
Tappanläggning på 
Malta tredubblade 

kapaciteten

Nyckelfärdigt system 
halverar fotavtrycket

Aquani Water
Ett Mellifiq referensprojekt



Aquani Water, Malta 
Ön Malta har ingen naturlig vattenförsörjning. Allt dricksvatten utvinns från djupa grundvattenkällor. Aquani 
levererar lokalt producerat vatten på flaska av hög kvalitet till invånarna. Företaget ligger centralt på ön och 
är välkänt för sina snabba och effektiva leveranser av högsta kvalitet och med ett balanserat mineralinnehåll. 
Aquani producerar stora volymer av 11 och 19-liters flaskor för lokala företag, men har nu utökat sitt 
erbjudande med två-liters flaskor för konsumentmarknaden.

Aquani Water

Tappanläggning

Vatten- och flaskdesinfektion

35 m³/h

2 600 x 1 200 x 800 mm

1.2 kW

49 dB
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Den nya tapplinan för två-liters-flaskan ozoneras med ett Ozonetech RENA Vivo för att säkerställa desinficerade flaskor 

och högsta vattenkvalitet.

Fakta
Namn:

Bransch:

Syfte:

Kapacitet:

Lösning:
Ozonetech RENA Vivo B-serien

Storlek (HxBxD):

Effekt:

Ljudnivå:



Aquani har använt ozon i många år för att desinficera 

slutprodukten och för att säkerställa hållbarhet och smak. 

Nu räckte inte det gamla ozonsystemets kapacitet längre 

när den nya två-liters tapplinan var i drift. Systemet kunde 

inte nå de nivåer som krävdes på inlöst ozon. Dessutom 

var det tillgängliga utrymmet ett problem eftersom den 

nya tapplinan mer än tredubblade vattenflödet.

Aquani vände sig till Mellifiq för att uppgradera den 

totala ozonkapaciteten. Ett nyckelfärdigt Ozonetech 

RENA Vivo B1-ozonsystem installerades efter RO- och 

filterstationerna. För att bibehålla korrekta upplösta 

ozonnivåer integrerades en ORP-kontroll i styrsystemet 

inklusive en sensor. Ozonetech kunde också skapa en 

anpassning till hydrauliska tryckvariationer så att varje 

tappningslinje kan styras individuellt eller i kombination. 

Den avancerade driftstyrningen passade perfekt.

Problemet

Lösningen

Utvärdering

Uppgraderingen resulterade i hälften av fotavtrycket 

jämfört med den tidigare ozonenheten, men med mer 

än tre gånger så stor kapacitet. Systemkapaciteten kan 

enkelt uppgraderas utan extra golvyta. ORP-kontrollen 

justerades specifikt för att upprätthålla stabila 

ozonnivåer oavsett nuvarande vattenflöde. Systemet 

arbetar med mycket låga ljudnivåer jämfört med den 

gamla enheten. På grund av de varma förhållandena 

inkluderades ett dedikerat kylsystem i leveransen för att 

undvika att använda lokalt kranvatten.

I slutändan resulterar detta i en mer tillförlitlig 

tappningsproduktion med ett mer effektivt system som 

tar mindre plats och sänker driftskostnaderna med 

möjligheter att uppgradera produktionskapaciteten.
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Om Mellifiq

Elektravägen 53, SE-126 30 Hägersten, Sweden  + 46 10 252 30 00 www.mellifiq.com

Mellifiq är en flerfaldigt prisbelönad företagsgrupp inom miljöteknik som sedan 

början av nittiotalet utvecklats till en världsledande system- och lösningsleverantör 

med flera banbrytande applikationer för industri-, kommun- och fastighetskunder. 

Vi levererar avancerad teknik för att hantera de mest sofistikerade luft-, vatten- och 

energiproblemen.

Mellifiq erbjuder ett komplett utbud av teknologier och lösningar för luft- och 

vattenrening inom många branscher som bearbetningsindustrin, energisektorn, 

mat och dryck, läkemedel, avloppsrening och kommersiella fastigheter.

Mellifiq erbjuder starka och välkända varumärken som Ozonetech, Nodora och 

Water Maid, samt ingenjörstjänster i världsklass och en högklassig meritlista med 

över 40 år av innovation. Vi hjälper våra kunder få de mest effektiva och hållbara 

lösningarna samtidigt som vi skapar maximalt värde för deras företag.

Mellifiq har affärsenheter över hela Europa med huvudkontor i Stockholm där forskning 

och utveckling, produktion, QA och certifiering sker. Vår unika teknik och vår omfattande 

expertis har gjort oss till Center of Excellence för världens mest komplexa projekt och en 

global aktör med installationer på alla sex kontinenter.

Varje dag litar miljoner människor på våra lösningar för ventilation, desinfektion, 

sanitet och luktkontroll. Vi är fast beslutna att höja ribban både för innebörden 

av begreppet rent och industristandarden för teknik, tekniska tjänster och allmän 

entreprenad.

För ytterligare information, besök vår webbplats på www.mellifiq.com


