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Defender filtre sætter den mest 
effektive stopper for vandspild
Den rekordlange og varme sommer har skabt tørke, og vandingsforbud er indført i flere af lan-
dets kommuner, da de dyrebare dråber er blevet en mangelvare. Alligevel lukkes enorme
mængder returskyllevand fra landets svømmehaller stadig direkte ud i kloakken. Med den mest
effektive teknologi inden for vandfiltrering, har landets svømmehaller nu mulighed for at spare 
massevis af vand, samt andre driftsomkostninger og samtidig efterleve en bæredygtig og frem-
tidssikret strategi.
Klimaforskere vurderer, at klimaændringer i form af
højere temperaturer, samt flere længere og varmere
hedebølger bliver en realitet i fremtiden. Vi skal der-
for vænne os til at spare på vandet fremover. Det
ville være naturligt at spare i de ”husstande”, hvor
der kan spares allermest vand… og de husstande,
det er: offentlige svømmeanlæg af enhver art.

Flere svømmehaller etableres og renoveres stadig
med traditionelle vandfiltreringssystemer, som udle-
der enorme mængder returskyllevand i kloakken, og
som derfor går til spilde. Ved hjælp af det mest ef-
fektive vandfiltreringssystem på markedet, Defender
Filter, kan der spares store mængder vand i de dan-
ske svømmehaller. For ét standard 50 m bassin, er
der en vandbesparelse på op til 5000 m³ vand pr.
år — fra nu og ud i al fremtid. Med priser på vand og
afledningsafgift bliver det til meget store besparel-
ser, alene på vand. Dertil kommer desuden store
yderligere besparelser på blandt andet strøm og
kemikalier.

Defender-bølgen er kommet for at blive
Defender Filter blev introduceret til det danske mar-
ked i 2009, hvor Lalandia i Billund, som det første
svømmeanlæg i Danmark, fik Defender filtre. Lalan-
dia har således været flagskibsreference for Defen-

der Filter i hele Skandinavien og dermed naturligvis 
en fremragende reference for den europæiske filter-
distributør, Defender Europe A/S. Alligevel, har det
taget tid at omvende tankegangen i svømmebads-
branchen til denne nye teknologi, men, det er i høj
grad ved at lykkes. I hele landet har Defender 
Europe i dag referencer, der først og fremmest foku-
serer på vandkvaliteten, men ikke mindst, er der 
selvfølgelig også fokus på de store samlede drifts-
besparelser.

Hurtig aktion i Tårnby Kommune .
Senest har Tårnby Kommune, i samråd med rådgi-
vere besluttet, at den nye Vestamager Svømmehal

skal udstyres med Defender filtre. I samme kommu-
ne har man, i Kastrup Svømmehals 3 ugers lukke-
periode i denne sommer, skiftet de gamle sandfiltre
ud med Defender filtre med tilhørende fuldautoma-
tisk loading-system, så samtlige funktioner kan fore-
gå 100% automatisk.. .
. .

Defender Europe er klar ved telefonerne, og udar-
bejder gerne uforpligtende tilbud og besparelses-
analyser til alle med tilknytning til svømmebads-
branchen.
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