKSOMRÅDER FOR VÅR
UV-TEKNOLOGI
• Privat og offentlig vannforsyning
• Akvakultur og fiskeoppdrett
• Hytter og hus
• Kontor- og næringsbygg
• Fremstilling av mat- og drikkevarer
• Sykehus
• Hoteller og restauranter
• Farmasøytisk industri
• Forsvaret

AGENTUR – LIT
I 2007 ble Unik Filtersystem valgt som eneforhandler
for LIT-UV i Skandinavia. LIT er en av topp tre ledende
utviklere og produsenter av UV-systemer, og har en rekke
store leveranser innen desinfisering av drikkevann, avløpsvann og industri. LIT sikrer et optimalt valg i teknologi,
kvalitet og pris for hver applikasjon. Innovative løsninger
for kjemisk fri vanndesinfeksjon tilbys av LIT-selskapet og
bidrar til verdens helse og det globale miljøet.
For flere produkter og mer informasjon
www.unikwater.com

HØYDEBASSENG

Vi leverer gode og konkurransedyktige løsninger for
høydebasseng utført i GUP og betong.
Begge bassengløsninger leveres isolert og kledd med
impregnert materiale, samt nødvendig utstyr som
blant annet leidere, luke, lufting, innvendig rørføring og
mengdestyring. Vi leverer både frittstående og nedgravde
bassengløsninger

TYPISKE BRUKSOMRÅDER
• Kommunale og private vannverk
• Akvakulturanlegg (settefisk og fiskeforedling)
• Industri
For mer informasjon og flere referanser
www.unikwater.com

REFERANSE:
HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG,
RØROS KOMMUNE
«Vi er godt fornøyde med både sluttproduktet og
prosessen rundt etableringen av høydebassenget.
Det ble ferdigstilt i november 2014, er bygget
i GUP, rommer 300 m³, og skal forsyne hyttefelt,
100 husstander, samt et nyetablert industriområde.
Unik Filtersystem har framstått som en profesjonell
aktør. De er til å stole på, leverer til avtalt tid, selger
produkter av god kvalitet og til konkurransedyktige
priser. Kommunen har kun gode erfaringer med
Unik Filtersystem som leverandør, og kan trygt
anbefale andre aktører å bruke dem – private som
offentlige»
Kristian Horten,
prosjektleder teknisk, Røros kommune

KRYSTALL FULLRENSEANLEGG

Vårt patenterte Krystall Fullrenseanlegg er et vel utprøvd
anlegg, spesielt utviklet for typisk norsk råvann. Denne
metoden er svært driftsvennlig til vannverk som forsyner
opptil ca. 10000 pe. Etter behandling skal vannet være
fritt for farge, skadelige metaller og bakterier. Siden det
benyttes alkalisk filtermasse, oppnår man i tillegg korrekt
pH og alkalitet. Alt dette gjøres i en og samme prosess,
med kun én dosering og et fåtall parameter til overvåking.
Vi har vektlagt en enkel og robust drift, lite komplisert
oppfølging, lave produksjonskostnader og prefabrikkert
anlegg for enkel installasjon.
For mer informasjon og flere referanser
www.unikwater.com

REFERANSE:
HERLAND VASSVERK, ATLØY
«Vi er et privat vannverk, som i 2014 investerte i et
Unik Krystall fullrenseanlegg med kapasitet på 180
M³/døgn. I planleggingsprosessen ble vi anbefalt
å kontakte Unik Filtersystem AS, som går for å
være et seriøst firma med godt rykte i bransjen. Vi
brukte ikke penger på konsulent, men diskuterte
oss frem med Unik Filtersystem om hvilken løsning
som kunne være aktuell for oss. Styret har hele
veien hatt et konstruktivt samarbeid med Unik
Filtersystemfor et optimalt resultat. Det er gode
tilbakemeldinger fra våre abonnenter for fantastisk
klart og godt vann!»
Sigmund Herland
Formann, Herland Vassverk SA

VANNBEHANDLING TIL HUS OG HYTTER

VANNBEHANDLING TIL
HUS OG HYTTER
• Et kvalitetsprodukt til en rimelig pris
• Tilpasset kundens behov
• «Plug & play»-montering
• Enkelt å skifte filter og UV-lampe selv
• Fjerner virus, cyster og alle bakterier
(Giardia, E.coli, Koliforme bakterier osv.)
Selv om vi har godt vann i Norge, er rent vann ingen
selvfølge når det kommer ut av kranen.
Vårt egenutviklede vannbehandlingsanlegg er montert
på plate med målene: Høyde 60 cm og bredde 97 cm.
Dersom det skulle være plassmangel, leverer vi også
isolert skap/minihus til montering ute.
Bruksområder for vannbehandlingsanlegg Hus & Hytter:
• Råvann
• Elvevann
• Takvann
• Ubehandlet vann fra nett
• Brønn
• Tjernvann
Les mer Hus & hytter
www.unikwater.com

