Firemní dovednosti

Filtrace membrán

Řešení
Přinášíme čistotu do
všeho, co děláte

Firemní dovednosti

Koch Membrane Systems je Vaším strategických partnerem na
vyvíjejícím se globálním trhu.
Společnosti se po desetiletí s důvěrou na nás obracejí
se svými požadavky týkající se filtrace a separace. Jsme
připraveni pro vás vytvořit vhodné řešení.

Kdo jsme
Více než půl století má společnost

tisícům společností omezit jejich

KMS (Koch Membrane Systems)

průmyslovou stopu, zvýšit výkonnost

vedoucí postavení na trhu ve vývoji a

a snižovat provozní náklady.

výrobě inovativních membránových
a filtrovacích produktů. Vyrábíme
a zdokonalujeme nejlepší filtrační
membrány, technologické systémy
a postupy sloužící celé řadě
průmyslových odvětví, poskytujeme
technické služby a podporu.

Jako váš strategický partner
přicházíme s cílem objevit
lepší způsoby zvýšení hodnoty
vašeho zařízení. Pokud s námi
spolupracujete, získáváte všechny
výhody našich znalostí v oboru,
přístup ke specializovaným

Naše výrobky pomáhají milionům

produktům, expertízám a jejich

lidí po celém světě žít zdravější život

uvedení do provozu. Dosahujeme

tím, že vyvíjejí systémy k čištění

toho angažováním expertů ve svém

vodních zdrojů, zlepšují procesy v

oboru a vyhodnocováním inovačních

potravinářském průmyslu, produkci

postupů. Naši inženýři mají za

biopaliv a mnohé další.

sebou dlouhou historii vývoje

Čím Vám můžeme být nápomocní?
S celosvětovou sítí základen
zahrnující téměř 20 000
nainstalovaných systémů
nestále posilujeme naší vedoucí
pozici předního poskytovatele
membránových systémů. Naše
systémy jsou denně v provozu
na mnoha různých trzích, např.
nakládání s vodou v obcích, oblasti
mlékárenství, zpracování vína nebo
džusů, průmyslová biotechnologie a
mnohé další. Každý den pomáháme

nových mimořádných produktů,
které pro vás znamenají dlouhodobé
finanční benefity.
Nejvíce ze všeho budete moci
těžit z našeho vynikajícího servisu.
Spolehlivě řešíme vaše nejzávažnější
problémy formou chytrých,
spolehlivých a nákladově efektivních
řešeních. Vždy vítáme příchod
našich klientů, protože nám umožňují
uvést naše nejlepší inovační systémy
do praxe.

Firemní dovednosti

Membrány
Naše membrány slouží širokému spektru průmyslových odvětví,
jako například:
• Mikrofiltrace (MF)

• Nanofiltrace (NF)

• Ultrafiltrace (UF)

• Reverzní osmóza (RO)

Dutá vlákna, spirálovité a tabulární konfigurace, užití
membránové chemie. Dbáme na úspory z rozsahu, kompaktní
design zásobníků s maximální membránovou plochou,
zlepšování přítoku a dlouhověkost.

Trhy
Naše řešení slouží širokému spektru trhů a průmyslových odvětví, např:
Průmyslová odvětví

Voda a odpadní voda

• Potravinářství

• Pitná voda

• Nápoje

• Odpadní voda

• Mlékárenství

• Opakované využití vody

• Průmyslová biotechnologie

• Terciární úpravy

• Farmaceutický průmysl

• Provozní voda

• Automobilový průmysl

• Přítoková voda do kotlů

• Průmysl

• Voda vysoké čistoty
• Odsolení vody

Služby
Inženýři ze společnosti KMS vám dle vašich požadavků pomohou najít
a aplikovat správné řešení pro filtraci. Máme dostatek zkušeností na to,
abychom Vám zaručili dokonalý výsledek celého procesu, od konceptu
po dodatečné služby.
Standartní systémy

• Zkušební produkty

• Systémy upravené dle vašich

• Služby

požadavků
• Inženýrské služby

• Služba KMS ASSIST® a program
na údržbu

www.kochmembrane.com

Pro více informací kontaktujte místního zástupce
společnosti Koch Membrane Systems.
Vedení společnosti
Koch Membrane Systems, Inc.
850 Main Street
Wilmington, Massachusetts 01887-3388
USA
Tel: +1-888-677-KOCH
Tel: +1-978-694-7000
Fax: +1-978-657-5208
Mezinárodní kanceláře

Více než 50 let je Koch Membrane Systems vůdčí
společností ve vývoji inovativních membránových
technologií, které slouží širokému spektru průmyslových
odvětví po celém světě. KMS poskytuje a vyvíjí produkty
k nakládání s odpadními vodami a obecní vodou, zabývá

Evropa/Střední východ/Afrika
Aachen, Německo
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Lyon, Francie
Madrid, Španělsko
Rogierowko, Polsko
Stafford, Velká Británie
Vimercate, Itálie
Wijnegem, Belgie

na poli membránových řešení.

Asie/Pacifik
Beijing, Čína
Mumbai, Indie
New Delhi, Indie
Shanghai, Čína
Singapore
Sydney, Austrálie

Společnost KMS sídlí ve Wilmingtonu, Massachusetts

Latinská Amerika
Sao Paulo, Brazílie

se analyzováním průmyslových, ale i životních procesů,
které pomáhají tisícům klientů po celém světě, zvyšují
produktivitu a omezují náklady. Se sítí čítající téměř 20 000
systémových instalací je KMS komplexním poskytovatelem

se zástupci po celém světě. Výrobny jsou umístěny ve
Vilmingronu, Massachusetts a v Aachenu, Německo.

Pro úplné kontaktní informace naleznete:

www.kochmembrane.com
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