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Tallinn Zoo, Tallinn, Estland 
Tallinn Zoo grundades 25 augusti 1939. Första djuret var en söt lodjurs-valp. Den fick namnet Illu och blev senare 
djurparkens symbol.

Tallinn Zoo har en av världens bästa samlingar av bergsgetter och får. Djurparken har också ett stort antal örnar 
och gamar och en fin samling av ugglor och tranor.

Idag har Tallinn Zoo en av de mest fascinerande zoo-samlingarna i norra Europa och har varit framgångsrika 
med reproduktionen av ungar.

Tallinn Zoos anläggning för isbjörnar

Tallinn, Estland

Zoo

Vattenrening och borttagning av protein

1 200 x 800 x 800 mm

2.5 kW

49 db
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Ozonsystemet integrerades i de nya anläggningarna från början (till vänster). Ozonetech RENA Pro C6-system med integrerat 

kylsystem installerat i Tallinn Zoo (till höger).

Fakta
Namn:

Plats:

Bransch:

Syfte:

Lösning:
Ozonetech RENA Pro C6

Storlek (HxBxD):

Effekt:

Ljudnivå:



Problemet

Utvärdering

Lösningen

Tallinn Zoo har genomgått omfattande renoveringar. 

Djurparken var i stort behov av att uppgradera 

sina anläggningar för att säkerställa bästa möjliga 

förhållanden för djuren och locka fler besökare. En 

av huvudattraktionerna, isbjörnarna, behövde ett 

robust vattenreningssystem. Anledningen är den 

stora mängden proteiner och annat organiskt material 

som ackumuleras i vattnet. Om proteinerna kunde 

tas bort kontinuerligt skulle det inte bara leda till 

bättre förhållanden för isbjörnarna. Det skulle också 

ge besökarna bättre sikt genom det nyinstallerade 

glaset som djurparken installerade som en del av 

renoveringen.

Tallinn Zoo har sedan invigningen i september 2017 

framgångsrikt behandlat isbjörnens poolvatten och 

dricksvatten med den unika tekniken och kontrollerna 

som skräddarsyddes för anläggningen. Friida och Aron, 

de majestätiska isbjörnarna, kan nu lita på att vattnet är 

rent. Ozonetech RENA Pro-systemet har varit stabilt och 

givit mycket exakta upplösta ozonkoncentrationer.

”PMellifiq var den enda 
inblandade parten som 
kunde leverera de anpassade 
kontrollerna.”

Designkonsult Klaus Spitzer
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För att rena vattnet från proteinrester installerades 

skimmers i vattenbehandlingssystemet. Djurparken valde 

också Mellifiq för att utforma en lösning som förbättrar 

borttagningen av protein med partikelkoalescens. 

Proteinpartiklar kan sedan enkelt tas bort mekaniskt. Vi 

levererade och driftsatte ett Ozonetech RENA Pro C6-

system. På begäran av ingenjörsteamet på Tallinn Zoo 

skräddarsydde vi systemkontrollerna för att säkerställa 

stabila koncentrationer av upplöst ozon även vid mycket 

varierande flöden. Lösningen omfattar också kontroller 

för flödesoxidationspotential med ett Human-Machine-

Interface med pekskärm, integrerat i det avancerade 

styrsystemet. Ozongas i höga koncentrationer injiceras 

kontinuerligt i skimmer skumgas-vätskeinjektorerna. 

Styrsignaler från flödesmätare nedströms och ORP-

sensorer mäter kontinuerligt belastningen och 

prestandan hos behandlingssystemet. Vår leverans 

innehöll också ozondetektorer och ett nätverk av ljud- 

och ljuslarm för att larma vid eventullt läckage.

Att rena vattnet förbättrade sikten för isbjörnarna Aron och 

Friida och för besökarna.



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


