
Morgondagens teknik inom  
global vattenrening 
- förbättrar vår miljö



Vattnets föroreningsgrad varierar ständigt.  
Med FloCells innovativa lösning kan renings-
processen styras dynamiskt. I både vatten- och 
avloppsreningsverk anpassas och optimeras 
reningen efter rådande föroreningsgrad. 

FloCells patenterade koncept levereras som en 
modul där både hård- och mjukvara ingår.  
Allt levereras i en standardcontainer.

FloCells koncept är en enkel och billig lösning 
med automatisk reglering som ger driftsäker- 
het dygnet runt. Resultatet blir renare vatten  
och minskad miljöpåverkan.  

Metoden är:

• patenterad i Sverige

• patentsökt i EU, USA och Kina

• applicerbar på både befintliga och nya verk

• testad både i fullskala på  kommunalt avlopps-         
   reningsverk och i pilotskala på vattenverk.  
   Försöken har skett med stöd av Vinnova.

FloCells koncept/leveransmodul i  
standardcontainer (20 fot alternativt 40 fot).  

Schematisk bild.

Vinnarna blir både samhället, 
företagarna och miljön!

Rent vatten 
- en sinande resurs
Världen lider stor brist på  
vatten och rent vatten är en 
ändlig resurs.

Enligt FNs beräkningar kommer  
2,5 miljarder människor att  
flytta till städerna fram till  
år 2050. 

Vi lever i en törstig värld där  
den totala vattenmarknaden  
omsätter över 20 miljarder  
US dollar per år. 



Vad gör FloCells metod unik
och bättre?

Kenneth M Persson
Professor, Water Resources Engineering
Lund University

     Med FloCells innovativa  
lösning kan vattenreningen  
styras dynamiskt i både  
avloppsreningsverk och  
dricksvattenverk och helt  
enkelt anpassas efter hur  
vattnet faktiskt ser ut just nu.

”FNs prognos säger att 2,5 miljarder människor 
kommer att flytta från landsbygd till stad fram 
till år 2050. 
Detta kommer att ställa nya stora krav på  
städernas vattenförsörjning  samtidigt som  
utsläpp av kommunalt eller industriellt  
avloppsvatten inte får medföra att renvatten-
källorna blir obrukbara eller på annat sätt  
utgöra ett hot mot ekosystemet. 
För att skydda den globala miljön kan vi vara 
säkra på att strängare regler för utsläpp av  
avloppsvatten kommer att införas och det 
kräver en förbättring av avloppsreningsverkens 
rening. Likaså kommer den globala uppvärm-
ningen att leda till att fler torrperioder växlar 
med häftiga regn vilket ytterligare accentuerar 
behovet av FloCells metod vid såväl dricks- 
som avloppsvattenrening.
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Med FloCells nya metod kan både koagulant-
dosering och polymerisationsgrad regleras 
kontinuerligt på plats i verket. Regleringen görs 
automatiskt med hjälp av on-line analyser av 
vattnets föroreningsgrad. FloCells metod ger 
verken en helt ny möjlighet att nå ett optimalt 
reningsresultat och samtidigt minska kemika-
lieförbrukningen. 

Utöver dessa fördelar leder den dessutom till 
en minskning av slamproduktionen och därmed 
till lägre deponikostnader. Den sammantagna 
effekten blir minskade driftskostnader och 
minskad miljöbelastning.
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Mer information hittar du på

Vid WIN, Water Innovation Accelerator,  
Partner Meeting February 18 på Malmö Börshus 
premierades FloCell AB med utmärkelsen;  
Wild card of the year.

FloCell AB kvalificerade sig som finalist i 
Malmö Maxa/Tillväxt Malmö.

www.flocell.se

FloCell 
- grow your global 

water business


