
KONTINUERLIGA FILTER
– välkänd teknologi med de senaste innovationerna



Sortimentet av DynaSand-filter omfattar det senaste inom utvecklingen av sandfilter, såsom material 
som är ytterst motståndskraftiga mot de nötningar som uppstår av sand som är i ständig rörelse vid 
normal drift. De avancerade materialen innebär minskat underhåll och förlänger utrustningens 
livslängd. Dessutom kan användaren optimera sandens rengöringshastighet (förhållandet sand/vatten) 
med hjälp av två justerbara skibord med en speciellt utformad tvättbox, vilket minimerar förlusten vid 
backspolning.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Dr Hans Larsson med den första 
DynaSand-prototypen.

1974 ledde Dr. Hans Larsson en grupp på Axel Johnsoninstitutet som 
hade till uppgift att utveckla det kontinuerliga sandfiltret utan 
backspolning. 1978 erhölls patent i USA för filtret och 1981 för tekniken 
kontinuerlig kontaktfiltrering. Axel Johnsoninstitutet blev Axel John-
son Engineering 1981 och Nordic Water Products 1992. Under åren har 
Nordic Water använt sin breda och djupa erfarenhet till att modifiera 
och förbättra filtret för användning i flera olika tillämpningar såsom 
denitrifikation, nitrifikation och förbättrad reduktion av fosfor.
  Den oavbrutna driften ger flera fördelar jämfört med konventionella 
backspolande sandfilter. I konventionella sandfilter ansamlas  partik-
lar i sandbädden med ökande tryckfall som resultat, tills sanden slutli-
gen måste renas genom backspolning innan reningen kan fortsätta. 
Tiden mellan backspolningarna kan vara väldigt kort, vilket minskar 
den effektiva driftstiden. Det är inte förrän den kontinuerliga sandfil-
tertekniken hos DynaSand från Nordic Water utvecklades som använ-
dare kunde få en optimal lösning till behovet av en kontinuerlig vatten- 
och avloppsreningsprocess som samtidigt levererar en konstant 
kvalitet på filtratet även vid hög ytbelastning. 
  Användarna av de tiotusentals DynaSand-filter som installerats runt 
om i världen åtnjuter enastående tillförlitlighet och prestanda i ett stort 
antal olika tillämpningar.

DIREKT FRÅN UPPFINNAREN

DYNASAND™  – FILTRET 
SOM ÄR ORIGINALET 

DynaSand™ från Nordic Water är ett världsledande kontinuerligt sandfilter som utvecklades på Axel Johnson-
institutet i Sverige i slutet av 1970-talet. Med DynaSand får du maximal nytta i din vattenrening. I  kombination 
med DynaAir, Lamella lamellseparator och DynaDisc från Nordic Water kan vattenkvaliteten höjas avsevärt 
med betydligt minskade driftskostnader under investeringens hela livstid. Med tiotusentals filter installerade 
runt om i världen för kommunalt och industriellt bruk har Nordic Water den erfarenhet och utrustning som 
krävs för att överträffa dina förväntningar. 
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Installationer i betongbassäng

Filterbassäng med golvtäckning

Fristående DynaSand-filter levereras med en plattform för att enkelt 
komma åt vid inspektion och service.

Fristående filter
Det fristående DynaSand-filtret består av en cylin-
drisk tank med en konformad botten och interna fil-
terdelar. Filtret har flänsade anslutningar för inlopp, 
filtrat och tvättvatten. En filteranläggning kan bestå av 
ett enda filter eller antal filter som arbetar parallellt 

 
för att nå upp till den önskade kapaciteten. Filter-
enheterna ansluts till ett rörsystem som fördelar det 
inkommande vattnet och leder ut filtratet och 
tvättvattnet.

Samtliga varianter av DynaSand (DynaSand sandfilter, DynaSand Oxy, DynaSand Deni och DynaSand Carbon) finns 
som fristående enheter i rostfritt stål eller FRP (eller andra material som tillval för speciella tillämpningar) eller 
som filtermoduler för inbyggnad i betongbassäng. Samtliga modeller kan levereras med olika filterarea och 
filterdjup.  DynaSand-filtret är ett kompakt filter utan rörliga delar. Inga tvättvattentankar, tvättpumpar eller 
automatiska backspolningssystem behövs.

