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Det är vi som är Cerlic...

Från vänster: Henrik Linnarsson, teknisk chef. Yassin Jomni, utveckling. Michael Hultman, konstruktion.
Sofie Östemar, exportchef. Michail Gnesin, produktion. Nadia Lidholm, försäljning. Nina Wagman,
ekonomichef. Slawomir Pajak, service. Elisabet Lennström, marknad. Ann-Christine Mäkinen, teknisk
support/service. Fredrik Wangler, försäljning. Jasna Lazarevic, produktion. Christer Berg, ordförande.
Lisa Tamleth, inköp. Pär-Håkan Bergström, senior advisor/grundare. David Blom, produktion/lager.
Noemi Toruno, reception. På bilden saknas Jan Larsson, marknadschef, Chris Engström, försäljningschef
samt Anna E Hedfors, redaktör.
Cerlic Controls AB har konstruerat och byggt instrument för vattenrening i mer än tre decennier. Huvudkontoret ligger i Sverige och under ett och samma tak
samsas hela företagets kunnande; det är bara några
få meter mellan utveckling och design, konstruktion,
produktion, marknadsföring och försäljning samt
distribution och service. Med andra ord är allt sig likt.
Cerlic har genom alla de trettiotre år som företaget
funnits hela tiden tagit tillvara på branschens stora
samlade intresse och utvecklat användarvänliga produkter anpassade efter den funktionssäkerhet som

svenska VA-kunder vill ha. Med dotterföretag i USA
sedan 1994 och försäljning av instrument över stora
delar av den övriga världen, är Cerlic som varumärke
naturligtvis väl känt av de flesta i branschen. Vi är
fortfarande det lilla företaget med samma tydliga fokus, men med en mycket större och mer föränderlig
marknad att göra oss hörda på. I detta nummer vill
vi presentera människorna bakom Cerlic, idag nitton
personer. En del av dem har CerlicNytt fått en längre
pratstund med.
Läs mer på sidan 3

Slamnivå i vattenverk
Utanför Malmö ligger Bulltofta vattenverk, ett av
de verk som förser Malmö stad med dricksvatten.
I den vackra anläggningen med anor från sent
1800-tal finns sedan 2004 en modern avhärdningsanläggning. I en avhärdningsanläggning
görs vattnet mjukare genom att kalk avlägsnas
och redan från start har Bulltofta vattenverk valt
att installera Cerlics automatiska slamlod, CAT, i
reaktorn. Vintern 2010 har man uppgraderat till
det nya slamlodet, CBX.
forts på sid 4

– Det bästa med den nya slamnivåmätaren är att det finns en extra funktion som gör att vi upptäcker
fluffslammet, som bildas i reaktorn. Nu hinner vi pumpa bort det till avloppet innan det är för sent. På
det här sätter slipper vi få störningar i processen, säger Sergio Montes Burgos, arbetsledare på Bulltofta
vattenverk. Till vänster drifttekniker Rolf Johansson.

