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Unit produced in the factory of: 

S.I.T.A. 
Italian Company for Water Treatment 

 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

The undersigned hereby declares, under full responsibility, that the unit: 

 

UV STERILIZER 

EDW SERIES 
 

UV 120 EDW MODEL 
UV 200 EDW MODEL 
UV 400 EDW MODEL 

IS IN COMPLIANCE WITH 

2006/95/CE (low voltage directive) 

2004/108/CE (electro-magnetical compatibility) 

2002/95/CE (RoHS) 

2002/96/CE (WEEE) 

IEC -EN 60204-1 norms (safety of machinery-electrical equipment of machinery) 

IEC -EN 55022 norms (characteristics of radio interference) 

97/23/CE (art.3 comm.3) (PED) 
 

The validity of CE marking is subordinated to the equipment integrity. Any modification,if not 
authorized, will cancel the use of the CE marking.This will occurs in case the relevant risks have not 
been previously analyzed by our company,and a new EC Declaration of Conformity has been issued. 
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1. INNLEDNING 

Dette UV systemet er produsert av S.I.T.A. s.r.l. og levert av Enwa Water Technology AS. 

Desinfeksjonssystemer i UV EDW serien er utviklet spesielt for å inaktivere skadelige 
bakterier og virus som kan være tilstede i forbruks- og drikkevann. Behandlingsmetoden er 
basert på ultrafiolett (UV) stråling, det vil si fysiske og ikke kjemiske prinsipper.  

UV lys som blir produsert i spesiallamper med kvikksølvdamp (UV-C stråler m/ λ= 254nm), er 
svært bakteriedrepende og påvirker mikroorganismenes DNA og RNA på et molkylært nivå. 
Strålingen medfører at mikroorganismers evne til å utvikle og reprodusere seg blir ødelagt  
og derav uskadeliggjordt 

 

Dette utstyret krever jevnlig vedlikehold for å sikre at kvaliteten av behandlet drikkevann 
innfris og opprettholdes som beskrevet av produsent 

 Brukermanualens formål 1.1

Denne manualen gjelder for følgende UV EDW modell(er):  

• UV 120 EDW; UV 200 EDW; UV 400 EDW 

Manualen inneholder viktig informasjon for drift- og vedlikehold av utstyret. For å sikre god 
og trygg bruk av UV- systemet, skal instruksjoner og prosedyrer gitt i denne manualen leses 
nøye av alt relevant personell før det settes i drift. Driftsinstruksjonene er en integrert del av 
utstyrsleveransen. 

 

Manual og driftsinstruksjoner/ prosedyrer skal oppbevares slik at det til enhver tid er lett 
tilgjengelig for drifts- og vedlikeholdspersonell. 

 

 Symboler og regler 1.2

Følgende ord og symboler i manualen markerer spesielle opplysninger til brukeren og gir 
spesifikk informasjon som berører personell, utstyr eller arbeidsprosess. 

 

 

Tekst som angis på denne måten gir advarsel om at personskade, dødsfall og/eller om at 
skade på utstyr kan oppstå om ikke anvisning følges.  

 

 

Tekst som angis på denne måten gir advarsel om at skade på utstyr kan oppstå om ikke 
instruksjonene følges. 

 

 

Tekst som angis på denne måten markerer klargjørende informasjon eller spesifikke 
anvisninger som angår den aktuelle beskrivelsen. 
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 Produktmerking 1.3

1.3.1 Kvalitetskontroll, modell- og serienummer 

Ved leveranse er Enwa UV enhetene markert med en etikett som angir UV enhetens modell- 
og serienummer. Enheten har også en etikett med et kvalitetskontrollnummer. Begge 
etikettene er viktig for å identifisere den leverte enheten, og må holdes intakt og lesbar. 

 

1.3.2 Advarsler 

 

 

 

 

FARE UV LYS 

Lyset fra ultrafiolette lamper kan forårsake alvorlige 
forbrenninger på ubeskyttet hud og øyne. Derfor 
anbefales det å ikke skru på lampens 
strømforsyning uten å på forhånd ha forsikret seg 
om at UV lampene er omhyggelig plassert i dertil 
egnet beskyttelse/ PVC omslag. 

 

 
SPENNINGSFARE 

Lynsymbolet varsler brukerne om tilstedeværelse 
av uisolert “SPENNINGSFARE” i utstyret.  Utstyret 
kan kun åpnes dersom hovedtilførselen er isolert. 
Hovedstrømtilførselen må ikke bli gjenopprettet så 
lenge utstyret er åpent. Dette ibefatter både 
styreskapet og UV reaktoren.  

Å utføre arbeid på utstyr i drift er ikke tillatt. 

 

 
TRYKKFARE 

UV reaktoren kan være under vannets trykk. 
Maksimum driftstrykk er 10 bar. UV reaktoren må 
installeres i henhold til våre installasjons- og 
oppstartsinstruksjoner, og kjøres i henhold til våre 
drifts- og vedlikeholdsprosedyrer.  

Systemet må settes under normalt lufttrykk før 
service eller reparasjoner av noe slag kan utføres.  

 

 
FARE HØY TEMPERATUR 

 

Mulig høy temperatur.  

Før demontering kan utføres, må man forsikre seg 
om at UV reaktoren er avkjølt.  
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 Sikkerhetsmeldinger 1.4

1.4.1 Generelt  

 
Bruk aldri utstyr som er skadet eller har defekte deler.   

 Installasjon, oppstart og vedlikehold av utstyr skal kun gjøres av kvalifisert personell.  

 Utstyret skal driftes av personell som har hatt grundig og dertil egnet opplæring.  

 
Før systemet settes i drift, skal alle nødvendige krav og forhold for trygg drift av utstyret 
være oppfylt.  

 

Ingen modifiseringer eller endringer av utstyret skal gjøres uten å konsultere Enwa da 
dette kan påvirke utstyrets driftssikkerhet. Enwa eller deres produsent er ikke ansvarlig 
for skader som er et resultat av ikke godkjente modifikasjoner/ endringer.  

1.4.2 El. sikkerhet 

 
Lynsymbolet varsler brukerne om tilstedeværelse av uisolert “SPENNINGSFARE” i utstyret.  
Utstyret kan kun åpnes dersom hovedtilførselen er isolert. Hovedstrømtilførselen må ikke 
bli gjenopprettet så lenge utstyret er åpent. 

 I henhold til EN 60204-1 (Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning -- Del 1: 
Generelle krav) må elektrisk lavspenningsutstyr (2006/95/CE) kobles til et jordet 
strømtilførselspunkt.  

  
Å utføre arbeid på utstyr i drift er ikke tillatt. 

1.4.3 Eksponering av UV- lys 

 

Reaktoren inneholder UV strålende lamper. Se aldri direkte på UV lys og ikke eksponer bar 
hud for UV lys/ stråling. Ved rødhet eller forbrenning skal man umiddelbart ta kontakt 
med lege. 