DYNASAND FILTERMODELLER - FRISTÅENDE ENHET 
ELLER FÖR INSTALLATION I BETONGBASSÄNG

Installation i betongbassäng
Anläggningar med hög kapacitet byggs vanligtvis med filtermoduler 
monterade i betongbassänger. Filtercellerna (som var och en består av 
flera filtermoduler) innehåller bottenkoner i rostfritt stål eller FRP, 
interna filterdelar och har en gemensam sandbädd. En anläggning kan 
konstrueras för en i stort sett obegränsad filterarea vilket gör att 
DynaSand kan användas i såväl små som stora verk med mycket olika 
kapaciteter.

56 fristående enheter hos US Steel Košice,  
Slovakien.
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DynaSand är ett kontinuerligt uppströmsfilter som 
levereras med olika filterdjup för olika applikationer och 
tillämpningar. I DynaSand-filtret tvättas sanden 
kontinuerligt utan att filtret behöver ställas av för 
backspolning.

Råvattnet leds in i överkant och ner till 
inloppsfördelaren i filtrets nedre del. Suspenderade 
partiklar filtreras bort när vattnet strömmar uppåt 
genom filterbädden. När vattnet har filtrerats klart 
rinner filtratet över skibordet i filtrets övre del och leds 
till filtratledningen. En liten del av filtratet leds genom 
sandtvätten och används för rengöring av sand och leds 
bort som tvättvatten. En mammutpump i centrum av 
filtret drar upp filtersanden från tankens botten och upp 
i tvättboxen med hjälp av tryckluft. Därefter faller 
sanden ner genom sandtvätten där de avskilda 
partiklarna separeras från sanden. Den rena sanden 
faller därefter ner på filterbädden och används igen. 
Varje mammutpump i respektive filter justeras och 
styrs via pneumatikskåpet som medföljer vid 
installationen. 

Avluftning Tvättbox

Sandtvätt
Filtratutlopp

Filtrat

Inlopps-
fördelare

Tvättvatten-
utlopp

Inlopp

Mammutpump

Manöverskåp för tryckluft

TVÄTTVATTEN OCH ENERGIBESPARING
Tvättvattenmängden kan minskas betydligt med intermittent drift av sandtvättningen. 
Det åstadkoms med en tvättvattenventil som finns som tillval, och en magnetventil i 
pneumatikskåpet för start och stopp av sandpumpningen. Det kan vara särskilt värde-
fullt vid grundvattenrening, men har visat sig vara lika effektivt även i andra tillämp-
ningar såsom vid avloppsvattenrening, t.ex. slutpolering. När pumpen körs i cykler 
minskar även energiförbrukningen på grund av minskad luftförbrukning. Genom att 
sandbädden är stillastående periodvis kan dessutom kvaliteten på filtratet förbättras.  

DynaSand används för att rena och producera vatten för dricksvatten, processvatten inom industrin, re-
ning för återanvändning av vatten samt för rening av avloppsvatten innan vattnet leds till recipient. Våra 
kunder återfinns bland kommuner, pappers- och massaindustri, järn- och stålindustri, kemisk pro-
cessindustri, läkemedelsindustri, gruv- och mineralindustri, livsmedelsindustri, kraftverk, förbrän-
ningsanläggningar, metallytbehandlingsindustri, galvaniseringsindustri och övriga som använder pro-
cessvatten. 

Kontinuerlig kontaktfiltrering används för att producera processvatten och dricksvatten från sjö- el-
ler flodvatten och även för rening av avloppsvatten. Flockningsmedlet tillförs strax före DynaSand-fil-
trens inlopp. Den första delen av filterbädden har utmärkta förutsättningar för snabb flockning och 
fungerar som flockningsreaktor. Inga särskilda flockningstankar behövs. Förbehandling med sedimen-
tering kan undvikas tack vare förmågan hos DynaSand att hantera höga koncentrationer av partiklar. 

Återanvändning av processvatten eller tvättvatten minskar vattenförbrukningen och ger kon-
troll över vattenkvaliteten. Efter silning eller sedimentering leds vattnet till ett DynaSand-filter. 
Det filtrerade vattnet kan återanvändas i processen, tvättvattnet kan renas med flockning och se-
dimentering. Det renade vattnet från sedimenteringen kan därefter ledas tillbaka till DynaSand.

