
 
 
Data: 16 de Janeiro de 2012 
 
Caro Cliente,  
 
Estou por escrito para vos informar sobre os progressos realizados para enfrentar os níveis de Total de 
Trihalometanos (TTHMs) na cidade abastecimento de água. É-me grato informar-vos que Milford 
Companhia de Água é agora em plena conformidade com Massachusetts Departamento de Protecção do 
Ambiente (Massdep) regulamentos que regem os níveis aceitáveis de TTHMs no abastecimento público 
de água. 
 
I última escreveu, em Outubro, quando EU delineados os nossos planos de instalar uma activado 
sandwich de carbono sistema de filtração de endereço níveis elevados de TTHMS. Instalação foi 
concluída em lista e que recentemente online o segundo de dois filtros de carbono no Dilla Street. 
 
Como muitos clientes sei agora, TTHMs constituem um de uma série de subprodutos que resultam de 
tratamento água potável com cloro. Quando cloro reage com que ocorre naturalmente matéria orgânica 
em água, TTHMs são formados. O papel da filtros de carbono está a eliminar a matéria orgânica e 
inorgânica da água a fim de limitar a formação de TTHMs. Os seguintes recursos APE são úteis para 
responder às perguntas adicionais sobre TTHMs:  www.epa.gov/enviro/html/icr/dbp.html  
 
Uma vez que a introdução do carvão ativado sandwich sistema de filtração, TTHM níveis foram 
diminuindo. De Dezembro de ensaios medido TTHM níveis entre 53,4 e 72,5 partes por mil milhões, e a 
média trimestral foi medida em 62 partes por mil milhões - inferior a 80 partes por mil milhões norma 
regulamentadora. A média anual para 2011, que tem em conta níveis elevados de TTHM nos trimestres 
anteriores, é de 80 partes por mil milhões. 
 
Vamos continuar a controlar regularmente TTHM níveis e rever o desempenho do carbono activo 
sistema de filtração em nosso trabalho para uma solução permanente - uma nova estação de tratamento 
de água subir para iniciar a construção em 2012, que irá melhorar a qualidade da água em todo o 
sistema. Durante este tempo, também ser fazer algumas alterações a nossa comunicação com clientes, 
incluindo aditamentos e atualizações do nosso web site, como parte do nosso esforço constante para 
fornecer o mais alto nível de serviço ao cliente. 
 
Por favor, continue a visita www.milfordwater.com para informações o mais actualizadas. 
 
Queremos agradecer todos os nossos clientes para a sua paciência e compreensão em todo o ano 
passado.  
 
Sinceramente, 
 
David L. Condrey 
Manager, Milford Water Company          
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