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AquaCare® z siedzibą w Gladbeck (land 
Nordrhein-Westfalen) zostało założone w 
czerwcu 1995 przez dyplomowanych biologów 
Beate R. Sellner i Burkhard Ramsch jako nowa 
spółka pochodząca z Centrum Badawczego 
Jülich. W roku 2007 dopasowując się do 
międzynarodowych standardów firma została 
przekształcona na GmbH & Co. KG. 

 

 

 

 Od samego początku przedsiębiorstwo 
zajmuje się w skali międzynarodowej 

przyjaznymi środowisku, innowacyjnymi a 
wręcz wyznaczającymi kierunek technologiami 

w dziedzinie uzdatniania wody. Produkowane 
urządzenia i podzespoły wykorzystywane są 

przede wszystkim w uzdatnianiu wody pitnej, 
odsalaniu wody morskiej i słonawej, 

aquakulturach, akwarystyce i produkcji wody 
laboratoryjnej. 
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Uzdatnianie wody przy pomocy techniki membran 
W obszarze Uzdatniania wody pitnej AquaCare® 
produkuje urządzenia Odwróconej osmozy do 
lokalnego przygotowania bezpiecznej wody z wody 
surowej z wydajnością od 90 litrów na dzień.  
Wysokociśnieniowe urządzenia Uzdatniania wody  

AquaCare® buduje dla 
przemysłu o wydajności 
nawet kilkaset m3/h. 
Urządzenia 
Odwróconej Osmozy do 

 

 

Odsalania wody morskiej AquaCare® 
produkuje w zakresie wydajności od 7 do ok. 
1.500 ton na dzień. 

Do wstępnej obróbki przy urządzeniach odwróconej osmozy lub jako 
samodzielne uzdatnianie np. wody po płukaniu filtrów AquaCare® produkuje 
urządzenia do Mikro- lub Ultrafiltracji. 

 

W obszarach Najczystszej wody AquaCare® projektuje i buduje według 
życzeń co do czystości wody wychodzącej odpowiednie urządzenia, od 
kompaktowych o wydajności kilka litrów na dzień po przemysłowe z 
wydajnością nawet 40 m3/h. Przy tym wykorzystuje się procesy 
technologiczne takie jak: Odwrócona Osmoza, Nano- Ultra- 
Mikrofiltracja, Adsorpcja, Wysokowydajna Wymiana Jonowa, 
Promieniowanie UV i filtracja membranowa.  
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Technika filtracji dla akwariów i aquakultur 
Aktywność firmy AquaCare® w obszarach 
Aquakultur i Akwarystyki obejmuje 
Doradztwo, Projektowanie i Produkcja 
urządzeń do biologicznej i fizycznej 
obróbki wody dla chowu i hodowli zwierząt 
ozdobnych i użytkowych zarówno w wodach 
słodkich i morskich oraz naukowy 
monitoring istniejących instalacji. 

 

 

 

 

Użyte poszczególne 
komponenty są 
przygotowywane pod 
konkretnego klienta; dla 
„małych“ rozwiązań 
przygotowane są 
standardowe 
komponenty. AquaCare® 
produkuje system  
flotacji (odpieniacz) 

 

 

z technologią pływającej zawiesiny, która 
udowodniła swoją wyższość na wielu 
obiektach pod kontem efektywności, 
wydajności flotacji i zawartości gazowej.  
W obszarach wody słodkiej do dyspozycji 
jest technologia flotacji odprężonej jako 
efektywna i ekonomiczna metoda 
oczyszczenia wody z zawiesin. 
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Badania dla bezpieczeństwa przyszłości 

 

Naukowa opieka i doradztwo 
dopełniają koncepcję usług AquaCare®. 
Większość zlecanych badań dotyczy 
fazy rozruchów i długoterminowej 
stabilności układów, oraz badania nad 
optymalizacją układu pod kontem 
oszczędności zasobów. 

Przeprowadzane są również specjalne badania na 
zlecenie. 

 

We współpracy z centrami 
badawczymi przy uniwersytetach 
i partnerami z przemysłu 
AquaCare pracuje nad 
projektami badawczymi w 
dziedzinach:  
algi, technika filtracji, metody 
hodowli planktonu 

 

koralowców i ryb 
koralowych, systemy 
aquakultur i technologia 
pomiaru sterowania i 
regulacji. Wyniki badań 
zostaną wykorzystane w 
nowych produktach. 
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Do naszych klientów należą m.in.: 
Afrykarium, Wrocław, PL 
Alcatel-Lucent Deutschland AG, DE 
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, DE 
Allwetterzoo Münster, DE 
BfR Bundesinstitut für Risikobewertung, DE 
British American Tobacco Germany, DE 
Budapest Zoo, HU 
Chateau Duvivier, FR 
DB Deutsche Bahn AG, DE 
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DE 
Domschatzkammer des Kölner Doms, DE 
e-plus (Server), DE 
Glockenbrot Bäckerei, DE 
GKM Großkraftwerk Mannheim, DE 
Green Pyramid, Sosto Zoo, HU 
Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, DE 
Hetzner Online AG (Serverfarm), DE 
Imex Sony Centre, DE 
Level 3 Communications GmbH (Serverfarm), DE 
MAN SE, DE 
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum Münster, DE 
Parc Merveilleux, Luxemburg, LU 
Polizeischießstand Hamburg, DE 
REWE Markt GmbH, DE 
Stadtbäckerei Gatenbröcker, DE 
Sternwarte Feuerstein, Ebermannsstadt, DE 
Stulz GmbH Klimatechnik, DE 
Tierpark Dählhözli, CH 
Tropicarium, Budapest, HU 
Tropikariet, Helsingborg, SE 
Turkua Zoo, Istanbul, TR 
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG, DE 
Warszawa Zoo, PL 
Wilo SE, DE 
ZMT Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie, DE 
Zoo Duisburg, DE 


