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hundra procent rent 
med ledande teknologi
Korrekt vattenbehandling har stor betydelse för driften av het-  
eller kylvattensystem. Att använda rätt typ av behandling kan  
kraftigt påverka systemets driftsekonomi och livslängd och bör 
därför prioriteras högt. Vår behandling av alla typer av het-, kyl- 
eller processvattensystem blir en avgörande faktor när vi talar om 
god driftsekonomi och miljöoptimering.

Processen
Efter noggrann analys av ett system utformar vi en anpassad  
systembehandling för att nå ett optimalt resultat. Waren löser  
beläggningar, stoppar korrosion och ökar verkningsgraden.

Effekterna av konceptet
•	Förebygger alla typer av beläggningar.
•	Löser alla beläggningar och avlägsnar dessa genom filtrering  
 eller bottenblåsning.
•	Behandlar slammet så att det enkelt kan filtreras bort.
•	Stoppar pågående korrosion.
•	Förebygger korrosion av alla typer av metaller i systemet.
•	Säkerställer den produktion som systemet utför.

ett skinande rent resultat
När allt är genomarbetat och systembehandlingen är klar väntar  
ett RENT nöje för er. Med hjälp av den senaste teknologin inom 
systembehandling sparar ni mycket pengar på minskade energi- 
och underhållskostnader samt på minskad miljöpåverkan. 

Wareneffektens uppgift är att ge ång-, kyl- och 
fjärrvärmeanläggningar längre livslängd, förbättra 
värmeöverföringen, ge stabil drift, god ekonomi – 
och förstås en ren miljö. Allt på samma gång.
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wareneffekten
Stor erfarenhet av systembehandling
Fjärrvärmenät, ångpannor, öppna och slutna kylsystem samt  
specialprojekt inom industrin – vi har stor erfarenhet av alla typer  
av anläggningar. Waren tillhandahåller kemikalier för samtliga, 
oavsett applikation.

Bästa möjliga arbetsmiljö
Alla Warens produkter för vattenbehandling levereras färdig-
blandade, klara att användas. Det ger en enklare hantering. Waren- 
effekten minimerar användandet av kemikalier genom bättre 
sammansättningar.

Automatisk dosering
Automatisk dosering och mätutrustning säkrar en konstant  
optimal vattenmiljö. Detta minimerar kemikalieanvändningen 
och behovet av tillsyn - hela tiden!

Återkommande servicebesök
Efter avtal utför våra tekniker återkommande servicebesök. Det 
är en trygghet för vattenmiljön, men framför allt för våra kunders  
driftsekonomi.

Rådgivning
Genom att analysera vattnet i de system våra kunder har kan vi 
alltid tillhandahålla en optimal vattenbehandlingsmetod.

Förbättra livslängden på er anläggning. Redan idag.

Waren har lång erfarenhet av alla typer av special- 
projekt. Med eget laboratorium och egen utvecklings- 
avdelning ligger vi alltid i framkant, vilket gör att vi 
kan ordna de flesta typer av applikationer som våra  
kunder kan behöva. Det omöjliga tar bara lite längre tid! 
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