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BioMizing repræsenterer følgende virksomheder på det danske marked: 

 
 

Iris ventil 
Iris ventil bruges til regulering af luft. 

Ved at installere en Iris ventil opnås den 
mest optimale regulering af procesluft 
samtidigt med et meget begrænset 
tryktab. Desuden er iris ventilen stort set 
vedligeholdelsesfri. Ventilen leveres fra 
DN25 til DN400 i forskellige materiale 
kvaliteter. Betjening: manuel, 
pneumatisk samt elektrisk. 

Stribe diffusor 
Aerostrip diffusor, “Best in class”, har en 
tynd polyurethan membran, som har en 
meget fin perforering, hvilket sikrer 
mikrobobler og dermed en optimal 
iltoverførsel. 

Aerostrip diffusorer leveres i to typer: 
 Type Q - udført i plast 
 Type T - udført i syrefast stål 

Begge typer kan placeres direkte på 
bunden. 

Aerostrip diffusorer leveres i længder fra 
0,5 - 4,0 m med et spring på 0,5 m.  

 
 

 

Filter 
Salsnes filtre kan leveres til en lang 
række filtrerings applikationer og i 
forskellige udformninger, alt afhængigt af 
opgaven. 

Salsnes filtre kan bl.a. med fordel 
anvendes på renseanlæg som primært 
trin til øget kulstofhøstning. 

Salsnes filtre leveres med en kapacitet 
fra 90-325 m3/h. afhængigt af medie 
samt dugåbning 
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BioMizing har en lang række egne produkter, heraf kan følgende nævnes: 

 

Flowmålings og Regulerings system 
Systemet bruges til at sikre et ensartet 
eller reguleret tilløbs flow til proces tanke. 

Man opnår en meget nøjagtig 
niveaumåling samt efterfølgende 
flowregulering over kippe (justerbare 
overfaldskanter). 

Spiral-varmeveksler  
Dette er en nyudviklet varmeveksler som 
primært anvendes tul slam/slam 
Veksleren udføres i materialekvalitet efter 
ønske Spiral veksleren har den store 
fordel at den kan let kan åbnes for 
inspektion-afrensning på såvel primær 
som sekundærside, uden demontering af 
rørsystem. 

       

 

Skrue-varmeveksler 
Denne veksler kan leveres i to udgaver, 
en for vand/slam samt en for slam/slam. 
Veksleren udføres i materialekvalitet efter 
ønske. 

Skrue-veksleren har mange fordele: 
kompakte design samt lavt tryktab.  

Akselløs transportsnegl 
BioMizing tilbyder denne optimerede 
transportsnegl hvor lineren er fastholdt 
vha. specielle klemskinner. 

Transportsneglen samt en lang række 
tilbehør designes og leveres i rust og 
syrefaststål afhængigt af kunde ønske. 

 

 

BM-Flow MR 

BM-SPH 

BM-SWH 50-600 

BM-SC 



 

4 

 

2022-06_DK 

BioMizing tilbyder desuden en række services: 

 
BM Value Engineering 

 
BM Customer-Supplier Relations 

 
BM Montage, supervision, service 

 
BM 3D modellering og print 

 
Om BioMizing  
BioMizing er en sammentrækning af ordene biologi og optimering. Det er Biomizing’s 
mission at bidrage med optimerede løsninger inden for sektorerne vand-/spildevand 
samt affald-/biomasse. 

BioMizing er et mindre handels-, produktions- samt ingeniørfirma. Såvel vores 
medarbejdere, leverandører som samarbejdspartnere har alle mangeårig erfaring i 
branchen. Vores målsætning er altid at sikre et tilfreds kundeforhold. 

BioMizing trækker på den bedst tilgængelige know-how, der findes på markedet. Vores 
styrker er primært mekanisk udrustning. Når det drejer sig om el samt proces tekniske 
udfordringer, benytter vi de bedste specialister på markedet. 

BioMizing går ind i opgaven med fokus på følgende: Kundens behov, kundens ønsker 
og ikke mindst kundens forventningsafstemning. BioMizing’s vision er ikke ”Cheep 
Charlie” men derimod ”Best in Class”. Vores fokus vil altid være at levere den mest 
optimale løsning, hvor funktionalitet, kvalitet, servicevenlighed samt ”Life time cost” er i 
fokus. Vi ønsker altid det rigtige forhold mellem investering og driftsomkostninger, også 
betegnet Capex / Opex. 

Kontakt BioMizing for et uforpligtende møde, hvor vi kan fortælle mere om, hvad 
vi kan tilbyde. 
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