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Bakteriefritt drikkevann  
der dyrene drikker

Effektivt og miljøvennlig
Gi dyrene dine bakteriefritt vann. Selv får du forsikring mot  

problemer på grunn av bakterier fra vannet. Vårt desinfeksjonssystem er  
svært effektivt samtidig som det døgnet rundt holder vannet  

rent uten å skade miljøet.

 

VI GARANTERER BAKTERIEFRITT DRIKKEVANN

Over 300 installasjoner
i Skandinavia



Anolyt-pH™ gir deg bakteriefritt 
drikkevann der dyrene drikker.
Anolytech har helt siden starten i 2005 utviklet 

en sikker og miljøvennlig desinfeksjonstek-

nikk. Vår desinfeksjonsteknikk fungerer hele 

døgnet sammen med dyrene. For økologisk 

produksjon er vårt produkt svært velfunge-

rende. 

Kort sagt fungerer teknologien slik at råvarene salt, 

vann og elektrisitet skaper en kjemisk reaksjon 

som ligner på måten vårt immunforsvar fungerer 

(hypoklorsyre/ HClO), og som effektivt eliminerer 

uønskede bakterier. Hypoklorsyre er også en av 

de aktive ingrediensene i mange andre produkter 

som kjøpes til desinfeksjon, f. eks velkjente Virkon.  

Desinfeksjon døgnet rundt, året rundt
Normalt desinfiserer man drikkevann og utstyr i 

ulike omganger og ikke kontinuerlig. Det som da 

vil skje, er at man premierer de bakteriene som 

tåler renhold og desinfeksjon best. Disse bakte-

riene vil fortsette å vokse i antall til neste desin-

feksjonsrunde. Denne runddansen unngår du med 

Anolytech: Vi plasserer produksjonsutrustingen 

på gården din, og denne vil overvåke og doserer 

en lav mengde hypoklorsyre med høy presisjon 

direkte i ditt innkommende vann. Det innebærer 

at du alltid har en jevn og sikker tilførsel av des-

infeksjon uansett trykk og vannforbruk, fra dose-

ringspunktet og helt ut til vannkraner, drikkekar og 

nipler. Miljøvennlig – ingen transport eller handte-

ring av kostbare kjemikalier eller skadelige bipro-

dukter.

Høy driftssikkerhet

Teknologien vår er perfeksjonert i over 17 år. Kunn-

skapen fra dette arbeidet har gjort at vår løsning 

har fått komponenter av høyeste kvalitet og en tek-

nologi som gir driftssikkerhet. 

Vi er så trygge på vår desinfeksjonsteknikk at vi 

kan garantere, innenfor rammen av drikkevannsdi-

rektivet, at du får et bakteriefritt drikkevann. Anolyt 

er også godkjent av det Norske Mattilsynet i 2014 

til bruk i drikkevann. 

Har du problem med høye bakterienivå i produk-

sjonen kan trolig ikke Anolytech løse alt, men vi 

garanterer at det totale bakterietrykket blir redusert 

- man tar bort de bakteriene som ditt nåværende 

vann tilfører og du kan fokusere på øvrige forhold 

i produksjonen. 

Reduser bakterietrykket med Anolytech

Av det totale matinntaket utgjør drikkevann ofte 

mellom 30-50%. Om dette drikkevannet har høye 

verdier av uønskede bakterier vil dette utfordre 

dyrekroppen i stor grad. Vekst, trivsel og produk-

sjon blir direkte påvirket av vannkvaliteten. 

Vi ser vår teknikk med vanndesinfeksjon i første 

omgang som en forsikring mot kostbare hendel-

ser forårsaket av bakterier og øvrige mikroorga-

nismer via drikkevannet. Mange av våre kunder 

har også opplevd en økning i produksjon etter 

installasjon av Anolytech. Dette avhenger i stor 

grad av hvordan den samlede besetningen har 

det i utgangspunktet.  

Mistenker du at problemene i din besetning er 

på grunn av bakterier, kan du med Anolytech 

utelukke drikkevannet som årsak til produksjons-

forstyrrelsene og arbeide med andre tiltak. 
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Effektiv pH-styring garanterer en kraftfull desinfeksjon

Med Anolytechs unike styring av pH-verdi oppnås optimal produksjon av det 

svært effektive desinfeksjonsmidlet Hypoklorsyre (HClO). Anolyt-pH er

mer effektivt enn andre desinfiserende produkter, og en lav kontinuerlig 

dosering er tilstrekkelig.  Derfor er vår løsning også et miljøvennlig alternativ.

For at du skal ha tilgang på Anolyt-pH døg-

net rundt plasserer vi en produksjonsutrust-

ning på din gård. Den er lett å plassere og 

utstyret tar lite plass. Alt vi trenger er tilgang 

på strøm, innkommende vann og et avløp. 

Installasjon
For ikke å forstyrre produksjonen unødig 

leverer Anolytech et tilkoblings-kit (rørkob- 

ling) som en rørlegger monterer på avtalt 

sted. Når det er gjort kommer vår montør og 

monterer utstyret. 

Drift
Den løpende driften er enkel. Du fyller behol-

deren med salttabletter og så styrer utstyret 

seg selv, døgnet rundt. 

Det inngås en serviceavtale som vårt service-

personell følger opp sammen med deg.  

Det er alt – du har nå forsikret deg om at 

dyrenes drikkevann er fritt for bakterier og 

har redusert sjansen for produksjonstap. 

Pris
Mini = 3 990,- pr mnd inkl service  
(opp til 20m3 vatnforbruk/ døgn)

Midi = 4 490,- pr mnd inkl service   
(opp til 30m3 vatnforbruk/ døgn

Maxi = 4 990,- pr mnd inkl service  
(opp til 50m3 vatnforbruk/døgn.)

Alle priser ex moms.

Slik fungerer det i praksis:

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

FRA

3.990:-
pr. måned  inkl. drift ogvedlikehold
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Derfor skal du velge Anolytech
Økonomisk
– Eliminerer bakterier og bio-film i rørene – dette sikrer at drikkevannet 

ikke forstyrrer produksjonen

– Desinfiserer døgnet rundt hele året med dyrene tilstede

– Lave driftsutgifter og utprøvd teknologi

– Ukomplisert daglig drift (ettersyn og påfylling)

– Erstatter kjemikalier

Miljø
– Ikke helseskadelig eller miljøødeleggende

– Ingen skadelige biprodukter
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Forehandler
Salgsleder: Dan Robin Bredesen 
Telefon: +47 477 55 085 
E-post: post@3bservice.no 
WEB: www.3bservice.no