  

1.4.4 Trykkfare 

 
Systemet må settes under normalt lufttrykk før det utføres service eller reparasjoner.  

1.4.5 Avfall 

Utgåtte UV lamper med kvikksølvdamp og styreskap som ikke lenger er i bruk må vurderes 
som spesialavfall og deponeres deretter. 
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2. TILLATTE DRIFTSKAPASITETER I HENHOLD TIL ÖNORM 

M5873-1:2001 

Tillatte driftskapasiteter er UV anleggets resultater fra typetest ÖNORM M5873-1:2001. For 
hver UV-transmisjon (%) er minimum referanseintensitet (W/m2) og maksimal 
gjennomstrømningshastighet (m3/h) rapportert med krav til minimum UV dose (Reduksjon 
ekvivalent dose) på 400 J/m2 (40 mWs/cm2). 

 UV 120 EDW 2.1

Tabell 1 viser anleggets maksimale gjennomstrømningshastigheter i forhold til vannets UV 
transmisjon (UVT), eksempelvis; når vannets UVT(10) = 91%, kan UV anlegget behandle 
maksimalt 69,05 m3/h (m3/t). Minimum intensitet er da 113,06 W/m2.  Merk:  Grenseverdien 
for UV systemets alarm skal da settes til 113,06 W/m2 ved disse forholdene. 

Hvis man vet omtrentlig vannets transmisjonsverdi, kan man sjekke den laveste intensitet (i 
W/m2) systemet gir for å oppnå en UV dose på minimum 400 J/m2 (40 mWs/cm2). En UV 
intensitet som er høyere enn angitt grenseverdi betyr at UV-dosen er høyere enn 400 J/m2, 
og det kan garanteres god desinfeksjon av vannet. Dersom UV intensiteten er lavere enn 
angitt grenseverdi, må man rengjøre kvartsrørene, rengjøre sensorens målevindu eller få 
sjekket vannets transmisjon (UVT%). Grenseverdien for UV-intensitet kan legges inn i 
styreskapets program. 

 

Tabell 1: Maksimal gjennomstrømningshastighet ved ulike UV-transmisjoner (UVT) for UV 
120 EDW. Tabellen er utviklet ved interpolasjon av Önormtestens punktresultater. 

UV 120 EDW 

UV-transmisjon 
%T100 (100mm) 

UV-transmisjon 
%T10 (10mm) 

Minimum 
referanseintensitet, 

Emin 

Maksimal 
gj.strømningshastighet 

Qmax 

% % W/m2 m3/h (m3/t) 
< 9 < 78,6 not permitted 0,00 
9 78,6 52,07 18,71 

10 79,4 54,51 20,34 
10,7 80,0 - - 
11 80,2 56,85 21,94 
12 80,9 59,12 23,54 
13 81,5 61,35 25,14 
14 82,2 63,53 26,75 
15 82,7 65,69 28,37 
16 83,3 67,83 30,00 
17 83,8 69,96 31,64 
18 84,2 72,07 33,30 
19 84,7 74,17 34,97 
20 85,1 76,26 36,65 
21 85,6 78,33 38,34 
22 85,9 80,40 40,04 
23 86,3 82,45 41,75 
24 86,7 84,48 43,46 
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25 87,1 86,50 45,18 
26 87,4 88,51 46,90 
27 87,7 90,50 48,62 
28 88,0 92,47 50,34 
29 88,4 94,42 52,05 
30 88,7 96,36 53,77 
31 88,9 98,28 55,48 
32 89,2 100,18 57,19 
33 89,5 102,07 58,89 
34 89,8 103,94 60,59 
35 90,0 105,79 62,28 
36 90,3 107,63 63,98 
37 90,5 109,45 65,67 
38 90,8 111,26 67,36 
39 91,0 113,06 69,05 
40 91,2 114,84 70,74 
41 91,5 116,62 72,44 
42 91,7 118,39 74,14 
43 91,9 120,16 75,84 
44 92,1 121,92 77,56 
45 92,3 123,69 79,29 
46 92,5 125,45 81,03 
47 92,7 127,22 82,79 
48 92,9 128,99 84,56 
49 93,1 130,77 86,36 
50 93,3 132,56 88,19 
51 93,5 134,36 90,04 
52 93,7 136,17 91,93 
53 93,8 138,00 93,85 
54 94,0 139,85 95,82 
55 94,2 141,72 97,82 
56 94,4 143,62 99,88 
57 94,5 145,54 101,99 
58 94,7 147,48 104,15 
59 94,9 149,46 106,38 
60 95,0 151,47 108,67 
61 95,2 153,51 111,04 
62 95,3 155,58 113,49 
63 95,5 157,70 116,02 
64 95,6 159,85 118,64 
65 95,8 162,04 121,37 
66 95,9 164,27 124,20 
67 96,1 166,55 127,15 
68 96,2 168,87 127,15 
69 96,4 171,24 127,15 
70 96,5 173,65 127,15 
71 96,6 176,11 127,15 
72 96,8 178,61 127,15 
73 96,9 181,17 127,15 
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74 97,0 183,77 127,15 
75 97,2 186,43 127,15 
76 97,3 189,13 127,15 
77 97,4 191,88 127,15 
78 97,5 194,68 127,15 
79 97,7 197,53 127,15 
80 97,8 200,42 127,15 
81 97,9 203,37 127,15 
82 98,0 206,35 127,15 
83 98,2 209,39 127,15 
84 98,3 212,46 127,15 
85 98,4 215,58 127,15 
86 98,5 218,74 127,15 

 

 UV 200 EDW 2.2

Tabell 2 viser anleggets maksimale gjennomstrømningshastigheter i forhold til vannets UV 
transmisjon (UVT), eksempelvis; når vannets UVT(10) = 91%, kan UV anlegget behandle 
maksimalt 105,64 m3/h (m3/t). Minimum intensitet er da 99,11 W/m2.  Merk:  Grenseverdien 
for UV systemets alarm skal da settes til 99,11 W/m2 ved disse forholdene. 

Hvis man vet omtrentlig vannets transmisjonsverdi, kan man sjekke den laveste intensitet (i 
W/m2) systemet gir for å oppnå en UV dose på minimum 400 J/m2 (40 mWs/cm2). En UV 
intensitet som er høyere enn angitt grenseverdi betyr at UV-dosen er høyere enn 400 J/m2, 
og det kan garanteres god desinfeksjon av vannet. Dersom UV intensiteten er lavere enn 
angitt grenseverdi, må man rengjøre kvartsrørene, rengjøre sensorens målevindu eller få 
sjekket vannets transmisjon (UVT%). Grenseverdien for UV-intensitet kan legges inn i 
styreskapets program. 

