
Enwa UV

Trygg desinfeksjon og den beste kvalitet for ditt  
drikkevann

•  Miljøvennlig løsning
• Ingen kjemikalier som tilsettes eller forbrukes
• Umiddelbar desinfeksjonseffekt
• Ingen risiko for overdosering og endring av vannets egenskaper
• Kosteffektiv

Enwa – nr. 1 på kjemikaliefri vannbehandling



Hvorfor desinfeksjon?
Hovedmålet for behandling av forbruks- og drikkevann er å sikre hygienisk 
trygt vann. Desinfisering er den vanligste metoden for å hindre spredning av 
vannbårne, sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Enwa UV desinfeksjonssystemer
For desinfeksjon av forbruks- og drikkevann tilbyr Enwa UV EDW- og UV EPW/UV Rack EPW-seriene.  
Enwa UV-desinfeksjonssystemer har et fysisk og ikke kjemisk behandlingsprinsipp og ingen skadelige  
biprodukter genereres i prosessen. Systemene bruker lavtrykkslamper (LP) som sender ut UV-C-stråler med  
bølgelengde på 254 nm hvor desinfeksjonseffekten er høyest.

Enwa UV EDW
Biodosimetrisk testet, Önorm M5873-1 validerte UV-systemer, godkjent av Folkehelseinstituttet. 

Kapasitet: 4-400 m3/h 
Garantert UV-dose: 400 J/m2(40mJ/cm2) 
UV transmisjonsområde (UVT):  78-98%  ved 1 cm 
Materiale i UV-reaktor: SS 316L 
Konfigurasjon (reaktor): L 
Maks. arbeidstrykk: 10 bar

Hva er UV-C stråling og UV desinfeksjon?
• Ultrafiolett (UV) lys er i det elektromagnetiske lysspekteret med kortere bølgelengder enn synlig lys.  
 Bølgelengden for UV-lys  er λ ≈ 100 – 400 nm.

• UV-C-stråler er UV-lys med bølgelengder i området 100-280 nm. Optimale bølgelengder for desinfeksjon  
 er 250-270 nm, hvor UV-C-stråler ved λ = 254 nm har den sterkeste bakteriedrepende effekten.

• UV-C stråler trenger gjennom en organismes cellevegg og ødelegger cellens evne til reproduksjon,  
 dvs. cellens genetiske materiale (DNA og RNA) blir inaktivert og fører til celledød. 

• I et UV-desinfeksjonssystem blir UV-C-strålene produsert med en spesiell fluorescerende lampe laget i 
 meget ren kvarts inneholdende kvikksølvdamp. Gassblandinger med kvikksølvdamp sender ut lys i det 
bølgelengdeområdet som effektivt inaktiverer mikroorganismer.

• Desinfeksjonseffekten i et UV-system bestemmes av UV-dosen (D). UV-dosen defineres av UV-intensiteten (I) 
 og strålingstiden (t) (D = I x t). Intensiteten av UV-C-strålingen påvirkes sterkt av vannkvaliteten på vannet 
 som skal behandles. Strålingstiden er den tiden mikroorganismene er eksponert for UV-C-stråling.

• Et UV desinfeksjonssystem bør evne å gi vannet en UV-dose som er tilstrekkelig for å redusere de mest 
 vanlige mikroorganismene i vannet (eks. klorresistente bakterier som Cryptosporidium og Giardia).  
 Det tilsvarer en UV-dose på minimum 300 J/m2 (30 mJ/cm2).

Enwa UV – trygg desinfeksjon og den beste kvalitet 
for ditt vann

Desinfeksjon – friskt og bakteriefritt vann

UV EDW-serien tilbyr trygg desinfeksjon av ditt drikkevann
• Validert målevindu og UV-sensor

• Avlesning av UV-intensitet (W/m2)

• Automatisk rengjøringssystem som standard på høykapasitetsmodellene

• Brukervennlig styresystem og flervalgs berøringsskjerm 

• Lave vedlikeholdskostnaderNår UV-stråler trenger gjennom en mikroorganismes 
cellevegg, ødelegges dens evne til reproduksjon.  

Enwa EDW-serien

Kontrollskap for UV EDW-serien

Vannbehandling som betaler seg
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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

Enwa UV EPW/ UV Rack EPW
Designet for enkel installasjon, enkle service- og vedlikeholdsprosedyrer. Hovedbruksområde: pri-
vat- og kommunalt vann, industrivann, mat og drikkeindustri. EPW-serien er WRAS-godkjent.  

  UV EPW UV Rack EPW 
Kapasitet: 20-200 l/min 20-40 m³/h 
UV-C dose: 300 J/m2 400 J/m² 
Vannkvalitet (transmisjon): 70 – 99% / 1cm 50 – 99% / 1cm 
Materiale i UV-reaktor: SS 304 (opsjon SS 316L) SS 304 (opsjon SS 316L) 
Maks. arbeidstrykk: 10 bar 10 bar

Hvorfor Enwa UV?
KOSTEFFEKTIV 
• Lave driftskostnader 
• Enkel og tidseffektivt vedlikehold og service
EFFEKTIV 
• Umiddelbar desinfeksjonseffekt 
 (mikrobiell barriere)

MILJØVENNLIG 
• Ingen kjemikalier som tilsettes eller  
 forbrukes
TRYGG 
• Ingen risiko for overdosering eller 
 endringer i vannets egenskaper

Enwa UV EPW/ EPW Plus-serien

Kontrollskap for  
UV EPW/ EPW Plus- 
serien

Kontrollskap for  
Enwa Rack EPW/  
Rack EPW Plus-serien

UV EPW/ UV Rack EPW  
serien tilbyr:

• Lave driftskostnader 
• Den nyeste generasjon 
 elektrisk ballast 
• Lavt trykkfall


