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 Denumirea companiei 
 

Descriere 

1. Global Water Engineering  
 

Compania Global Water Engineering sau GWE este un grup de companii specializate în tratarea apelor uzate industriale, reciclarea apei, 
biomasei, nămolurilor, producerea și utilizarea biogazului. Principala expertiză a companiei, bazată pe 30 de ani de experiență practică, 
constă în tratarea biologică a apelor uzate organice cu rezistență medie și înaltă prin procese anaerobe și / sau aerobe. GWE este lider pe 
piața mondială în domeniile tratamentului anaerob al apelor uzate și a biomasei. 
În economiile emergente din America Latină, cererea pentru serviciile companiei este în creștere. Prin proiectarea cost-eficientă și 
durabilitate a instalațiilor companiei de tratare a deșeurilor industriale (a apei) și a instalațiilor, energia este recuperată din fluxurile de 
deșeuri sub formă de biogaz. Costurile energetice în creștere continuă pentru industriile locale pot fi reduse semnificativ prin 
implementarea gamei ANUBIX de reactoare de tratare a apelor uzate, sistemele ANAMIX și FLOTAMET pentru fluxuri de deșeuri cu conținut 
ridicat de solide (de exemplu nămol) și / sau gama de prelucrare a deșeurilor solide RAPTOR. Acestea sunt completate cu o gamă completă 
de echipamente și soluții pentru a răspunde oricărei provocări de tratament. 

2. Bosaq Compania BOSAQ este axată pe dezvoltarea și vânzarea de tehnologii pentru furnizarea descentralizată a apei potabile, în principal către 
guverne atât într-un mod durabil, cât și responsabil social. BOSAQ este o companie cu o viziune și misiune clară: „furnizarea de apă potabilă 
premium curată lumii într-un mod durabil și responsabil social”. La nivel mondial, 2.1 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă curată, 
dintre care 80% locuiesc în zone rurale și îndepărtate. BOSAQ oferă sisteme de purificare a apei de înaltă tehnologie, cu întreținere redusă, 
pentru alimentarea descentralizată a apei potabile, în principal în formatul B2G, atât pentru țările dezvoltate, cât și pentru cele în curs de 
dezvoltare, oferind guvernelor naționale tehnologii pentru a furniza cetățenilor lor servicii de apă potabilă de calitate.  
Proiectele companii sunt brevetate, instalația reprezintă un sistem de purificare a apei 100% off-grid care transformă orice tip de apă (sare, 
proaspătă, sărată ...) într-o apă potabilă 100% purificată în modul cel mai ușor de utilizat. 
 
Caracteristici: 
- aprovizionarea cu apă potabilă descentralizată 
- 500-75000 litri / zi, în funcție de sursa de apă 
- proiectat pentru mobilitate și transport ușor de marfă 
- tehnologie RO & UF 
- alimentat de panouri solare și stocare de energie prin baterii 
- monitorizare la distanță opțională 
- întreținere redusă, design ușor de utilizat 



  

3. OWS  
 

Compania Organic Waste Systems (OWS) este o companie mondială care se ocupă de construcția și exploatarea instalațiilor de prelucrare 
anaerobă, în testarea biodegradabilității diferitelor tipuri de materiale și în consultanța privind gestionarea deșeurilor. Procesul DRANCO 
(DRy ANaerobic COmposting) este un proces biotehnologic avansat pentru un tratament ecologic și rentabil al produselor organice derivate 
din deșeurile solide municipale. Cu o experiență îndelungată și o listă extinsă de referințe, procesul DRANCO este o tehnologie de 
prelucrare anaerobă bine cunoscută și fiabilă. Tehnologia DRANCO este comercializată în întreaga lume prin intermediul partenerilor săi 
exclusivi. 

 

 


