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Bakteriefrit drikkevand
 hvor dyrene drikker

Giv dine dyr bakteriefrit drikkevand for at forsikre  
dig mod produktionspåvirkninger  på grund af bakterier i vandet.  

Vores desinfektionssystem er miljøvenligt og meget effektivt. 
Døgnet rundt – året rundt. 

VI GARANTERER BAKTERIEFRIT DRIKKEVAND

Effektivt og miljøvenligt
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Anolyte pH™ giver dig bakteriefrit 
drikkevand, hvor dyrene drikker 
Anolytech har siden starten i 2005 udviklet 

en sikker og miljøvenlig desinfektionsteknik. 

Vores desinfektionsteknik kører døgnet rundt, 

mens dyrene er i stalden. Den fungerer også 

perfekt i en økologisk produktion.

Teknikken fungerer i korte træk, ved at man med 

råvarerne salt, vand og el producerer Hypoklor-

syre (HClO), hvilket er det desinfektionsmiddel 

som effektivt dræber uønskede bakterier i vores 

krop. Hypoklorsyre er også en af de aktive 

ingredienser i mange andre desinfektionspro- 

dukter, såsom eksempelvis Virkon S.

Desinfektion døgnet rundt - året rundt
Normalt desinficeres drikkevandet i hver 6. eller 8. 

uge og ikke kontinuerligt af økonomiske årsager. 

Men hvad sker der mellem disse behandlinger? Ja, 

der sker en øget vækst af bakterier, der fortsætter 

med at vokse indtil der desinficeres næste gang. 

Med Anolytech undgår du dette, da vi placerer 

et produktionsudstyr på din egen gård og dose-

rer en lav og kontinuerlig mængde Hypoklorsyre 

med stor nøjagtighed direkte i dit indkommende 

drikkevand. Det betyder også, at du altid har en 

jævn og sikker forsyning med desinfektion uanset 

tryk og forbrug i vandforsyningen, fra doserings-

punktet og helt ind til vandkopperne, drikkekarret 

og drikkeniplerne. Miljøvenlig – Ingen transport og 

håndtering af dyre væsker eller pulvere.

Høj pålidelighed
Vores teknologi er udviklet igennem mere end 17 

år, og i årenes løb har vi samlet mange vigtige 

erfaringer med desinfektion af drikkevand. Alle 

vores komponenter er af  højeste kvalitet.

Vi er så sikre på vores desinfektionsteknik, så vi 

kan garantere, at du får et bakteriefrit drikkevand!

Hvis du har problemer med høje niveauer af 

bakterier i produktionen, vil Anolytech nok ikke 

løse alt. Men vi garanterer, at det samlede bak-

terietryk sænkes ved at fjerne bakterierne fra 

dit nuværende drikkevand, og det vil give dig 

mulighed for at fokusere på den øvrige para-

metre i produktionen.

Reducer bakterietrykket med Anolytech

Hvis man tænker på den samlede foderforsyning, 

udgør drikkevandet ofte mellem 30-50%, og hvis 

drikkevandet har højt indhold af uønskede bakte-

rier, forstår alle, hvad det betyder for produktionen 

og dyresundheden. Med Anolytech sænker du det 

samlede bakterietryk til et betydeligt lavere niveau.

Vi ser vores teknologi med vanddesinfektion 

primært, som en forsikring mod dyre omkostninger 

forårsaget af bakterier og andre mikroorganismer 

i drikkevandet. Mange af vores kunder har også 

set produktionsforøgelser efter installation af  

Anolytech. Meget afhænger af, hvordan det ser ud 

hos dig, og hvor belastet din besætning er.

Hvis du har mistanke om, at problemerne i din 

besætning er forårsaget af bakterier, kan du med 

Anolytech udelukke drikkevand som årsag til 

produktionspåvirkninger og fokusere på andre  

områder.
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Effektiv pH-kontrol sikrer en kraftig desinfektion

Med Anolytech´s unikke kontrol af pH-værdien giver optimal produktion af det 

stærkt effektive desinfektionsmiddel Hypoklorsyre (HClO). Anolyt pH er mere 

effektiv end andre desinfektionsprodukter og en lav kontinuerlig dosering er 

tilstrækkelig. Derfor er Anolyte pH et miljøvenligt alternativ.

Klor (Cl2) Hypoklorsyra (HClO) Hypoklorit (ClO-)

For altid at have adgang til Anolyte pH døg-

net rundt, placerer vi hele produktionsudsty-

ret på din gård. Det er let at placere, da det 

tager minimal plads. Det eneste, vi har brug 

for, er adgang til elektricitet, afløb til spilde-

vand og naturligvis et indkommende vandrør 

til dosering.

Installation
For ikke at forstyrre din produktion unødigt, 

leverer Anolytech en vandledning (rørforbin-

delse) til dig, som du sørger  for bliver instal-

leret på det aftalte sted. Når dette er gjort, 

installerer vores installatør udstyret.

Drift
Den igangværende vedligeholdelse er let. Du 

fylder beholderen med salt tabletter og der-

efter tager udstyret sig af resten 24 timer i 

døgnet hele året rundt.

To til fire gange om året, vil du få besøg af  

vores servicepersonale, der yder den nød-

vendige service og sørger for, at alt fungerer 

som det skal.

Det er alt – du er nu forsikret for, at dyre-

nes drikkevand er fri for bakterier og du 

reducerer herved risikoen for produk-

tionspåvirkninger.  

Sådan her fungerer det i praksis...
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Derfor bør du vælge Anolytech
Økonomisk
– Eliminering af bakterier og biofilm sikrer produktionen
– Mod påvirkninger i produktionen via drikkevandet    
– Desinficerer døgnet rundt, hele året rundt når dyrene er i stalden.
– Lave produktionsomkostninger
– Arbejdsbesparende
– Erstatter kemikalier

Miljø
– Du undgår ætsende og farlige kemikalier

– Ufarligt for miljøet og for dig og dine medarbejdere.
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