BEPRÖVAD PROCESS

DYNASAND™ – PROCESSUTFORMNING OCH 
TILLLÄMPNINGAR
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Sandtvätt
Filtratutlopp

Filtrat

Slutpolering med DynaSand-filter används som det sista 
reningssteget vid avloppsvattenrening innan det släpps 
ut. Kontaktfiltrering med aluminium- eller järnsalter 
som flockningsmedel kan användas vid behov för att fäl-
la ut fosfor och öka reningsgraden av partiklar. Slutre-
sultatet uppfyller de strängaste miljökraven som gäller 
för rening av kommunala och industriella avloppsvatten. 
Slutpoleringen med filtrering kan även kombineras med 
biologisk denitrifikation i samma filtersteg. Nitrat om-
vandlas till kvävgas genom en tunn hinna av aktiva bak-
terier på filterkornen.

Rening av processvatten från metallbearbetningsin-

dustrin inkluderar utfällning av metaller åtföljd av flock-
ning, sedimentering och slutligen filtrering i ett Dyna-
Sand-filter. Med den här processen, som fyller strikta 
miljökrav, uppnås ett lågt metallinnehåll i vattnet. 

Filtermediat utgörs i de flesta tillämpningarna av na-
turligt finkorning kvartssand. Normalt behöver sanden 
inte bytas ut, men det kan vara nödvändigt att fylla på 
med en liten mängd sand varje år (ca 0,3 % av volymen). 
I biologiskt aktiva filter används andra filtermaterial för 
att gynna den mikrobiologiska tillväxten. DynaSand 
Carbon är en specialversion anpassad för användning 
av aktivt kol som filtermedia. 

Processtillämpningar
Kraven på vattenrening regleras allt mer av nya lagar 
och förordningar. Det innebär att det krävs allt kraftful-
lare och effektivare utrustning för att uppfylla kraven. 
DynaSand från Nordic Water utgör en ekonomisk och 
energibesparande metod.

Kontaktfiltrering med DynaSand kan användas i såväl 
kommunala avloppsreningsverk som i industriella vat-
tenreningsprocesser. Oavsett om du behöver producera 
dricksvatten, återvinna vatten med hög kvalitet, avlägsna 
näringsämnen, rena processvatten eller rena råvatten 
ger DynaSand från Nordic Water möjlighet till nya pro-
cesslösningar som uppfyller kraven på reningsgrad och 
resultat.

•  reduktion av suspenderade partiklar 
•  tvåstegs kontaktfiltrering
•  kvävereduktion (denitrifikation och nitrifikation)
•  fosforreduktion
•  BOD/COD-reduktion
• rening med aktivt kol
•  rening av metallhaltiga vatten
•  förbehandling till andra processer

FÖRDELAR
DynaSand förbättrar processen
•  inget första filtrat – alltid rent filtrat av hög kvalitet
•  inga stötbelastningar på tvättvattenbehandlingen
•  klarar höga halter suspenderade partiklar utan krav 

på förbehandling
•  lågt tryckfall
•  låg energiförbrukning
•  låga kostnader för övervakning och underhåll
•  behöver aldrig stoppas för backspolning
•  litet utrymmesbehov

DynaSand förenklar systemet
•  inget behov av backspolpumpar
•  inget magasin för spolvatten
•  inga uppsamlingsbassänger för använt spolvatten
•  inget behov av automatiska ventiler för backspolning
•  inga blåsmaskiner för spolluft
•  inga munstycken med igensättningsrisk i filtren 
•  bara ett filtermedia
•  systemet är enkelt att konstruera och att underhålla
•  enkel utbyggnad för biologisk rening

 
Exempel på industriella tillämpningar
•  metallbearbetning
•  återvinning av tvättvatten 
•  processvatten
•  sidoströmsfiltrering av kylvatten
•  glödskalsrester 
•  kemiska processer
•  idealisk som  förbehandling i stället för gravitations-

filter

Kontaktfiltrering av ytvatten.
Filtrerat vatten <0,1 FTU,  <5 mg/l färgtal.

Slutpolering.
Filtrerat vatten <5 mg/l ss, <0,2.2 mg/l P. Rening av industriavlopp.

Recirkulation i stålverk.
Filtrerat vatten <10 mg/l ss, 

 <5 mg/l olja.

Rent vatten

Rent vatten

Renat kylvatten
Filtrat

Olja

Glödskal

Kylvatten

Tvätt-
vatten

Fabriksavlopp
Avloppsvatten

Raw water

Slam

Slam

Slam
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DynaSand är flexibelt och kan anpassas till olika behov.