 

Tabell 2: Maksimal gjennomstrømningshastighet ved ulike UV-transmisjoner (UVT) for UV 
200 EDW. Tabellen er utviklet ved interpolasjon av Önormtestens punktresultater. 

UV 200 EDW 

UV-transmisjon 
%T100 (100mm) 

UV-transmisjon 
%T10 (10mm) 

Minimum 
referanseintensitet, 

Emin 

Maksimal 
gj.strømningshastighet 

Qmax 

% % W/m2 m3/h (m3/t) 
< 9 < 78,6 not permitted 0,00 
9 78,6 43,84 32,60 

10 79,4 46,47 34,44 
10,7 80,0 - - 
11 80,2 48,98 36,29 
12 80,9 51,37 38,17 
13 81,5 53,67 40,09 
14 82,2 55,88 42,04 
15 82,7 58,01 44,03 
16 83,3 60,08 46,07 
17 83,8 62,08 48,15 
18 84,2 64,03 50,27 
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19 84,7 65,93 52,43 
20 85,1 67,79 54,64 
21 85,6 69,61 56,90 
22 85,9 71,39 59,20 
23 86,3 73,15 61,54 
24 86,7 74,87 63,93 
25 87,1 76,57 66,37 
26 87,4 78,25 68,86 
27 87,7 79,91 71,39 
28 88,0 81,56 73,97 
29 88,4 83,18 76,60 
30 88,7 84,80 79,27 
31 88,9 86,41 82,00 
32 89,2 88,01 84,78 
33 89,5 89,60 87,60 
34 89,8 91,19 90,48 
35 90,0 92,77 93,41 
36 90,3 94,36 96,39 
37 90,5 95,94 99,42 
38 90,8 97,53 102,50 
39 91,0 99,11 105,64 
40 91,2 100,70 108,82 
41 91,5 102,30 112,06 
42 91,7 103,90 115,34 
43 91,9 105,51 118,68 
44 92,1 107,13 122,05 
45 92,3 108,76 125,48 
46 92,5 110,39 128,94 
47 92,7 112,04 132,45 
48 92,9 113,70 135,99 
49 93,1 115,37 139,56 
50 93,3 117,06 143,17 
51 93,5 118,76 146,79 
52 93,7 120,47 150,44 
53 93,8 122,20 154,10 
54 94,0 123,95 157,76 
55 94,2 125,72 161,42 
56 94,4 127,50 165,07 
57 94,5 129,30 168,70 
58 94,7 131,12 172,30 
59 94,9 132,96 175,85 
60 95,0 134,82 179,35 
61 95,2 136,70 182,78 
62 95,3 138,60 186,12 
63 95,5 140,53 189,35 
64 95,6 142,47 192,46 
65 95,8 144,44 195,43 
66 95,9 146,44 198,24 
67 96,1 148,45 200,85 
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68 96,2 150,49 200,85 
69 96,4 152,56 200,85 
70 96,5 154,65 200,85 
71 96,6 156,76 200,85 
72 96,8 158,91 200,85 
73 96,9 161,08 200,85 
74 97,0 163,27 200,85 
75 97,2 165,49 200,85 
76 97,3 167,75 200,85 
77 97,4 170,02 200,85 
78 97,5 172,33 200,85 
79 97,7 174,67 200,85 
80 97,8 177,03 200,85 
81 97,9 179,43 200,85 
82 98,0 181,85 200,85 
83 98,2 184,30 200,85 
84 98,3 186,79 200,85 
85 98,4 189,30 200,85 
86 98,5 191,85 200,85 

 

 UV 400 EDW 2.3

Tabell 3 viser anleggets maksimale gjennomstrømningshastigheter i forhold til vannets UV 
transmisjon (UVT), eksempelvis; når vannets UVT(10) = 91%, kan UV anlegget behandle 
maksimalt 154,64 m3/h (m3/t). Minimum intensitet er da 62,26 W/m2.  Merk:  Grenseverdien 
for UV systemets alarm skal da settes til 62,26 W/m2 ved disse forholdene. 

Hvis man vet omtrentlig vannets transmisjonsverdi, kan man sjekke den laveste intensitet (i 
W/m2) systemet gir for å oppnå en UV dose på minimum 400 J/m2 (40 mWs/cm2). En UV 
intensitet som er høyere enn angitt grenseverdi betyr at UV-dosen er høyere enn 400 J/m2, 
og det kan garanteres god desinfeksjon av vannet. Dersom UV intensiteten er lavere enn 
angitt grenseverdi, må man rengjøre kvartsrørene, rengjøre sensorens målevindu eller få 
sjekket vannets transmisjon (UVT%). Grenseverdien for UV-intensitet kan legges inn i 
styreskapets program. 

 

Tabell 3: Maksimal gjennomstrømningshastighet ved ulike UV-transmisjoner (UVT) for UV 
400 EDW. Tabellen er utviklet ved interpolasjon av Önormtestens punktresultater.  

UV 400 EDW 

UV-transmisjon 
%T100 (100mm) 

UV-transmisjon 
%T10 (10mm) 

Minimum 
referanseintensitet, 

Emin 

Maksimal 
gj.strømningshastighet 

Qmax 

% % W/m2 m3/h (m3/t) 
< 9 < 78,6 not permitted 0,00 
9 78,6 18,07 31,56 

10 79,4 19,71 36,08 
10,7 80,0 - - 
11 80,2 21,33 40,65 
12 80,9 22,92 45,24 
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13 81,5 24,50 49,84 
14 82,2 26,05 54,43 
15 82,7 27,58 59,00 
16 83,3 29,09 63,54 
17 83,8 30,59 68,05 
18 84,2 32,08 72,51 
19 84,7 33,55 76,93 
20 85,1 35,01 81,31 
21 85,6 36,46 85,62 
22 85,9 37,90 89,89 
23 86,3 39,34 94,10 
24 86,7 40,76 98,26 
25 87,1 42,18 102,36 
26 87,4 43,60 106,40 
27 87,7 45,02 110,40 
28 88,0 46,43 114,33 
29 88,4 47,84 118,22 
30 88,7 49,26 122,06 
31 88,9 50,67 125,85 
32 89,2 52,10 129,59 
33 89,5 53,52 133,29 
34 89,8 54,95 136,94 
35 90,0 56,39 140,55 
36 90,3 57,84 144,13 
37 90,5 59,30 147,67 
38 90,8 60,77 151,17 
39 91,0 62,26 154,64 
40 91,2 63,76 158,09 
41 91,5 65,27 161,51 
42 91,7 66,80 164,90 
43 91,9 68,35 168,28 
44 92,1 69,92 171,64 
45 92,3 71,52 174,98 
46 92,5 73,13 178,32 
47 92,7 74,77 181,66 
48 92,9 76,43 184,99 
49 93,1 78,12 188,33 
50 93,3 79,84 191,69 
51 93,5 81,59 195,07 
52 93,7 83,37 198,47 
53 93,8 85,18 201,91 
54 94,0 87,03 205,40 
55 94,2 88,91 208,95 
56 94,4 90,83 212,57 
57 94,5 92,79 216,28 
58 94,7 94,78 220,10 
59 94,9 96,82 224,04 
60 95,0 98,90 228,12 
61 95,2 101,03 232,38 
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62 95,3 103,20 236,84 
63 95,5 105,42 241,53 
64 95,6 107,68 246,49 
65 95,8 110,00 251,76 
66 95,9 112,37 257,38 
67 96,1 114,79 263,40 
68 96,2 117,27 269,89 
69 96,4 119,80 276,90 
70 96,5 122,39 284,52 
71 96,6 125,04 292,81 
72 96,8 127,75 301,87 
73 96,9 130,53 311,80 
74 97,0 133,36 322,71 
75 97,2 136,27 322,71 
76 97,3 139,24 322,71 
77 97,4 142,27 322,71 
78 97,5 145,38 322,71 
79 97,7 148,56 322,71 
80 97,8 151,81 322,71 
81 97,9 155,14 322,71 
82 98,0 158,55 322,71 
83 98,2 162,03 322,71 
84 98,3 165,59 322,71 
85 98,4 169,23 322,71 
86 98,5 172,95 322,71 
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3. TEKNISK INFORMASJON 

