
EnwaMatic®

Eneste patenterte vannbehandler for  
vannbårne varme- og kjøleanlegg

• Reduserer  
 energiforbruket

• Gir lavere driftsutgifter

• Sikrer miljøet

Enwa – nr. 1 på kjemikaliefri vannbehandling



Vannbehandling som betaler seg

Rotasjonsstøpt plastmateriale med innertank i rustfritt stål.  
Termoskum som isolasjon. Trinn, løftehåndtak og gaffelåpning  
for enklere håndtering, montasje og service.  
Alle komponenter er fullstendig  
resirkulerbare.

EnwaMatic®

Opsjoner
• Standard automatikk 220/110V 
 transformator 24V

• Automatikk for anlegg  
 m/frostvæske

• SD signalmodul for drift, 
 tilbakespyling og feil

• Klasse 4 tilbakeslagsventil mot 
 nettvann

EM 825

EM 1252

EM 1260

EM 1665

EM 1672

0-3

3-15

15-40

40-80

80-130

System
volum m3Type

477/1514

477/1714

477/2014

577/2119

577/2319

Rørdimensjoner
Avløp Nettvann

DN20 (3/4”) Int

DN20 (3/4”) Int

DN20 (3/4”) Int

DN25 (1”) Int

DN40 (1 1/2”) Int

DN20 (3/4”) Int

DN20 (3/4”) Int

DN20 (3/4”) Int

DN25 (1”) Int

DN40 (1 1/2”) Int

Diameter/
total høyde 

(mm) Inn/ut

Uten rørgalleri på EM 825, EM 1252: 40 cm lavere
Uten rørgalleri på EM 1260, EM 1665, EM 1672: 55 cm lavere

DN20 (3/4”) Int

DN20 (3/4”) Int

DN20 (3/4”) Int

DN25 (1”) Int

DN25 (1”) Int

Automatikkfunksjonen
• Automatikken styres fra en PLS i  
 et kontrollskap (IP 44, 220/110V 
 inngående, 24V utgående)

• Skapet er utstyrt med alarm- og 
 funksjonslamper

• Brytere gjør det mulig å tvangsstyre 
 manuell drift

• PLS’n er forprogrammert til et 
 standardoppsett

• PLS’n kan omprogrammeres etter behov

• Loggeren registrerer informasjon

EM 825 EM 1252 EM 1260 EM 1665 EM 1672

VARME-/KJØLEANLEGG

INNLØP

AVLØP
NETTVANN

UTLØP

Miljøvennlig, kjemikaliefri teknologi

Automatisk drift med kontinuerlig 
selvregulerende vannbehandling

Optimal energioverføring

Økt levetid for alle system-komponenter 
gjennom ideell vannkvalitet

Reduksjon av service- og 
vedlikeholdskostnader   

Kosteffektivt alternativ til 
kjemikaliedosering

€

∞

AUTO

Fordeler med med 
EnwaMatic® Teknologien

Full korrosjonsbeskyttelse  
gjennom pH regulering

Reduksjon og regulering av  
hardhet i vannet

Filtrerer ned til ≤ 5my

Naturlig bakteriebarriere

Automatisk luftutskilling

EnwaMatic® Teknologien

Vannprøver fra system  behandlet 
med EnwaMatic® teknologi. 
Fra dag 1 til dag 30 (til høyre)
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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, 

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.

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

enwavannbehandling.no

Den Norske Opera, Oslo Nye Jordal Amfi, ishockeyhall i Oslo

Nye Munchmuseet, Oslo
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Equinors hovedkontor, FornebuBarcode nærings- og boligbygg, Oslo


