
Danish Clean Water
Kabinet til Elektrolysegenerator T25 - research og design

For Danish Clean Water designede 3PART et moderne og stilfuldt kabinet til 
deres T25 elektrolysegenerator. Det nye design ligger i samme prisleje, som 
DCW’s standardkabinet, men har en langt mere seriøs og professionel udstråling 
- et design Danish Clean Water kan være stolte af at vise frem.
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 Elekrolysegenerator T25

Rent vand uden kemi

Da disse var på plads kunne skitseringsfasen begynde. 
Denne fase resulterede i et idékatalog med eksempler på 
mulige designløsninger. 
I samarbejde med 3PART udvalgte Danish Clean Water det 
designforslag, der præcist repræsenterede deres ønsker og 
behov, og den endelige designudformning kunne sættes i 
gang.

Løsning: Med det nydesignede kabinet til T25 modellen fik 
DCW en løsning, der signalerede professionalitet, samtidig 
med, at prisen lå i samme leje, som deres standardkabinet.

Resultat:
• Stilrent kabtinetdesign
• Ingen stigning af kostprisen
• Produktionsmodnede tegninger

Da DWC præsenterede T25 på Aquatech messen i 
Amsterdam fik den en overvældende positiv modtagelse.
Danish Clean Water fremstiller og sælger egne produkter til 
førende internationale kunder primært på det europæiske 
marked. 

DCW  er Trusted by Danfoss, og har som følge deraf lejet sig 
ind i bygninger på Danfoss i Nordborg. 

3PART leverede:
• Research
• 2D og 3D skitseringer
• Idékatalog 
• Endelig designløsning 
• Billedmateriale til brug for designbeskyttelse  

      
Opgave: Danish Clean Water A/S (DCW) stod midt i en 
udviklingsfase, da de henvendte sig til 3PART for at få 
designet et nyt kabinet. 

DCW udvikler og producerer elektrolysegeneratorer, der 
producerer on-site desinfektionsvæske helt uden kemikalier, 

da den udelukkende består af en saltopløsning, der via 
elektrolyse i generatoren omdannes til en koncentreret 
desinfektionsvæske, som herefter kan doseres direkte i 
vandet.

3PARTs opgave var at udvikle og designe et stilfuldt og 
brugervenligt kabinet til T25 modellen, der er seriens største 
generatormodel. 

Proces: Inden arbejdet med udformningen af det endelige 
design begyndte, foretog 3PART en grundig research for 
fastlæggelse af specifikationer.
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