Tabell 4; Tekniske og driftsmessige spesifikasjoner. 

Parameter UV 120 EDW UV 200 EDW UV 400 EDW 

Maksimal kapasitet 127,15 m3/h (m3/t) 200,85 m3/h (m3/t) 322,71 m3/h (m3/t) 

UVC trnasmisjon 96% - 1cm 96% - 1cm 97%- 1cm 

UVC dose 400 J/m2 400 J/m2 400 J/m2 

Vanntemepratur 5-50oC 5-50oC 5-50oC 

Totalt energiforbruk 1300 W 1770 W 2700 W 

Installasjon Vertikalt eller horisontalt Vertikalt eller horisontalt Vertikalt eller horisontalt 

UV sertifiseringer/ 
godkjenninger 

Ö-NORM M5873-1:2001 
/FHI 

Ö-NORM M5873-1:2001 
/FHI 

Ö-NORM M5873-1:2001 
/FHI 

 

Tabell 5; UV reaktor  

Parameter UV 120 EDW UV 200 EDW UV 400 EDW 

Materiale Rustfritt stål 316L Rustfritt stål 316L Rustfritt stål 316L 

Koblinger flens DN 150 PN 10 Flange DN 200 PN 10 Flange DN 250 PN 10 

Drenering/ lufteventil 2 x  ½” M gjeenge 2 x  ½” M gjenge 2 x  ½” M gjenge 

Maks. arbeidstrykk 10 bar 10 bar 10 bar 

Volum 127 l 207 l 327 l 

vekt 125 kg 210 kg 250 kg 

IP klasse IP 65 IP 65 IP 65 

konfigurasjon L L L 

Rengjøringssystem kvartsrør Ja, automatisk  Ja, automatisk Ja, automatisk 
 

Tabell 6; UV lamper 

Parameter UV 120 EDW UV 200 EDW UV 400 EDW 

Antall lamper 3 4 6 

Levetid 14 000 timer 14 000 timer 14 000 timer 

Styrke 400 W 400 W 400 W 

Type LO amalgam lampe, type 028118  
 

Tabell 7; UV sensor  

Parameter UV 120 EDW – UV 200 EDW – UV 400 EDW 

Type UVC selektiv sensor Önorm M5873-1 validert 

Sensorkabel panserkabel  4 m 

Sensorholder, materiale Rustfritt stål 316L 
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Tabell 8; Tekniske- og driftsmessige spesifikasjoner for styreskap (alle modeller) 

Parameter Data 

Type/ modell TC skap 

Materialer og farge malt stål – RAL 7035 

IP klasse IP 54  

Temperatur, omgivelser 5-45oC 

Strøm/ spenningstilførsel 230V – 50/60Hz  

lampekabel 4 m 

skjerm SiTa Touch Screen (65 000 farger) 

Språk, skjerm ENG-NO-SWE-DE 

Måling av temperatur i UV-reaktor Ja (oC) 

Måling av UV intensitet Ja (% or W/m2) 

Måling av temperature i styreskap Ja (oC) 

Kobling for strømningsmåler Ja (strømningsmåler ikke inkludert) 

Kobling for UVT sensor Ja (UVT sensor ikke inkludert) 

Beregning av UV dose Opsjon (kun tilgjengelig med ekstern 
strømningsmåler) 

Timeteller Ja, for total driftstid.  Kan nullstilles for kontroll av 
lampenes levetid. 

Fri kontakt for alarm  (N/O) 
Generell alarm 
Signal for drift 
Alarm for høy temperatur 

Ja (maks. 1,3A) 
Ja  
Ja 
Ja, for kontrollskap og reaktor (driftsstans v/ høy 
temperatur)  

24V utgang 
Alarm for lav intensitet  
Alarm lamper av 
Lampekontroll på/av 

Ja 
Ja (justèrbar verdi) 
Ja 
Ja 

4/20 mA utgang Ja, for intensitet og vanntemperatur 

Fjernstyring PÅ/AV kontakt Ja 

PÅ/AV Timer Ja 

Datalogg- hendelser Ja 

Effektregulering, lamper opsjon (manuell eller automatisk) 

Kommunikasjonsporter (protokoll) CAN, Ethernet, USB, Serial (Modbus, TCP/IP, 
CANopen) 

Tilgang for fjernstyring Med spesifikk App eller WebGate 
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Figur 1; Ytre mål og dimensjoner for UV 120 EDW reaktor og kontrollskap. Alle mål i mm 

 

 
Figur 2; Ytre mål og dimensjoner for UV 200 EDW reaktor og kontrollskap. Alle mål i mm 
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Figur 3; Ytre mål og dimensjoner for UV 400 EDW reaktor og kontrollskap. Alle mål i mm 
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4. INSTALLASJON OG OPPSTART 

UV EDW serien er klar for å produsere desinfisert vann straks enheten er koblet til 
vannsystemet og strømnettet. Enheten opereres automatisk. Styringssystemet kontrollerer 
signalene i skapet og gir en visualisering av riktig drift eller eventuelle uregelmessigheter som 
kan oppstå.   

 
Installasjon av UV EDW enheter skal utføres av opplært personell som følger 
instruksjoner og prosedyrer gitt i denne manualen. 

Selv om installasjon av UV EDW enhetene skal gjøres av egnet personell, så er det blitt 
vurdert nødvendig å gi noe generell informasjon om det elektriske og vanntilkoblinger i 
denne manualen.  

