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Information om våra lösningar gällande rening av dagvatten:
Sorbtech Solution AB har originalet av dagvattenfilter SorbClean skyddat.
Vi har fiterkassetter för små och stora flöden samt reningsanläggningar där man har
dagvattenmagasin.
Vi har under många år jobbat med att ta fram lösningar för rening av dagvatten, vi började redan
1998 med de första försöken i bla. Helsingborg och Alingsås kommun.
Vi har idag ett stort antal filter installerade runt om i Sverige.
Vi har två huvudfiler SorbClean för hängande installation samt installationer nere i brunnarna.
Den ena klarar 32 m/l samt skall bytas minst 3ggr per år, säljes Ej utan service avtal.
Reningsgraden är svårt att uppskatta det beror på flöden och upptagnings ytan, samt typ av
verksamhet på området.
Normal renings kapacitet på tungmetaller är ca 75-85% något lägre gällande Zink samt något högre
gällande petroleumbaserade produkter så som olja, diesel mm.
Vi har en stor informationsbank och erfarenhet där vi har renat olika typer av förorenat vatten under
mer än 15 år.
Dagvattenfilters små kassetter kapacitet är från 1 m/l max 32 m/l det större klarar upp till 100 m/l
för samtliga typer är det viktigt att ha service avtal och efter installation skall man göra en kontroll
på van man har fångat upp och därefter bestämma bytesfrekvensen på filtret.
Detta gäller alla typer av filter som finns på marknaden:
Då om man inte byter i tid så löser man upp filtermediat om det inte är specialbehandlat, som det
vi laddar våra brunnar med, behandlad bark.
Se nedanstående bilder som ger Er information på en av de typer som vi har byggt o levererat.

Filter i genomskärning Dagvattenbrunn Dubbelkassett PREM Göteborg
Vi har även korgar för att samla upp skräp i brunnarna som man enkelt kan tömma.
För m era inform ation k ontak ta gärna
E-brev info@sorbtech.se

