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Måling af vandkvalitet, flow og overløb
Overvågning af vandmiljø giver mulighed for hurtig indsats, hvis der  
opstår problemer.

Blue North kan hjælpe dig med…

• Overvågning af åbne og lukkede vandmiljø
• Omgående besked ved problemer med vandmiljøet
• Måling og registrering af vandkvalitet
• Hydraulisk flowmåling og registrering
• Måling og registrering af overløb, tilstoppede riste og rør
• Højteknologisk udstyr, der sikrer præcise data
• Rådgivning og sparring om hurtig indsats ved problemer.

Løbende overvågning er vigtigt, fordi…

• Det vigtigt hele tiden at have styr på flow og overløb
• Dårlig vandkvalitet kan skade mennesker, dyr og naturen
• Overløb lægger pres på drænings- og kloaksystemer
• Spildevand, der løber ud i vandmiljø, forurener naturen
• Tilstoppede riste og rør kan skabe store problemer i ejendomme.

Løbende overvågning anbefales, når…

• Vigtigheden af et sundt miljø er afgørende
• Miljøet er særlig følsomt
• Når klimaet ændrer sig markant. 

Overvågning af vandmiljø

Dårlig vandkvalitet kan skade 
mennesker, dyr og naturen. 

Blue North Dataserver

Blue North har egen dataserver
og benytter nyeste teknologi

til indsamling af data. Det
sikrer høj datakvalitet og

data baseret på Big Data koncept.

Data kan eksporteres direkte til
SRO via API eller downloades som 

CSV-fil.

Om Blue North

Blue North er en ingeniørvirksomhed
med speciale i vand og vandmåling. Vi

måler vandkvalitet, flow, overløb og 
uvedkommende vand i danske / 

nordiske vandmiljø.

Ved hjælp af egen -og specialudviklet 
måleudstyr leverer vi valide og 

dokumenterede data, der kan bruges 
som beslutningsgrundlag for evt. 

tilpasninger af vandmiljø.

Læs mere på
www.bluenorth.dk

Højteknologisk udstyr tilpasset den specifikke opgave
 
Blue North anvender højteknologisk og egenudviklet udstyr til 
måling og kalibrering af spilde- og regnvand.  
 
Måleudstyret tilpasses altid den specifikke opgave.