For å opprettholde et godt desinfeksjonsnivå anbefales det på generelt grunnlag, å montere 
et forfilter før UV enheten. Ufiltrert vann og suspendert stoff vil kunne redusere UV 
enhetens effekt.   

Hvis vannet som skal behandles har et innhold av svovelsyre eller mer enn 0,3 ppm jern eller 
filtrerbart materiale, vil dette kunne etterlate sedimenterte rester på kvartsrørene. Derfor 
må kvartsrørene rengjøres jevnlig; hvor ofte disse må rengjøres vil være avhengig av 
kvaliteten  på vannet som behandles.  

 Lokalitet 4.1

 

Reaktor og styreskap trenger luftkjøling. Retningslinjene som gis under må i hensyntas 
når man skal vurdere installasjonslokalitet for UV systemet 

 

• Omgivelsestemperaturen på lokaliteten må ikke overstige 40oC (gjelder både reaktor 
og styreskap) 

• Reaktor og styreskap må ikke installeres i direkte nærhet til annet utstyr som avgir 
varme 

• Reaktor og styreskap må ikke installeres i direkte nærhet av kjemisk utstyr som etter 
all sannsynlighet kan avgi gasser 

• Det må sikres at det er nok fritt rom rundt reaktoren på installasjonslokaliteten for 
bytte av lamper og evt. vedlikehold av rengjøringssystem. Se relevant informasjon 
gitt i denne manualen. 

• Reaktoren må installeres slik at sideflens/ rørtilkobling på peker oppover.  

• Installer aldri reaktoren i direkte nærhet av et kjemikaliedoseringspunkt. 
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 Generelle instruksjoner 4.2

 

Sjekk at styreskapet ikke er koblet til strøm og at vanntilførselen på 
installasjonslokaliteten er stengt.  

 

Reaktoren må monteres slik at det er tilstrekkelig fritt rom rundt enheten for bytte av 
UV- lamper og evt. vedlikehold av rengjøringssystem 

 Installer aldri reaktoren i direkte nærhet av et kjemikaliedoseringspunkt. 

 

Det anbefales at det i forkant av UV enheten monteres et forfilter for å fjerne 
suspenderte partikler som evt. kan redusere utstyrets desinfeksjonseffekt.  

 

Figur 4 og Figur 5 viser foreslått installasjon av UV enheten i et vannsystem. Installasjonen av 
UV enheten inkluderer generelt følgende trinn:  

• Montering av UV reaktor og installasjon av denne i vannsystemet.  

• Sette på vanntilførselen og sjekke for eventuelle lekkasjer i UV enheten.    

• Koble styreskapet til hovedstrømtilførselen.  

• Starte systemet og sjekke at desinfisert vann kommer gjennom, og ut av UV-enheten 
og LED lamper på styreskapets framside angir riktig driftsstatus.  

• La UV enheten gå og vannet strømme gjennom i minimum 10 minutter før 
behandlet vann brukes. Dette tillater eventuelle urenheter å drenere ut.  



      

USM_ UV 120-200-400 EDW_v.NO-01.0/2016  Page 22 of 49 

 
Figur 4: Foreslått vertikal installasjon av UV enhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Prøvetakingspunkt - innløp 

2 Manuell eller automatisk ventil 

3 Forfilter 

4 Prøvetakingspunkt - utløp 

5 UV-C desinfeksjonsenhet 
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Figur 5: Foreslått horisontal installasjon av UV enhet 

 

 

 

 

 

 

1 Prøvetakingspunkt - innløp 

2 Manuell eller automatisk ventil 

3 Forfilter 

4 Prøvetakingspunkt - utløp 

5 UV-C desinfeksjonsenhet 
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Figur 6: Horisontale og vertikale installasjonskonfigurasjoner for UV reaktor 

 

 

 

NOT SUGGESTED (Possible air in the chamber/ chamber not fully drainable) 
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 Montering- og installasjon av UV reaktor 4.3

 

 
 

 

Figur 7; Detaljert tegning av UV reaktorens komponenter  (alle modeller) 

 

Prosedyre 

Trinn Beskrivelse 

1 Installer UV-reaktoren i vannsystemet. Mulige horisontale og vertikale 
installasjonskonfigurasjoner er gitt i Figur 6.  

For å kunne installere og bytte ut kvartsrør og UV-lamper, kreves det minimum 1800 mm 
fritt rom ved reaktorenden.  

2 Skru av rørboltene (A) i begge ender av UV-reaktoren ved å bruke vedlagt nøkkel/ verktøy. 

 

Pos. Beskrivelse (kode) 
A UV lampe (028118) 
B Kvartsrør (028203) 
C o-ring kvartsrør(028207) 
D Bolt (026425) 
E Fire-tapp plugg (028089/A) 
F pluggrør (026430) 
G o-ring 2075 (OR2112) 
H Sensor Ø 1” Ö-NORM  (UV738) 
I PG9 kabelklemme (028091) 
L klemring (026426) 
M pakning (026425G) 
 



      

USM_ UV 120-200-400 EDW_v.NO-01.0/2016  Page 26 of 49 

Prosedyre 

Trinn Beskrivelse 

 
Bruk hansker når kvartsrør skal håndteres 

3 Sett inn kvartsrøret (B) og o-ring 38x4 (C) på begge sider av kvartsrøret (bruk vedlagte 
spesialverktøy).     

   

4 Skru fast rørboltene på begge sider av UV-reaktoren.  

 

5 Sett o-ring (I) (type 4112) på målevinduet (L) og monter denne inn i sensorkoblingen Ø1” 
som er plassert på den midtre delen av UV-reaktoren. Monter sensoren (M) inn i 
målevinduet (L) og skru fast mutterne. 

 

6 Koble til sensorkabelen.  

7 Kjør en hydraulisk test for å verifisere at o-ringene er vanntette og at det ikke lekker vann 
ut av rørbolten eller inn i kvartsrøret.  

 
Bruk hansker når UV-lampene skal håndteres. 
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Prosedyre 

Trinn Beskrivelse 

8 Monter fjæra og UV-lampene (D) inn i de allerede monterte kvartsrørene.   

 
 

9 Hver UV lampe har 2 ledninger koblet fra top til bunn. Lampene må monteres i reaktoren 
slik at disse kablene er på motsatt side av sensoren. For å sikre dette, må de to pluggene 
(markert med en rød ring i bildet under) være på motsatt side av sensoren.  

 
 

 Installsjon av styreskap 4.4

Styreskapet monteres på vegg. Skapet leveres med 4 veggfester. Avstanden fra UV-reaktoren 
til kontrollskapet må ikke være lengere enn hva lengden på kablene til UV-lampen og 
sensoren tillater.  

