BAGA Marin
Reningsverk för
båtbottentvätt

Miljöskydd

Tar bort miljöfarliga ämnen ur tvättvattnet
Hög reduktion av föroreningar och tungmetaller

BAGA Marin
BAGA Marin är framtaget speciellt för rening av spolvatten där tungmetaller och andra
giftiga ämnen förekommer. Fördelarna med BAGA Marin är den mycket höga reduktionen av tungmetaller och föroreningar,samtidigt som BAGA Marin är driftsäkert, enkelt
att sköta och mycket energisnålt.

MILJÖSKYDD

BAGA MARIN BYGGER PÅ ENKEL
OCH BEPRÖVAD TEKNIK
Verket är baserat på BAGAs industriella reningsverk och
består av slamavskiljare med integrerad reningsutrustning med flockmedel samt två kolfilter.

KOLFILTREN
Innan vattnet går ut till recipient passerar vattnet kolfiltren
som ytterligare reducerar eventuella kvarvarande tungmetaller. Då kolfiltren sitter efter slamasvkiljaren med reningsutrustning så belastas inte kolfiltren av föroreningar vilket
medger längre serviceintervall.

LÄTTSKÖTT
Enkelheten hos BAGA Marin gör verket både lättskött och
användarvänligt, vilket garanterar en hög driftsäkerhet.

FUNKTIONSÖVERVAKNING
För att det skall vara så enkelt som möjligt för dig som
ägare att sköta verket är det vid tecknande av vårt sserviceavtal försett med ett GSM larm med funktionsövervakning.
Verket övervakas då dygnet runt genom sms-meddelanden
till din telefon med information om verkets status och eventuella åtgärder.

Det höga reningsresultatet uppnås genom vår patenterade
teknik att tillföra flockningsmedel flödesproportionellt direkt
i anläggningen.

BAGA Marin tillverkas i glasfiberarmerad plast. Anläggningen levereras komplett och är försedd med styrelektronik
monterad i ett automatikskåp som också innehåller funktionslarm, behållare för flockningsmedel och två st. kolfilter.

SPOLPLATTAN

ENERGISNÅLT

Spolplattan förses med silkorg för uppsamling av sjögräs
och andra fasta föroreningar. Detta vatten kan pumpas till
slamavskiljaren.

BAGA Marin innehåller endast ett fåtal elförbrukande komponenter och de flesta av dessa förbrukar bara energi när verket används. Står verket still är energiåtgången nästan noll.

Reduktion av tungmetaller med BAGA Marin Flockningsmedel: BAGA Flock 10
Angivna värden är efter reningsverket men före kolfiltret
Inkommande vatten

Utgående vatten

Reduktion %

Kadmium, CD

0,622 µg/l

0,09 µg/l

85,50%

Krom, CR

91,5 µg/l

27,6 µg/l

69,80%

Koppar, Cu

80,1 µg/l

17,7 µg/l

77,90%

Nickel, Ni

164 µg/l

149 µg/l

9,10%

Bly, Pb

19,5 µg/l

1,69 µg/l

91,30%

Tenn, Sn

16,2 µg/l

1,55 µg/l

90,40%

Zink, Zn

1290 µg/l

42,9 µg/l

96,70%

Fluoranten

10 µg/l

0,72 µg/l

92,80%

I LEVERANSEN AV BAGA MARIN INGÅR:
1
2
3

Slamavskiljare med flockningsutrustning.
Kolfilter.
Huvudenhet med automatik, reglerventiler
och doserpump.

DESSA DELAR INGÅR INTE I LEVERANSEN.
DE UTFÖRES AV BESTÄLLAREN
4
5

Spolplatta.
Silkorg för avskiljning av sjögräs och andra
fasta föremål.

Observera att det handlar om en materialleverans.
Montage ingår ej.

2

4
5

1

3

BAGA MARIN FINNS I 2 STORLEKAR
BAGA Marin 1. Kapacitet upp till 10 l/m
(motsvarar 1 st högtryckstvätt).

Marin 1

Marin 2

Våtvolym

3 m3

7 m3

Totalvolym

4 m3

8,5 m3

Diameter

2000 mm

2400 mm

Total bygghöjd

1900 mm

2800 mm

Inlopp VG

1180 mm

1870 mm

Anslutning

Ø 110 mm

Ø 160 mm

Utlopp VG

1080 mm

1770 mm

Anslutning

PEM 40 mm

PEM 40 mm

Vikt

170 kg

350 kg

VG

BAGA Marin 2. Kapacitet upp till 25 l/m
(motsvarar 2-3 st högtryckstvättar).

Tekniska data

BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar lösningar
för vattenbehandling. Vi har flera internationella patent och
ligger i framkant eftersom vi ständigt testar och förbättrar vårt
erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara
ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på
produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar och ger

www.baga.se
BAGA Water Technology AB
Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona
Telefon: 0455-61 61 50 • Telefax: 0455-205 46 • E-post: info@baga.se
Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå

dig garantier och service som faktiskt betyder något. BAGA gör
rent på riktigt.
I BAGAs sortiment finns: vatten- och avloppslösningar som
fungerar för alla enskilda hushåll och samfälligheter. Vårt huvud
kontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Örebro, Helsingborg, Alingsås och Umeå.

1607 • Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

VG = Vattengång

