
Enwa – nr. 1 på kjemikaliefri vannbehandling

Enwa BIN-X®

• BIN-X (UF) Ultrafiltrering, membranteknologi

• Sikring mot Legionella og e-coli

• Partikkel filtrering

• Miljøvennlig og uten bruk av kjemikalier

• VA og GDV godkjent

• Kapasitet standard fra 75 l/t. til 50.000 l/t.



Installasjon

Vannbehandling som betaler seg

Enwa BIN-X®
ENWA BIN-X® er et patentbeskyttet, kostnadseffektivt vannbehandlings- 
system, som ved hjelp av filtrerings-teknologi renser drikke- og for-
bruksvann. ENWA BIN-X® gir maksimal beskyttelse mot oppblomstring  
av bakterier som legionella og e-coli.

Fordeler
•  Gir maksimal beskyttelse mot legionella, e-colli og andre  
 bakterier og partikler, uten å heve temperaturen

•  Automatisk skylling (Backwash) – styres av PLS eller elektroniske timer

•  Høy sikkerhet – lang levetid

•  Lave driftsutgifter – reduserte servicekostnader.

•  Godkjent for montering på drikkevannsanlegg (VA- godkjent)

•  Installeres direkte på hovedinntak og sirkulerende varmtvann

•  Systemet drives av nettvannstrykket (2-7 bar)

•  Unngår driftstopp ved eventuell forurensing fra vannforsyning

•  Referanser fra store og små installasjoner

Bruksområder
• Drikkevann

•  Sykehus og pleiehjem

•  Leterigger og faste installasjoner offshore

•  Alle fartøy

•  Kjøletårn

•  Boliger

•  Idrettsanlegg

•  Industrielt vann (Prosessvann)

•  Laboratorier

•  Drikkevannskjølere og ismaskiner

Kaldt vann*  UF23  UF24  UF26  UF45  UF410 UF815 
     B1-B4 B1-B4

Maks kapasitet (l/t) 35  100  150  400  3600  35000 
Kontinuerlig kapasitet (1/t)    220  1800  17200
Kontinuerlig kapasitet (m3/d)    5 43  413
Byggemål (l x b x h)  330x63x63  528x63x63  728x63x63  820x100x100  1398x500x1700  1600x750x1940 
Vekt (kg)  0,3  0,7  1 3,5  40-100  80-190
Strømforsyning V/A            

Teknisk informasjon

*For varmt vann, se egen tabell

230 VAC 50-60 Hz 230 VAC 50-69 Hz 230 VAC 50-60 Hz

Prinsipp skisse: Installasjonsoversikt for BIN-X Ultrafiltrering av kalt og varmt bruksvann
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eiendom, maritimt & o�shore. Trygt drikkevann, rent
prosessvann, korrosjonsbeskyttelse og energie�ektivitet

privat og o�entlig bruk. Vi er totalleverandør til o�entlige

Våre 200 ansatte er stolte ambassadører for energie�ektive og miljøvennlige vannbehandlingssystemer og vi er med det

badeanlegg, store og små fartøyer, oljeplattformer, hovedflyplasser – og mye mer, over hele verden.

Energi & Vann | +47 33 48 80 50 | post@enwa.no
Pool Technology | +47 22 30 40 40 | enwabad@enwa.com  

Water Technology | +47 33 48 80 60 | post@enwa.no
 enwa.com

Energi & Vann
En av landets ledende entreprenører innen bygging av 
prosessanlegg, infrastruktur og ledningsanlegg for fjern-
varme, fjernkjøling, vann og avløp. Med vår lange erfaring 
og brede kompetanse har vi deltatt i mange av de store 
utbyggingene i Norge de siste årene. Vi fokuserer sterkt 
på HMS, og har alle nødvendige godkjenninger som 
trengs i vår bransje.

Vann er en av verdens viktigste ressurser 
- og vil alltid være avgjørende for menneskers liv, velferd og økonomi

Pool Technology
Designer og bygger komplette svømmebasseng med 
utrustning for svømmehall, badeland og SPA-anlegg, til 

 
badeanlegg av alle slag, og prosjekterer, bygger og leverer 
alt av utstyr til ditt svømmebasseng!

Water Technology
Tilbyr vannbehandlingsløsninger for industri, bygg & 

i varme- og kjøleanlegg er noen av områdene hvor vår 
kompetanse, produkter og løsninger tilfører kundene 
verdi. 

Enwa konsernet

en av Scandinavias ledende selskaper innen leveranser av produkter og tjenester til dette forretningsområdet. 

Alt Enwa gjør er på en eller annen måte relatert til behandling eller bruk av vann. I mer enn tretti år har Enwa levert både 
skreddersydde og standardløsninger for vannbehandling til industrianlegg, universiteter, sykehus, hoteller, vannverk, 

Tlf.: +47 33 48 80 50
Mail: enwavannbehandling@enwa.com

enwavannbehandling.no

Vann er en av verdens viktigste ressurser
– og vil alltid være avgjørende for menneskers liv, velferd og økonomi

Enwa tilbyr vannbehandlingsløsninger for industri, bygg & eiendom.

Trygt drikkevann, rent prosessvann, korrosjonsbeskyttelse og energi- 
effektivitet i varme- og kjøleanlegg er noen av områdene hvor vår  
kompetanse, produkter og løsninger tilfører kunden verdi.

Vi er også service entreprenør på varme- og kjøleanlegg og driver med  
utstakt service på alle våre produkter. Vi utfører risikovurdering av 
bygg, tilstandskontroll og optimalisering av varme-  og kjøleanlegg.

ADVANCED WATER TECHNOLOGY 

hvor avsalting av vann og vannkvalitet er essensielt

vannbehandlingsbehov. 
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Radiumhospitalet, Oslo Hotel Montebello, Oslo

Universitetssykehuset, Ålborg Danmark Aabenraa sykehus, Danmark 