REFERANSE:
VANNRENSEANLEGG –
RAMSHOLMEN SJØ OG HELSE
SPORTSENTER, HALHJEM I OS
«Ramsholmen Sjø- og Helsesportssenter er
et maritimt rekreasjonsanlegg tilpasset for
funksjonshemmede. Anlegget tilhører nå Bergen
og OmlandFriluftsråd, men er bygget og drives av
Os RotaryKlubb. Sommeren 2014 valgte klubben
i forbindelse med åpning av det nye «Sjøhuset» å
gå til anskaffelseav et vannrenseanlegg fra Unik
Filtersystem. Anlegget, som både var enkelt å
montere og å drive, fungerer utmerket og gir en
vannkvalitet som lovet fra leverandøren.»
Øystein Moberg
Prosjektansvarlig,
Ramsholmen Sjø og Helsesportssenter

NØDKLORANLEGG & SERVICEAVTALE

NØDKLORANLEGG
Vårt nødkloranlegg består av doseringspumpe, doserings
tank med omrører, nipler, slanger, styrekabel og veggbrakett, og alle komponenter er montert på rustfri ramme
med hjul. Anlegget kan driftes med nettspenning eller fra
innebygget batteribank, og leveres med omformer 220v12vdc og vedlikeholdslader.

SERVICEAVTALE
Våre kunder har i stor grad sammensatte og skredder
sydde løsninger, og service bør derfor utføres av personer
med bred kompetanse. Det er også verdt å merke seg
at garantier på produkt svært ofte også har krav om at
service og vedlikehold utføres av leverandørens egne firma
eller firma godkjent av leverandør.

FORDELER MED Å INNGÅ
SERVICEAVTALE MED OSS:
• Lang erfaring og bred kompetanse
gir trygghet og kvalitet
• Eget reservelager, samt gode avtaler
med underleverandører
• Kostnadsbesparende
• Utfører service over hele landet
• Telefonsupport
• IKT – servicerapport inkludert

PROSESSVANN

BÅNDFILTER

TRYKKSIL/FILTER

Vårt egenutviklede båndfilter er en funksjonell og robust
løsning for akvakultur og industri. Her finner du løsninger
på dine utfordringer til en pris som vil overraske positivt.
Båndfilter blir produsert i ulike størrelser med kapasitet fra
1 m³/min og opp til 35 m³/min. For kapasitet over dette
kobles filter i parallell. Filterteknologien har stor fleksibilitet
i forhold til vannmengde og rensegrad. Båndfilterets
automatiserte system for avslamming kan kompletteres
med løsninger som komprimerer slammet. Vårt filter har
størst anvendelse for partikkelfjerning fra ferskvann og
sjøvann, eksempelvis smolt-/yngelproduksjon, varme
veksling fra avløpsvann, slakteri og annen industri. Filteret
benyttes også til planktonsamling/separasjon til fôr for
marin yngel, filtrering før biofilter og polering av
klarfasekloakk før varmeveksling.

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess som
UV-anlegg, eller som frittstående enhet for å hindre skade
på eller forringelse av annet utstyr. Unik Filtersystem
leverer ulike typer silanlegg for manuelle til helautomatiske
siler. Disse har kapasitet fra 10 liter/min og opp til 25000
liter/min, og filtreringsgrad fra 0,5 my til 1000 my. Filterhus
leveres i ulike materialkvaliteter som plast, epoxybehandlet
stål, syrefast stål og med spesialbelegg for aggressive
medier.

For mer informasjon og flere produkter
www.unikwater.com

Typiske kunder som velger trykksil/filter:
• Kommunale og private vannverk
• Akvakulturanlegg (settefisk og fiskeforedling)
• Bassenganlegg
• Industri
• Maritim sektor
• Forsvar
• Privathusholdning

VÅRE VERDIER – DINE FORDELER

REFERANSE:
PROSESSVANN – EMILSEN FISK AS
«For noen år siden kjøpte vi lusefilter fra Unik
Filtersystem AS. Filteret har en kapasitet på 10 m³/
min og utfører filtrering av vann fra vårt slakteri.
Lusefilteret innfrir myndighetskravet til 0-utslipp av
lakselus fra fabrikk til sjø, og fungerer utmerket!»
Tor Sandneseng
Teknisk sjef, Emilsen Fisk AS

AGENTUR – AMIAD WATER SYSTEMS
Amiad Water Systems er en ledende global produsent
av vannbehandling og filtreringsløsninger. De har utviklet
et spekter av innovative produkter og systemer som gir
bærekraftige løsninger med lave driftskostnader og en
rask avkastning på investeringer.
Selskapet leverer filterløsninger for alle kapasitet- og
filtreringsbehov. Siden etableringen i 1962 har Amiad
vokst til å omfatte ti datterselskaper over hele verden. De
har bygget sitt globale rykte på høy kvalitet, fremragende
ytelse, produkt pålitelighet, rask levering og god kundeservice.