 

Lampekabel og sensorkabel er ferdig montert til styreskapet ved levering. Ingen 
montering inne i styreskapet er nødvendig under installasjon. 

 

 

 

 

F 
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Prosedyre 

Trinn Beskrivelse 

1 Som vist i figuren under, koble 4-tapp pluggen (E) sammen med Ø1 ¼ ” mutteren (F), PG9 
kabelklemmen (G) og pluggrøret i svart polyetylen (H) med tilhørende o-ring (2112 type) 

 

2 Koble 4-tapp pluggen (E) til UV-lampen som vist i figuren over. 

3 Stram til  Ø1 ¼ ”mutteren (F) på rørbolten.  

 

4 Koble styreskapet til hovedstrømforsyningen. Når enheten kobles til strømforsyningen, vil 
UV-lampa bli tent/ slås på.  
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5. DRIFTSINSTRUKSJONER 

 

Eier eller bruker må sikre seg at personell som skal igangkjøre- og drifte UV systemet har 
fått tilstrekkelig opplæring og har lest og forståtts driftsinstruksjonene.  

 Personell som skal igangkjøre UV systemene må være fortrolig med krav til 
sikkerhetstiltak,  retningslinjer og gjeldene forskrifter for det land område UV systemet 
er installert.  

 

 Slå UV systemet PÅ/AV 5.1

Før UV-systemet kan slås PÅ, må: 

• Vann strømme gjennom enheten 

• Styreskap ha strømtilførsel. 

• Lampene ha vært slukket i minimum 10 minutter 

Dersom alle disse forholdene er tilfredsstilt, kan man vri hovedbryteren til [ON] (PÅ). UV- 
systemet er nå på og man kan starte igangkjøring av anlegget. 

 
For å slå AV UV-systemet, vris hovedbryteren til [OFF] (AV). UV-systemet er nå avslått.   

For å slukke UV-lampene men fremdeles ha strømtilførsel til skap, trykk på   [PÅ/AV] 
tasten. 
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 Hovedskjerm 5.2

«Hovedskjerm»  er standard skjermbilde under normal drift. Den viser strømningsmengde, 
transmisjon, temperatur, intensitet, lampenes timeteller og rengjøringssystemet for 
kvartsrørene (hvis tilgjengelig). Den visualiserer også lampenes effekt. Dersom en alarm 
oppstår, vil [ALARM] tasten bli synlig på skjermbildet.   

 
 

 

      

 

PÅ/AV 
Tenner [PÅ] eller slukker [AV] UV lampene. 

 

INNSTILLINGER 
Denne tasten gir tilgang til meny for ulike innstillinger. Bruker kan stille alle 
parametere, både verdier og systemets driftsparametere; betjene UV-systemet og 
avlese alle målerverdier som systemet registrerer eller lagrer. 

 
Manuell Start/Stopp av rengjøringssystem 
Dersom UV-systemet har et rengjøringssystem kan man starte og stoppe 
rengjøringssystemet med denne tasten (dersom automatisk rengjøringssystem er 
aktivert vil denne tasten være koblet ut). 

 
Alarmtast 
Synlig dersom en alarm oppstår. Trykk på [ALARM] tasten for å få tilgang til 
alarm- og lampestatus (se kap. 5.4 Alarmer og problemløsing). 

 

 

 

 

Temperatur 

UV intensitet 

Reaktor 

Alarm 

Transmisjon 

Strømnings- 
mengde 

Lampens effekt 

Lampens gjenstående 
levetid 

Rengjøringssystem  

Dato og tid 
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 Innstillinger 5.3

I denne menyen kan bruker stille, avlese og styre alle nødvendige parametere for målinger- 
og drift av systemet.  

 

 
 

 
 

Tilbaketast [return] = går tilbake til forrige skjermbilde 

ST
O

LP
EM

EN
Y 

 

DATALOGG - HENDELSER 
Viser systemets datalogg og eventuelle hendelser.  

 

SPRÅK 
Endring av bruker- og systemspråk.  

 

VEDLIKEHOLDMODUS 
Setter systemet i vedlikeholdsmodus (kobler ut alarm og stopper 
rengjøringssystemets motor). 

 

PASSORD 
Her kan man få tilgang på passordbeskyttet systemmenyer. Bruker har kun 
tilgang på denne menyen dersom man er autorisert av produsent/ leverandør.   

SI
RK

EL
M

EN
Y 

 

SYSTEMINNSTILLINGER 
Hver tast gir tilgang til å stille en spesifikk komponent/ 
systemopsjon (dersom en tast er gråfarget er undermenyen ikke 
tilgjengelig):  

- lamper 
- styreskap 
- intensitetssensor – temperatur 
- rengjøringssystem 
- vannparametere (strømningsmengde og transmisjon) 

boks-
verdi 

 Grå = fabrikkinnstillinger  (ikke tilgjengelig/ justerbar) 
   Lys blå = on- line målinger/ avlesinger 
   Hvit = verdi kan justeres/ stilles 

Vannparametere 

Rengjøringssystem 

Lamper 

Tilbaketast [Return] 

Styreskap 

Sensorer 

Informasjon 
programvare 
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5.3.1 Lamper [Lamps] 

Ulike lampeparametere kan leses av og stilles inn i denne undermenyen.  

 
 

[No lamps] [Antall lamper]; Viser totalt antall UV-lamper i systemet. 

[Lamps lifespan] [Lampens 
levetid]; 

Viser lampens maksimale antall driftstimer 

[Residual lamp life] 
[Lampens gjenstående 
levetid]; 

Viser lampens antall gjenstående driftstimer. Dette er en 
nedtellingsfunksjon og indikerer lampens gjenstående levetid 
siden forrige lampeskift. 

- Når nedtellingen kommer til null, vil en alarm 
genereres og bruker må skifte ut lampene.  

- Nedtellingen må aktiveres (tilbakestilles) etter hver 
gang lampene er skiftet ut.  

- Tasten  aktiverer og starter nedtellingen igjen. 

- Prosedyren stiller inn «lampens timeteller» på 
lampens maksimale antall driftstimer/ levetid. Antall 
lampeskift blir samtidig automatisk oppdatert.  

Lamps changes 
[Lampeskift]; 

Telleren viser antall gjennomførte lampeskift.  

- Etter hvert lampeskift, må nedtellingen aktiveres ved 

å trykke på   og antall lampeskift blir da 
automatisk oppdatert.  

Power regulation 
[Effektregulering]; 

Viser lampenes effektnivå. Verdien strekker seg fra 50% til 
100%.  

- Med tasten  kan bruker få tilgang til skjermbildet 
for effektregulering, og stille inn ønsket effektverdi 
(se avsnitt under). Tilgang er beskyttet med et 5-
sifret passord.  
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5.3.1.1 Effekregulering [Power Regulation] 

 
I dette skjermbildet kan bruker justere lampenes effektnivå, minimumsverdi er 50%- 

maksimumsverdi er 100%.  Med    [RESET] tasten kan bruker gjenopprette 
standardinnstillingen som er satt til 100%. 