DYNASAND SANDFILTER
Mekanisk filtrering
Mekaniska filter samlar upp suspenderade filtrerbara partiklar utan fällningsmedel och används som:

•  filtersteg efter slutsedimenteringen

•  filtersteg efter rening av industriellt avloppsvatten (t.ex. neutralisering) för att samla upp metallhydroxidflockar

•  sidoströmsfiltrering i kylvattenkretsar

• filtersteg i stål- och valsverk för glödskalrester i vattenkretsar

Tack vare den kontinuerliga driften kan DynaSand-filter hantera vätskor med högt partikelinnehåll.

Avsaltningsanläggning i Dubai baserad på DynaSand sandfilter

Installation av DynaSand-filter i avloppsverket  
Bree, Belgium

LÖSNINGAR

Kontaktfiltrering
Kontaktfiltrering (flockningsfiltrering) karaktäriseras av  
tillförsel av fällningsmedel (t.ex. Al-, Fe-lösningar) innan 
vattnet leds in i filtret. Flockningen sker därefter inuti filter-
bädden, som avskiljer kolloidala och små organiska och 
oorganiska föreningar samt grövre partiklar. Även lösliga 
vattenföroreningar (t.ex. fosfater) fälls ut och avskiljs. 

Kontaktfiltrering används främst vid rening av ytvatten 
för att framställa dricksvatten och industrivatten eller för 
att avlägsna fosfor i kommunala avloppsreningsverk: i 
DynaSand-filtrets utlopp uppnås fosforkoncentrationer på 
<0,1 mg/l.

Avsaltning
Tvåstegsfiltrering är särskilt lämpat för filtrering av 
saltvatten som en förbehandling i avsaltningsanläggningar. 
Tvåstegsfiltrering kan utformas för passivt flöde utan 
pumpning mellan filterstegen. Genom att använda 
tvåstegsfiltrering med olika storlekar på sandkornen 
minimeras partikelinnehållet som ökar livslängden och 
minskar underhållet av efterföljande membran i RO-
processen.
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DynaSand Oxy är utformat för aerobiska tillämpningar 
och är därför utrustat för luftning av filterbädden. 
Precis som DynaSand sandfilter fungerar DynaSand 
Oxy med en kontinuerlig uppströms filtreringsprocess 
där filtermediat tvättas kontinuerligt. Rengöring av 
filtermediat sker med hjälp av en mammutpump som 
pumpar upp filtermediat till sandtvätten.  

DynaSand Oxy är därför utmärkt för användning i 
biologisk aerobisk rening såsom nitrifikation, BOD-
reduktion och andra tillämpningar där man vill ha 
filtrering och luftning i samma filter. Processluften 

tillsätts processen med en blåsmaskin eller 
kompressor via luftningshättor som inte kan sättas 
igen i filtret. 

Filtret kan förses med ett lock som förhindrar att det 
renade vattnet tar upp syre från luften. Detta är 
betydelsefullt i efterföljande denitrifikationssteg.  

Eftersom nitrifikationsprocessen kan förbättras av-
sevärt genom att använda en djupare filterbädd finns 
DynaSand Oxy med olika djupa filterbäddar, från 2 till 6 
meter. Den optimala höjden beräknas på de förhållan-
den som råder för varje projekt.

Nitrifikation
Vattnet som ska nitrifieras leds in i filtret via inloppsför-
delaren. När vattnet flödar uppströms genom filterbäd-
den omvandlas ammoniak (NH4+) till nitrat (NO3-) med 
hjälp av bakterier – nitrosomonas och nitrobacter – 
som bildar ett skikt på filterkornens yta.
Användning av DynaSand Oxy för nitrifikation är en ut-
rymmesbesparande metod med hög syreeffektivitet.

Biologisk behandling av dricksvatten 
DynaSand Oxy kan användas för biologisk rening av yt-
vatten för reduktion av lukt och smak samt för biologisk 
och kemisk rening från järn och mangan. Den luftade 
filterbädden fungerar då som ett biologiskt aktivt filter 
som förbättrar dricksvattenkvaliteten.

DYNASAND OXY
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Denitrifikation utförs vanligtvis i tankar eller i 
bassänger. I många fall är det emellertid mer 
praktiskt att utföra en del av denitrifikationen i ett 
DynaSand-filter, ett så kallat DynaSand Deni. De 
denitrifierande bakterierna reducerar nitrathalten 
vid frånvaro av syre. Externa kolkällor tillsätts 
vanligtvis för denitrifikation, t.ex. metanol eller 
etanol, eftersom filtret vanligtvis sitter i slutet av 
reningskedjan.  