AKVAKULTUR

UNIK FISKESPERRE
Bakgrunnen for vår egenutviklede fiskesperre er bl.a.
forespørsler fra kunder som opplever risiko og en
problemfylt hverdag ved rengjøring og vedlikehold av
fiskesperre type «fast rist». I nært samarbeid med
havbruksnæringen har vi utviklet et komplett sperresystem
som kan tilpasses hvert enkelt anlegg, alternativt leveres
komplett i prefabrikkert filterkasse. Vår fiskesperre stopper
fisk fra fem grams størrelse helt opp til 500 gram. Fisken
føres skånsomt ut av avløpssystemet, og ledes til egen
oppsamlingstank via et registreringssystem. Fisk som
kommer inn i sperren blir registrert, og alarm varsler vakt
havende på anlegg. Kapasiteten er på 30 000 liter/minutt.
Ved behov for ytterligere kapasitet, anbefaler vi montering
av parallelle sperrer. Systemet er selvrensende og krever
minimalt vedlikehold.
Gode tilbakemeldinger fra fiskeridirektoratet etter befaring
og presentasjon, bekrefter også at Unik Fiskesperre er et
godt valg:
• Oppfyller alle krav
• Ivaretar HMS
• Har alarmfunksjoner
• Ivaretar fiskevelferd
• Trenger kun enkel service

REFERANSE:
FISKESPERRE – HYEN FISK AS
«Hyen Fisk AS installerte i 2013 to parallelle
Unik fiskesperre type FS4000.1400, med 500 my
filterduk.Fiskesperrene har i praksis vist seg å være
driftsikre, og vi er godt fornøyd med leveransen.»
Åsmund Ommedal
Daglig leder, Hyen Fisk AS

For mer informasjon og flere produkter
www.unikwater.com
Se film Unik Fiskesperre

SKAP TRYGGHET OG FORTJENESTE
MED UNIK FILTERSYSTEM AS

UNIK LUSEFILTER
Vårt egenutviklede lusefilter er funksjonelt, og fjerner
effektivt egg, eggstrenger og lus i alle livsfaser i vannet.
Filteret blir produsert i ulike størrelse med kapasitet fra
4 m³/min og opp til 10 m³/min. For kapasitet over dette,
kobles filter i parallell. Filterteknologien har stor fleksibilitet,
og av «unike» fordeler kan vi nevne:
• Alle materialer er korrosjonsbestandige
• Solid konstruksjon som tåler langvarig bruk
• Løsning kundetilpasses
• Plug & play-løsning
• Servicevennlig
Se film «Filtrering av lakselus»

FILTERPOSE – godt redskap
til uttak av fôrprøver
Unik Filtersystem har i samarbeid med fiskefôrleverandør
utviklet oppsamlingspose til uttak av fôrprøver. Posen
er utformet slik at fôr behandles så skånsomt som
mulig, og man unngår at pellets skades eller deformeres
unødvendig. Posen er produsert i kraftig polyestermateriale, «sveitsisk silke», med lys og maskeåpning tilpasset
formål.
Vi leverer også spesialposer til andre formål.
For mer informasjon og flere produkter
www.unikwater.com

www.LIT-UV.com

DUV/A SERIES
LOW AND MEDIUM CAPACITY UV EQUIPMENT
UV disinfection of natural and industrial water

Kompetansepartner for robust og sikker
vannbehandling med ultrafiltrering.

LIV-bygget, 7125 Vanvikan • Tlf.: 916 61 252
E-mail: gaute@inrigowater.no • www.inrigowater.no

Vangdal Regnskap as
- din arena for økonomi

Vi skiller oss fra mange andre regnskapsbyrå
ved alltid å ha fokus på økonomistyring. Vårt mål er
å hjelpe våre kunder med inntjeningen, ved for eksempel
å lage effektive rutiner, ha fokus på likviditet samt andre tiltak.

Kontakt oss for et
uforpliktende tilbud!

Slåtthaugveien 17, 5222 Nesttun

•
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AUTORISERT INSTALLATØR • SYSTEMINTEGRATOR
ELEKTRO • AUTOMASJON • PROSESSTEKNISK UTSTYR • TEKNISK IT

Mobergsbakken 50, 5200 OS
Tlf: 56 57 66 30
www.rod-elektro.com

Telefon: (+47) 99 48 94 44 • Vakt: (+47) 97 07 94 44
E-post: ksauto@ks-automasjon.no • www.ks-automasjon.no
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PUMPER STÅR FOR

10%
FORBRUK
AV ELEKTRISITET

AV VERDENS

ALtech AS

Valves & Process Equipment
Bryggeveien 9, 3075 Berger
Mob. 932 12 244 • Tlf. 32 21 79 00
ww.altech.no • altech@altech.no

HADDE ALLE BYTTET TIL
HØYEFFEKTIVE PUMPESYSTEMER,
KUNNE VERDEN SPART

4%

Scan QR-coden og
les mer om energisparing

UNIK FILTERSYSTEM AS
Landboden 70,
Postboks 53,
5200 OS
Tlf

+ 47 56 56 55 60

Fax +47 56 30 18 33
webmaster@unikwater.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 100954 • www.jsnorge.no

www.unikwater.com