 

5.3.2 Styreskap [Electrical Panel] 

Avlesing- og innstilling av alle systemparametere. Undermenyen er delt inn i 4 moduler.   

5.3.2.1 Modul 1: Modell [Model] 

 
 

[Model] [Modell]; Viser styreskap type/ modell. Dette er forhåndsinnstilt i passord-
meny. 

[Absorption] 
[Absorpsjon]; 

Viser den teoretiske absorpsjonsverdien for skapet. 
Forhåndsinnstilt i passordmeny.  

[Panel temperature] 
[Styreskapstemperatur]; 

 

Viser temperaturen (oC) inne i styreskapet.   

 Dersom temperaturen blir høyere enn satt grenseverdi, vil 
systemet automatisk kjøres ned/ stoppes. I dette tilfellet vil 
følgende beskjed fremkomme: [SHUTDOWN DUE TO HIGH PANEL 
TEMPERATURE] [DRIFTSTANS PGA. HØY TEMPERATUR I 
STYRESKAP]. 

[Total hour] [Timer 
totalt]; 

Angir hvor lenge systemet har vært i drift. 

[Start up] [Oppstart]; Angir antall tenninger (oppstarter). 
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Dersom frekvensen på å slå av/ slå på systemet er for høy, vil UV 
lampene få redusert effekt og forkortet levetid. 

[System config.] 
[Systemkonfigurasjon]; 

Ved å trykke på   kan bruker få tilgang på PLS’ens 
systemkonfigurasjon.  

 

5.3.2.2 Modul 2: Tidsgiver [Timer] 

 
 

[Date] [Dato]; dato 

[Time] [Tid]; tid 

[On/off timer] 
[På/Av Tidsgiver]; 

 

Aktivere/ deaktivere automatisk start (tenning) og stop (slukking) for 
lampene.  

[On] [På]; Her legges inn tiden for automatisk oppstart. 

[Off] [Av]; Her legges inn tiden for automatisk driftsstans (stopp). 

Trykk på    [RESET] for å gjenopprette fabrikkinnstillinger. 

 

5.3.2.3 Modul 3: Fjernstyring [Remote] 
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[Contact NC/NO] 
[Kontakt NC/NO]; 

Innstilling av fjernstyring PÅ/AV kontakt [remote ON/OFF contact].  

NO (fabrikkinnstilling) = UV systemet er i drift når FJERNSTYRING 
PÅ/AV kontakt [REMOTE ON/OFF contact] er åpen (se elektrisk 
diagram). 
NC = UV systemet er i drift når FJERNSTYRING PÅ/AV kontakt 
[REMOTE ON/OFF contact] er stengt (se elektrisk diagram). 
 

 

Denne innstillingen imøtekommer “Fail Safe Open” kravene (dersom 
kabelen som er koblet til fjernstyring PÅ/AV kontakten blir kuttet vil 
systemet stoppes/ skrus av)  

[Remote OFF delay] 
[fjernstyring AV, 
med 
tidsforsinkelse]; 

Her kan det legges inn en tidsforsinkelse når systemet kjøres ned/ 
stoppes med fjernstyring. Denne innstillingen kan være til hjelp når 
fjernstyring PÅ/AV kontakt er direkte koblet til en mengdebryter. Ved 
å legge inn en tidsforsinkelse vil ikke systemet få driftsstans når det 
kun oppstår en kort strømningsstans.  

 

Fjernstyring AV med tidsforsinkelse, kan ikke ha en for lang 
tidsforsinkelse da reaktoren kan bli overopphetet.  

5.3.2.4 Modul 4: Alarm 

 
 

[Contact GA/EV] 
[Kontakt GA/EV]; 

Her kan man stille inn status for den generelle alarmkontakten 
[General Alarm contact] i tilfelle en nedkjøring/ driftsstans fra 
bruker.  

GA (fabrikkinnstilling) = Vanngjennomstrømningen stopper ikke hvis 
en elektroventil styres av den generelle alarm kontakten [General 
Alarm Contact]. 

EV = Vanngjennomstrømningen stopper dersom en elektroventil 
styres av den generelle alarm kontakten [General Alarm Contact]. 
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5.3.3 Sensor 

Innstilling av parametere som kontrollerer intensitets- og temperatursensorene.  

Med           kan man bytte mellom Skjerm 1 og Skjerm 2. 

 

5.3.3.1 Skjerm 1 

 
 

[Temperature] 
[Temperatur]; 

Temperaturen (oC) i  kollektor.  

[Irradiance] 
[Intensitet]; 

UVC intensiteten. Måles av sensoren som er plassert på kanten av 
kollektor. Signalet angis i % eller W/m2. 

[Dose] [Dose]; 

 

Dersom skapet er koblet til et strømningssignal, kan UV dose kalkuleres 
uttrykt i J/m2. 
 

[Sensor 
calibration]  
[Sensorkalibrering] 

Dersom intensiteten er angitt i % vil det være mulig å kalibrere 
sensoren.   
 Ved å trykke på   får brukeren fram kalibreringsvinduet: 

 

 
Ved å trykke på [CALIBRATE] [KALIBRERE] bekrefter bruker at signalet 
som leses av fra sensoren tilsvarer 100% av lampenes intensitet.  

 
Sensoren må kalibreres etter hvert lampeskift. 

 For å kalkulere intensitetsfaktoren % er det nødvendig at lampene 
oppnår en stabil («steady state») tilstand. Tiden dette tar vil være 
avhengig av lampetype og vanntemperatur. Det anbefales derfor at man 
venter i 30 minutter etter oppstart før kalibrering gjennomføres.  

  Den samme prosedyren kan gjennomføres dersom intensiteten angis i 
W/m2 (eller dosen i J/m2). Prosedyren skal kun gjøres av autorisert 
personell.  

Faktisk avlest mV verdi 

Lagret mV verdi 
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[4/20 mA 
calibration] [4/20 
mA kalibrering]; 

PLS’en har et 4/20 mA utgangssignal for vanntemperatur og UV dose 
(eller UV intensitet) som kalkuleres i PLSen. Temperatursignalet i mA 
har en lineær sammenheng: 4mA= 0°C and 20mA=100°C.  
Utgangssignalet for UV dosen kan stilles: 
  Trykk på  for å åpne 4/20mA kalibreringensmenyen: 

 

 
 Legg inn minimum dose (intensitet) etter 4 verdien, og maksimum dose 

(intensitet) etter 20 verdien. Ved å trykke[OK], kalibrerer bruker 4/20 
mA utgangen. 

  

5.3.3.2 Skjerm 2 

I dette skjermbildet kan man legge inn ulike grenseverdier.  