DynaSand Deni liknar det vanliga DynaSand 
sandfiltret, med små förändringar i utformningen. 
Filtret kan drivas på samma sätt, men normalt görs 
vissa ändringar i inställningarna.

Eftersom denitrifikationen kan förbättras 
avsevärt med en djupare filterbädd är det 
avgörande att välja ett optimalt djup på filterbädden 
när nitrifikationsprocessen med DynaSand Deni 
utformas. Standard filterdjup är mellan 2 och 6 
meter.  

Denitrifikation
Precis som med ett vanligt DynaSand-filter leds 
vattnet som ska denitrifieras in i inloppsfördelaren. 
När vattnet flödar genom filterbädden omvandlas 
nitrat (NO3) till luftkväve med hjälp av ett lager mik-
roorganismer som bildas på filterkornens yta. Kvä-
vet avges därefter till atmosfären.

Hela filterbädden deltar i denitrifikationsproces-
sen. Bädden är i ständig rörelse så att varje enskilt 
korn och bakterie förflyttas mellan områden med 
olika nitratinnehåll. Resultatet blir en hög och jämn 
koncentration av bakterier i hela filtret och Dyna-
Sand Deni har en hög tolerans mot stötbelastning. 

DynaSand Deni  kan med fördel installeras efter 
DynaSand Oxy.

DYNASAND DENI
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Kvävereduktion med DynaSand Deni hos Yara 
Brunsbüttel GmbH, Tyskland



I tillämpningar där vattnet innehåller lösta föroreningar 
som inte kan avlägsnas med kontaktfiltrering eller bio-
filtrering är aktivt kol idealiskt för rening genom ad-
sorption. Aktivt kol är en av världens mest effektiva ad-
sorbenter och kan därefter användas för att avlägsna 
ett stort antal föroreningar. Metoden kan användas för 
vatten från kommunala och industriella avloppsre-
ningsverk eller för dricksvattenproduktion vid yt- och 
grundvattenverk. 

DynaSand Carbon-filter liknar vanliga DynaSand-
filter, med små skillnader i filterutformningen. Filtret 
kan drivas på samma sätt, men normalt görs vissa 
ändringar i inställningarna.

Olika typer av aktivt kol kan användas men vanligtvis 
används kol från kokosnötskal, på grund av materialets 
hårdhet och motståndskraft.

Eftersom koncentrationen av suspenderade partik-
lar och turbiditet på det inkommande vattnet till Dyna-
Sand Carbon-filter ofta är låg, innebär det att tvättning 
av filtermediat kan utföras intermittent. Den typen av 
drift ger avsevärd kostnadsbesparing i tvättvatten och 
energi. Med intermittent tvättning stoppas endast tvätt-

ningen av filtermedia utan att filtret i sig behöver stop-
pas, som vid backspolning av konventionella filter.

Retentionstiden är avgörande vid utformningen av 
kolfilter och olika djup på bädden väljs beroende på 
applikation. Maximal ytbelastningsgrad bestäms med 
hänsyn till att fluidisering sker vid en lägre hastighet än 
när sand används på grund av den lägre densiteten hos 
aktivt kol.

DynaSand Carbon-filter installeras ofta direkt efter 
DynaSand-filter med kontaktfiltrering. Vattnet kan då 
flöda passivt från DynaSand-filtren till DynaSand 
Carbon-filtren.

Dricksvatten eller råvattentillämpningar
DynaSand Carbon kan användas i dricksvatten- eller 
råvattentillämpningar främst för att avlägsna COD-Mn 
och för att förbättra vattnets lukt och smak. 

Avloppsvattentillämpningar
På senare tid har man allt mer efterfrågat att kunna an-
vända DynaSand Carbon för att avlägsna hormonstö-
rande miljöföroreningar i avloppsvatten. Det aktiva ko-
let avlägsnar läkemedelssubstanser och andra 
föroreningar som kan påverka hormonbalansen hos 
djurlivet.

Industriella tillämpningar
Det finns en stor mängd industriella användningsområ-
den för DynaSand Carbon. En vanlig applikation är t.ex. 
avskiljning av kolväten i avloppsvatten inom den petro-
kemiska industrin. DynaSand-filter med efterföljande 
DynaSand Carbon kan användas för att rena dagvatten 
från ett industriområde som blandats med processvat-
ten från ett raffinaderi. Syftet är att minska de extra-
herbara kolvätena till under 3 mg/l och reducera halten 
suspenderade partiklar (SS).