www.cerlic.se

KOLUMNEN
Vi gör som hjortarna
Denna långa, snörika vinter har vi matat
hjortarna i skogsbrynet bakom vårt
hus. Som många andra vilda djur har
dovhjorten svårt att komma åt föda och
besvärligt både med skare och tjockt
snölager, så den hushållar med krafterna
och rör inte på sig i onödan. Därför
kommer hela familjen på drygt tio djur
till utfordringsplatsen uppe i skogen
varje dag och de stannar i närheten, de
har bosatt sig inte långt ifrån. Man kan
se legor där djuren krupit ner för att få
värme av den isolerande snön. Processoptimering jobbar också Cerlic med.
Våra instrument låter befintliga flöden
spara energi. Vi installerar instrument
som tillhandahåller relevant information, är lätta att handha och som kräver
minimal skötsel.
Nytt portabelt slamlod
Det nya slamlodet Blanket Tracker är
klart. En av många fördelar med instrumentet är att handenheten är generell
och utvecklad så att andra handhållna
mätinstrument kan baseras på samma
enhet. Som alltid vill vi få möjlighet
till värdefulla synpunkter från er, våra
användare. Därför erbjuder vi att på
plats hos er testa slamlodet. Hör av er
till oss på info@cerlic.se!
Det är vi som är Cerlic
”Cerlic bidrar globalt till att begränsa
utsläpp i sjöar, vattendrag och hav, genom att utveckla, tillverka, underhålla
och aktivt marknadsföra mät- och
styrutrustning som effektiviserar kommunala och industriella processer”.
Företagets affärsidé speglar vad alla
som arbetar på företaget står för. Det
märks så tydligt när CerlicNytt ställer
frågor till personalen, som vi presenterar på ett samlat sätt i detta nummer.
Arbetsglädje, tilltro, gemenskap och
medvetenhet genomsyrar deras presentationer av vad arbetet på företaget
består av och vad det ger dem. Ett genomgående synsätt och en av företagets
främsta styrkor som funnits i alla år är,
att tillvarata våra kunders
erfarenheter och idéer för
att snabbt implementera
dem i våra produkter.
Så gör vi nu igen.
Anna E Hedfors
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på
Trotab
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Trosabygdens Teknik AB (Trotab), som sköter
driften av bland annat reningsverket i Trosa i
nära samarbete med kommunen, har hittat en
intressant lösning för att optimera sin hårt
belastade anläggning. Och dessutom med små
investeringskostnader.
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larmar enheten med pip och vibrator samtidigt
som värdena sparas i displayen. Det finns också

Flödet styrs av ITX
Den lösning man kom fram till var att installera
en susphaltsmätare ITX i slutet på respektive
bassäng och styra fördelningen så att den totala
susphalten minimeras. I princip betyder det att
flödet ökas till den bassäng som har lägst susphalt ut för att minska belastningen på den andra.
Denna enkla, kostnadseffektiva lösning är drift-

satt sedan en dryg månad, och så här tycker VAingenjör Niklas Haglund om resultatet.
– Vi har nu möjlighet att utnyttja befintligt
reningsverk till full kapacitet genom att hålla en
jämn belastning i de båda sedimenteringsbassängerna. Tidigare fick vi styra flödena "på känn"
medan vi nu ser direkt hur belastningen är och
kan reglera tillflödet därefter.

Vårt rykande färska slamlod, Blanket Tracker

Michael Hultman, konstruktör av det nya slamlodet, här under utvecklingsarbetet.
möjlighet att spara värdena i en inbyggd logg,
om man exempelvis rutinmässigt lodar i flera
bassänger.
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i östra och norra Sverige. Profilläget innebär att
man på displayen grafiskt kan se hur slamhalten
varierar med djupet i bassängen. Detta säger en
IFAT Entsorga heter en av världens största mässor
hel del om slammets sedimenteringsegenskaper
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tidigare deltar Cerlic även i höstens mässa den
förändrats.
13 - 17 september
i München.
Välkommen till vår
Som julgåva har Cerlic i år valt att ge ett bidrag till UNICEF:s
vattenprojekt
i Etiopien.
Vill ni på ert reningsverk ha en demonstration på
monter där vi bland annat demonstrerar vårt nya
plats? Kontakta oss gärna för att boka tid eller för
slamlod Blanket Tracker.
att få reda på mer om vår nya Blanket Tracker!

En riktigt God Jul och IFAT
ett i Tyskland
Gott Nytt År 2010

På Trotab regleras tillflödet med hjälp av CerMed
det portabla slamlodetITX.
Blanket Tracker,
lics susp/slamhaltsmätare
ser man kontinuerligt djup, susp- eller
slamhalt och slamprofil i displayen.

UTBLICK
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och aldrig så bra som det verkar, när det är bra,
om jag förstår hur jag menar!

www.cerlic.se
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Pär-Håkan Bergström
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...och här är några röster om företaget
Henrik Linnarsson har nu hunnit jobba två år som teknisk chef på Cerlic och det har varit två intensiva år.
– Vi har byggt upp en mycket bra utvecklingsavdelning med ett brett kompetensområde med
personal från flera branscher, säger Henrik Linnarsson.
Med en sådan avdelning kan vi lyfta tekniken ytterligare ett steg, samtidigt som vi tar fram helt nya
produkter. Den senaste produkten, Tracker, helt unik i sitt slag öppnar möjligheten att se slam grafiskt
men även spara profiler och överföra dem till en dator. Vi har även ett antal andra nya produkter som
är under test. Ett exempel är ett analogt ingångskort till centralenheten BB2 för att kunna koppla en
4-20mA - matad givare till BB2-enheten.

