
ØKONOMI:
· Polymerforbruget
· Levetid
· Tørstofprocent

MILJØ:
· Polymerforbrug
· Afvanding

CSR:
· Servicevenlighed
· Automatisering
· Enkelthed

FORBEHANDLING PROCES SLAMBEHANDLING UDEN FOR HEGNET SERVICE
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Hos Stjernholm A/S ønsker vi at sikre, at vores fælles kom-
petencer udnyttes optimalt, så vi altid kan levere bære-
dygtige løsninger med hensyn til økonomi, miljø og CSR.

Derfor bygger vi samarbejdet med vores kunder på 
gensidig respekt og en åben og ærlig dialog.

For at sikre at der er optimal sammenhæng mellem vores 
kunders strategier, KPI’er og målsætninger og de mulighe-
der industrien og rådgiverne kan tilbyde, foreslår vi større 
udbud opdelt i 6 faser:

Gennem dialogen får vi vurderet om der er andre faktorer 
der påvirker beslutningen som fx 

· Hvor meget polymer anvendes?

· Hvordan tilføres polymeren?

· Hvor effektiv er afvanderenheden?

· Hvad er tørstofprocenten på tilløb og slamafløb?

På den måde opnås maksimal sikkerhed for at den ende-
lige løsning vælges med udgangspunkt i en bæredygtig, 
langsigtet optimering af forsyningens drift – til glæde for 
forbrugerne og forsyningens medarbejdere.

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på 
at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi. 

STJERNHOLM POLYMERANLÆG

· Lavere polymerforbrug - erfaringsmæssigt 10-15%
· Levetid på 15-20 år
· Løfter tørstofindholdet

ØKONOMI

· Et lavere polymerforbrug reducerer brugen af kemikalier og er med til at 
 mindske belastningen af naturen.
· Bedre opblanding og dosering af polymeren giver et højere tørstof 
 = mindre slamkørsel.

MILJØ

· Service venligheden, driftssikkerheden er med til at minimerer drifts-
 personalets belastning.

CSR

Hold tankbunden ren i samarbejde 
med Stjernholm og få en bæredygtig løsning!

FORSLAG TIL UDBUD

Udbud på maskinudstyr bør altid udarbejdes som funktions-
udbud. De indbudte bør have lejlighed til at besigtige 
anlægget og drøfte installationen inden udbudsmaterialet 
udarbejdes endeligt.

Desuden bør de bydende have mulighed for at præsentere 
og gennemgå deres tilbud overfor bygherren og rådgiveren 
inden ordren placeres endeligt.

Tilbuddene bør vurderes med stor vægt på de områder, der 
nævnes på næste side under Fisken på Disken.

Minimer polymerforbruget og maximer flokkuleringen i 

samarbejde med Stjernholm A/S og få en bæredygtige løsning!



FISKEN PÅ DISKEN

SKEMA TIL SAMMENLIGNING MED EGNE KRAV 
ELLER ANDET POLYMERANLÆG.

Indmiksning af polymerblanding giver optimal opblanding i mediet.

Stjernholms Polymeranlæg er mere end en doserings-
enhed. Anlægget består af to tanke. Den øverste er en 
opblandingstank, hvori polymeren opblandes med teknisk 
vand for at opnå den optimale sammensætning.

Den nederste er en modningstank hvor polymeren modnes 
for at sikre fuld udnyttelse. Efter modningstanken doseres 
polymeren, via en polyring. 

Det blandes vha. Alfa Laval polymixer inden afvandings-
enheden. Disse 2 enheder giver den optimale opblanding 
med slammet og derved den bedste udnyttelse af polymeren.

FACTS POLYMERANLÆG

Levetid: 15 år - 20 år

Materiale: EN 1.4301 eller efter ønske.  

Pumpetype: Excentersnekke

Styringsstrategi:  TS / flow

Inspektionsbehov: Ved skift af polymerforsyning.
 Kontrol af oliestand i omrører
 gear 1 gang pr mdr. 

Servicebehov: Pumper serviceres 1 gang årligt

Produktionssted: Stjernholm A/S, Danmark

Skemaet findes til download på www.stjernholm.dk

Polymeranlæg

EKSEMPEL PÅ 
SAMMENBYGNING 
MED SNEGLEPRESSE:



Polymeranlæg

Stjernholm A/S · Langelandsvej 4A · DK 8940 Randers SV · Danmark
Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk
www.stjernholm.dk

STJERNHOLM A/S 
Stjernholm A/S udvikler, producerer og markedsfører bedre 
tekniske løsninger med høj bæredygtighed. Under over-
skriften ”Samarbejde med værdi” koncentrerer vi os om 
områder, hvor vi gennem vores viden og kompetencer gør
en forskel, nærmere betegnet Økonomi, Miljø og CSR.

Med udgangspunkt i gensidig respekt og en åben og ærlig 
dialog både eksternt og internt, fokuserer vi på at levere 
løsninger med dokumenterbar bæredygtighed.

Stjernholm A/S er stiftet i 1997 og beskæftiger ca. 30 dedike-
rede og kompetente medarbejdere. Vi har en sund økonomi 
og er en anerkendt, etableret spiller på markedet for vand-
behandling og kendt for vores innovative, fremtidsoriente-
rede tilgang til samarbejdet med vores kunder. 

STJERNHOLM SERVICE 
Med Stjernholm A/S som servicepartner er det muligt at 
samle al service hos én leverandør uanset hvem, der har 
leveret forsyningens maskiner og udstyr. Vi uddanner vores 
servicemontører til at holde både øjne og ører åbne, når 
de besøger et anlæg. Så er der større chancer for at være 
på forkant med vedligehold og nødvendig udskiftning af 
eventuelle sliddele, inden små problemer vokser sig store.

(se vores produktbrochure ”Stjernholm Service” 
for yderligere info)

TILSTANDSRAPPORT
Stjernholm A/S tilbyder med udgangspunkt i dokumenter-
bar bæredygtighed at lave en tilstandsrapport på det spe-
cifikke anlæg. Med vores professionelle viden, kompetencer 
og innovative tilgang tilbyder vi en fuld gennemgang af
anlægget, med en efterfølgende rapport som dokumen-
tere indsatsområder hvor der kan optimeres med udgangs-
punkt i bæredygtige løsninger.

(se vores produktbrochure ”Stjernholm Tilstandsrapport” 
for yderligere info).

FISKEN PÅ DISKEN

TEKNISKE DATA: PO-0500 PO-1000

Materiale Rustfri stål Rustfri stål 

Røreværk 0,25 kW 0,25 kW 

Indpumpning 0,75 kW 0,75 kW

Udpumpning 0,37 kW 0,37 kW

Højde inkl. fødder 2564 mm 2564 mm

SÅDAN VIRKER 
STJERNHOLM POLYMERANLÆG: 

1. Motor
2. Stavføler
3. Omrører
4. Blandetank
5. Stavføler
6. Opbevaringstank
7. Motorventil
8. Udtag
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