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OM MIVANOR
Mivanor er en totalleverandør av renseløsninger
for industrielt avløpsvann. Vi leverer en
løsning til hver kunde basert på gjennomførte
småskalaforsøk for aktuelt vann og en
gjennomtenkt prosjektering, for at vår leveranse
skal oppfylle kundens ønske og behov. Dette
gir kunden gode estimat på renseresultat og
driftskostnader før bestilling av et anlegg.
Mivanor er ISO-sertifisert etter standardene for
kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.

VI TILBYR EN TOTAL LØSNING INKLUDERT
•
•
•
•

Prosjektering
Produksjon av renseanlegg
Installasjon og opplæring
Driftstøtte og service

MIVAMAG
•
•
•
•
•
•

Rensekapasitet opp til 40m3/time per enhet
Automatisert anlegg med fjernstyring
Modulbasert eller plassbygget
Oversiktlig renseprosess
Kompakt
Lave driftskostnader

MIVANOR AS
Mivanor AS eies av Iris Salten IKS
post@mivanor.no
mivanor.no

ISO sertifisering

Ta kontakt så gjennomfører vi et småskalaforsøk
for å se hvor godt vi kan rense ditt vann!

Mivanor er siden 2015 sertifisert etter krav i NS-EN-ISO 9001:2008,
NS-EN-ISO14001:2004 og OHSAS 18001:2007.

RENSING AV
INDUSTRIELT
AVLØPSVANN
MIVAMAG

MIVANORS METODE MIVAMAG
Mivanor har utviklet en unik løsning for å rense
industrielt avløpsvann.
Vårt produkt Mivamag fjerner miljøgifter
og tungmetaller fra forurenset industrielt
avløpsvann i en enkel og oversiktlig prosess
gjennom en kombinasjon av kjent renseteknologi
og en innovativ mekanisk-magnetisk prosess.
Det unike ved vår renseteknologi er et «to-iett-system» som kalles «magnetisk partikkel
separasjon». Forurensingen fjernes fra vannet
samtidig som slammet avvannes uten bruk av
et filter eller en ekstra avvanningsenhet. Dette
resulterer i et lite anlegg med god kapasitet og
kostnadseffektiv rensing.

MIVAMAG
•
•
•
•
•
•

SLIK FUNGERER
MIVAMAG
RENSEANLEGG

Urenset vann
pumpes inn
i systemet

Vannet
pumpes
gjennom statiske
miksere hvor
kjemikaliene blir
tilsatt

Et pulver
tilsettes som
gjør flokkene
magnetiske

Rensekapasitet opp til 40m3/time per enhet
Automatisert anlegg med fjernstyring
Modulbasert eller plassbygget
Oversiktlig renseprosess
Kompakt
Lave driftskostnader

Flokkene blir til
et slam med 3040% tørrstoff som
kan transporteres
i container.

TYPISKE RENSERESULTAT
•
•
•
•

50-70% reduksjon av organiske miljøgifter
25-95% reduksjon av tungmetaller
80-90% reduksjon av fosfor
70-90% reduksjon av suspendert stoff

INDUSTRIELL VANNRENSNING
Vår rensemetode er fleksibel og kan brukes
innenfor mange ulike bransjer.
• Deponier
• Settefiskoppdrett
• Notvaskerier
• Tekstilindustri
• Papirproduksjon
• Gruve- og metallindustri

Tilpasset
omrøring sikrer
optimal felling og
flokkulering

Vannet i
tankene blir
renere etterhvert
som flokkene
vokser

Til slutt flyter
flokkene opp og
kan lett skilles ut
i den mekaniske
prosessen