Produktionsledare och logistikansvarig är
David Blom, som i huvudsak ansvarar för
produktionens leveranser och leveranstider. Han har framförallt kontakt med
Cerlics kunder via e-mail eller fax. Så här
säger David om sitt arbete på företaget:
”Det jag uppskattar mest med att arbeta
hos Cerlic är det faktum att i vår tid få
jobba på ett företag som faktiskt kan
utgöra en skillnad för miljön. Alla är mer
eller mindre oroade idag över vår miljö,
och att då faktiskt kunna påverka den lite
grann direkt via sitt arbete, ser jag som en
ren förmån. Jag gillar även utmaningen i att arbeta i ett mindre företag,
där man kan göra snabba förändringar”.

Sofie Östemar har arbetat på Cerlic sedan
2005 och började med att sälja Cerlics
produkter i södra Sverige. Idag är hennes
ansvarsområde export, vilket omfattar
kunder i utlandet och Cerlics återförsäljare
i världen. Det är ett dynamiskt arbetsområde
som hela tiden utvecklas och förändras. Det
gäller att följa med i de trender som råder
just nu och hela tiden utbilda befintliga och
hitta nya taggade återförsäljarföretag i världen.
– Jag har lärt mig så oerhört mycket av våra
svenska kunder. Det finns genuint intresse och en härlig yrkesstolthet inom
VA-branschen i Sverige, vilket ger en mycket positiv miljö för att kunna lära
sig mycket. Nu tar jag med mig våra svenska produkter och processkunskap
ut i världen. Det är väldigt trevligt att komma till en ny marknad och jag möts
alltid av positiva kommentarer vad gäller kvalitén på våra produkter, säger
Sofie Östemar. Förutom att besöka Cerlics återförsäljare och ta emot internationella besökare åker hon på internationella mässor och besöker, i samband
med det, potentiella återförsäljare.

Nadia Lidholm har arbetat på företaget
i drygt ett år. Hennes ansvarsområde är
försäljning till VA-marknaden i södra Sverige,
där både avloppsreningsverk, vattenverk och
annan industri ingår.

www.cerlic.se

– Miljöarbetet och framför allt vattenfrågor är
viktiga för mig även privat, då jag försöker
tillbringa så mycket tid som möjligt av min fritid
på sjöar eller havet i en kajak eller segelbåt,
säger Fredrik Wangler.
En av Cerlics fyra säljare är Fredrik Wangler
som arbetar med försäljning huvudsakligen i östra
och norra Sverige. Arbetet som säljare på Cerlic
är varierande och omfattar allt från att presentera
och demonstrera produkter, via diskussioner och
rådgivning om processtyrning och optimering till
rena installationer, driftsättningar och servicebesök.
Dessutom ingår naturligtvis kontorsarbete som order
och offertskrivning, teknisk support samt återföring
av erfarenheter från Cerlics kunder till våra produktions- och konstruktionsavdelningar.

Elisabet Lennström
är marknadskoordinator på Cerlic. Några
bollar som hon har i
luften nu i vår är planering och idéer för
mässan i München,
september 2010. Så
är det annonsmaterial
för det nya slamlodet
Tracker, som vi skriver
om i den här tidningen.
– Cerlics hemsida, www.cerlic.se, behöver en ny design
och som alltid behöver produktblad och manualer till
våra instrument uppdateras. Det ligger på mitt bord,
säger Elisabet Lennström.
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avhärdningsDet är en stor arbetsbesparing att kunna titta till en
anläggningen. Ovanför den fluidiserande bädden
givare ett par gånger om året istället för ett par gånger
per vecka. Så Cerlic har bevisat sitt påstående, att
manuell tillsyn med högst en timme per givare och år
håller med den typ av rengöring som finns inbyggd.
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visat
mycket användbar. Därför har verket
uppgraderat instrumenteringen i vinter och
idag sitter Cerlics nya slamlod, CBX, i de båda
avhärdningsreaktorerna. Genom att sätta två
olika gränsvärden för koncentrationen på slam
respektive den verkliga fluidiserande bädden
vid lodningen, får man mätvärde om nivåerna
till driftdatorn. Med hjälp av den informationen
kan sedan slam respektive kalkgranulat tas ut
efter behov.