DYNASAND CARBON
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En typisk installation av DynaSand DS5000 AD HD. 
Filtren är försedda med lock och behöver inte täckas.



Genom att välja DynaAir lågtryckskompressorsystem i stället för standardkomp-
ressorer för DynaSand-anläggningen kan betydande energibesparingar göras. 
Konventionella kompressorsystem arbetar normalt med ett tryck på 5-8 bar. 
Eftersom DynaSand-tekniken inte kräver ett tryck högre än 2 bar så kan man mini-
mera energiförbrukningen genom att välja DynaAir-systemet som är konstruerat 
för att arbeta med ett tryck under 2 bar. Med det lägre driftstrycket och frekvens-
styrda motorer hos DynaAir-systemet kan energikostnaderna för DynaSand-filtren 
minskas med upp till 60 %.

DYNAAIR – LÅGTRYCKS-
SYSTEM FÖR TILLFÖRSEL AV 
LUFT TILL DYNASAND

Kontaktfri kompression medför att luften inte inne-
håller någon olja och därför behövs inget oljefilter 
eller oljeavskiljare. Luften kyls innan den lämnar 
DynaAir och kondensatet kan släppas ut i en golv-
brunn utan ytterligare rening. 

DynaAir finns i sju olika standardutföranden som 
passar anläggningar med fyra filter och uppåt. 
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DynaAir-enhet i Uddevalla.
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Nordic Water har ett eget laboratorie för vattenanalyser och flera pilotenheter som 
kan användas för hjälp vid dimensionering av DynaSand-anläggningen. Vi erbjuder 
hjälp vid pilotförsök och laboratorietester för att kunna rekommendera den bästa 
processlösningen och dimensionering av anläggningen. 
Nordic Water åtar sig att leverera den bästa utrustningen för en tillförlitlig process-
lösning med högsta reningsgrad och med ett jämnt resultat.

LABORATORIE- OCH PILOTENHET



Sverige
Huvudkontor
Nordic Water Products AB
Alfagatan 5
SE-431 49 Mölndal  
Sverige
Tel: +46 31 748 54 00
Fax: +46 31 748 54 10
info@nordicwater.com

Service och reservdelar
Nordic Water Products AB
Hantverkaregatan 15
SE-542 31 Mariestad 
Sweden
Tel: +46  524 409 00
service.se@nordicwater.com

Benelux
Nordic Water Benelux BV 
De Scheysloot 47 
2201 GN Noordwijk  
The Netherlands 
Tel: +31 71 763 06 21 
Fax: +31 71 763 06 22 
info.nl@nordicwater.com 

Kina
Nordic Water  
Products (Beijing) Co., Ltd.
Room 611, Interchina
Commercial Building No. 33
Dengshikou Str. Dong Cheng District
CN-100006 Beijing
Kina
Tel: +86 10 85 118 120
Fax: +86 10 85 118 121
info@nordicwater.com.cn

Norge
Nordic Water Products AB
Drengsrudbekken 4
1383 Asker
Norge
Tel: +47 66 75 21 10
Fax: +47 66 75 21 11
info.no@nordicwater.com

Spanien
Nordic Water Tecnology Ibérica
Plaça del Gas 4, 1 - 2, 
08201 Sabadell 
Spain
Tel: +34 937 276 007 
Fax: +34 933 969 480 
info.es@nordicwater.com

Tyskland
Nordic Water GmbH
Hansemannstraße 41
414 68 Neuss
Tyskland
Tel: +49 2131 3106 0
Fax: +49 2131 3106 10
info.de@nordicwater.com

ANDRA PRODUKTER
FRÅN NORDIC WATER:
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©Nordic Water Products AB. Med ensamrätt. 
DynaSand är ett varumärke som tillhör Nordic Water Products i 
flera länder i världen. DynaSand marknadsförs som SuperSand på 
den amerikanska kontinenten och Karibien. Nordic Water Products 
förbehåller sig rätten att ändra i produktspecifikationer eller kon-
struktioner när som helst utan föregående meddelande.

• DynaDisc® skivfilter

• DynaDrum® trumfilter

• Lamella® lamellseparatorer

• Zickert® slamskrapor och bassängutrustning

• Meva™ galler och rensgodsutrustning

• Sobye TD Bandfilter