spar tid

På VA-Syd, Bulltofta vattenverk, mäts nivån av
granulat i avhärdningsreaktorn med Cerlics
automatiska slamlod CBX. En och samma givare
känner av både slam och fluidiserande sand i
samma tank.

Studiebesök med kunder Nya mätare i

portföljen
Cerlic fortsätter sin resa
österut
I mitten av mars månad
fick Cerlic ett intressant
besök från Korea. Det
var vår samarbetspartner
Greentech som kom på
blixtvisit tillsammans
med fyra av sina kunder
från Suwon City, en av de
största städerna i Korea.
Sydkorea fortsätter att vara
en viktig marknad för oss
och kontakten och det goda
samarbetet med Greentech
är mycket positivt.

Cerlic breddar sitt produktutbud och kan nu,

Framgångarna för Cerlics produkter i Sydkorea har givit
mersmak. Då, för fem år sedan, sköttes allt från Cerlics
huvudkontor i Huddinge och de goda resultaten gör att
företaget kan utvärdera och våga satsa på fler potentiella marknader via återförsäljare. Marknaderna i Sydostasien och regionerna i Mellanöstern är emellertid så
olika när det gäller potential och karaktär att prioritering är av högsta vikt; var skall man satsa?
– Vi arbetar efter principen att fokusera på de länder
som investerar betydande arbete och pengar i att
utveckla sin avloppsvattenrening och infrastruktur,
berättar Maneesh Parnami, försäljningsansvarig för
Cerlics och Elettas återförsäljarnät i regionen.
Mr. Parnami är placerad i Noida, en förort
till New Dehli, Indien.

Stort intresse för susphaltsmätning
Som vi skrev i nummer 2/2009 av CerlicNytt har
En uppskattad visit på SYVAB, Himmerfjärdsverket där Sofie Östemar guidar besökarna tillsammans
Elettas verksamhet vuxit under de senaste
med Ann-Christine Mäkinen, till vänster.
åren från ett återförsäljarkontor i
Beijing, Kina och distributörer i
Indien och Sydkorea till ett
nätverk av distributörer
för företagets produkter.
Från och med slutet
av 2007 har Cerlic
slutit ett avtal
Cerlic har tagit fram en utomordentligt effektiv
med en
rengöringskemikalie för givare, Cerlic Sensor
huvuddistriCleaner (CSC). Kemikalien är vattenlöslig,
butör,

CSC rengör effektivt
biologiskt lätt nedbrytbar, den är inte bioackumulerande i vattenmiljöer och är bedömd som
icke farlig för miljön.
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på ett reningsverk i Förenade Arabemiraten. Utgången
av försöken är viktig, flera kommuner inom UAE i
emirat som Dubai, Sharjah, Ajman och Abu Dhabi har
visat stort intresse för att använda Cerlics givare, särskilt susphaltsmätarna är intressanta; antingen som
komplement i äldre bassänger eller i nybyggda, kommande projekt.
– Inom några år förväntas Cerlic ha vuxit sig starkt på
denna marknad, säger Maneesh Parnami. Han tror
också att utvecklingsländerna i regionen kommer att
följa efter under de närmaste åren, antingen genom
tvingande lagar eller genom effekterna av generöst
multilateralt bistånd.
– Det kommer att öppna en stor marknadspotential
för Cerlics produkter, säger Maneesh Parnami.

Cerlics rengöringskemikalie CSC löser upp järn- och kalkbeläggningar utan mekanisk
åverkan. Från att slamlodet är täckt med järnoxid (bild 1) blir resultatet så här fint
(bild 3) efter sju minuter – som ny! Maneesh Parnami är försäljningsansvarig för Elettas och
Cerlics återförsäljarnät i Asien och Stillahavsländerna.
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