Trykk på     [RESET] for å gjenopprette fabrikkinnstillinger. 

 

[Max. temperature] [maks. 
temperatur]; 

Justerbar grenseverdi som definerer høyeste akseptable 
temperatur i systemet før det av sikkerhetsmessige årsaker 
kjøres ned/ stoppes. 

 

Dersom vanngjennomstrømningen stopper opp, kan UV 
lampene øke vanntemperaturen. Dette kan skade lampene og 
UV systemet. Dersom temperaturen blir høyere enn angitt 
grenseverdi, vil systemet automatisk slås av. I dette tilfellet vil 
beskjeden [SHUTDOWN DUE TO HIGH CHAMBER 
TEMPERATURE] [DRIFTSSTANS PGA. HØY TEMPERATUR I 
KAMMER] vises.  

Fabrikkinnstilling: 50°C 

[Low irradiance pre-alarm] 
[Forvarsel lav intensitet]; 

 

Dersom UV intensiteten blir lavere enn angitt grenseverdi for 
forvarsel, vil en varsling vises. For å unngå alarm, rengjør 
kvartsrørene, skift lamper eller gjør vannkvaliteten bedre 
med en egnet forbehandling. 
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Grenseverdien for forvarsel skal alltid settes høyere enn 
alarmens grenseverdi (+10). 

  Intensiteten kan vises i % eller W/m2. Uansett vil 
grenseverdien ha samme verdi.  

[Low irradiance alarm] 
[alarm lav intensitet]; 

Dersom UV dosen/ intensiteten blir lavere enn angitt 
grenseverdi for alarm vil en alarm genereres. 

 
Vann som passerer gjennom et UV system når dosen er lavere enn grenseverdien, vil ikke bli 
fullstendig desinfisert. For å unngå alarm, rengjør kvartsrørene, skift ut lamper eller gjør 
vannkvaliteten bedre med en tilstrekkelig forbehandling.  

5.3.4 Automatisk rengjøring (opsjon) 

Avlesing- og innstilling av parametere som styrer og kontrollerer det automatiske 
rengjøringssystemet. 

 
 

[Auto Cleaning ON/OFF] 
[Automatisk rengjøring PÅ/AV]; 

Her kan man aktivere eller deaktivere det 
automatiske rengjøringssystemet.  

[Days] [Dager]; Her kan man angi hvilke ukedager det skal 
gjennomføres automatisk rengjøring av 
kvartsrørene (GRØNN = på/ aktiv, GRÅ = av/ ikke 
aktiv) 
 

[Start] [Start]; Her angir man starttiden for perioden når 
automatisk rengjøring skal kjøres.  

[Stop] [Stopp]; Her angir man stopptiden for perioden når 
automatisk rengjøring skal kjøres.  

[Frequency] [Frekvens]; Her angir man hvor mange rengjøringssykluser som 
skal gjennomføres i tidsperioden som er angitt over 
for start – stopp.  
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5.3.5 Vannparametere [Parameters] 

Avlesing- og innstilling av ulike vannparametere.  

 
 

[Flow rate] 
[Strømningsmengde]; 

Viser strømningsmengden i [mc/h] (m3/h = m3/t) 

[Transmittance] 
[Transmisjon]; 

Viser vannets transmisjon i % (målt med UVT sensor).  

[Flow meter setting] 
[Innstilling for 
vannmåler]; 

PLSen har et 4/20 mA utgangssignal som angir vannets strømningsmengde.  

Signalet kan stilles: 

Trykk på   for å åpne kalibreringsmenyen: 

  

 
 Legg inn minimum (4) og maksimum (20) strømningsmengder. Ved å 

trykke[OK], kalibrerer bruker 4/20 mA utgangen. 

 

 

5.3.6 Datalogg – Hendelser 

Trykk på     [DATALOGG -HENDELSER] og skjermen for Datalogg-Hendelser vil komme 
fram.  

 
 

Datalogg Hendelser 
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5.3.6.1 Datalogg [Datalog] 

Her vises tidstrender for systemparameternes.   

 
 

 
Intensitet 

 
Temperatur (reaktor og skap) 

 Lampeeffekt 

 Strømningsmengde  (hvis tilgjengelig) 

 Transmisjon (hvis tilgjengelig) 

Ved å trykke på de ulike symbolene på skjermen, får man tilgang på grafer for de ulike 
parameterne.  Dataloggrafen på skjermen viser logg for de siste 60 sekunder med 10 
sekunders frekvens. «Historisk» datalogg for de siste 2 år lagres. Eldre data blir overskrevet.    

 

 

For å kunne lagre dataloggen er det nødvendig å koble til en USB minnepinne 
(minimum 1 GB) i PLSens USB utgang.   

 Filene som lagres på minnepennen, er i .dat format. Ved å bruke et eget 
konverteringsprogram kan disse filene bli konvertert til .csv som håndteres i 
Excel, Calc eller lignende programvare.   

        

 
5.3.6.2 Hendelser [Events] 

Dette skjermbildet viser systemets alarmer eller hendelser.  
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Hendelsene vises i kronologisk rekkefølge. Når en hendelse er aktiv vil den være markert i 
rødt. Bildet viser de siste 100 hendelser. Eldre hendelser enn dette vil bli overskrevet. De 
siste 100 hendelsene er lagret på en USB minnepenn hver dag.  

 

Filene som lagres på USB minnepennen er i .dat format. Bruk Excel, Calc eller 
lignende programvare for å åpne filene.  

 

 Alarmer og problemløsing 5.4

En alarm aktiverer hovedreleet (tørrkontakt og 24 Vdc utgang). Beskjeden   
[ALARM! ] på Hovedskjerm begynner å blinke. Trykk på [ALARMS] tasten på skjermen for å 
komme til alarmbildet. Bildet lister opp alle mulige alarmer og viser lampestatus.  

 

 

Aktiv alarm: Indikasjonstasten er tent (PÅ)/ er rødfarget [  ] 

Ikke aktiv alarm: Indikasjonstasten er slukket (AV) [ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk for å få tilgang til 
meny for lampestatus 

[På] [On]   aktiv alarm 

[Av] [Off ] ikke aktiv alarm 
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5.4.1 Alarmer 

LAMP FAULT  

[LAMPEFEIL];  

Beskjeden vises når en lampekabel er ute av funksjon. 
Hver lampe er identifisert med et nummer. Trykk på 

indikasjonstasten [  ] for å få tilgang på lampemenyen 
og detaljer om hvilken lampekabel som ikke fungerer.  

 Mulige årsaker:  Løsninger: 
  Lampe er utbrent 

 Ballast er utbrent 
 

 

Bytt lampe 

Bytt ballast 

 

Skift ut- og koble til lampene KUN i [AV] modus, vent i 20 
sekunder før systemet settes [PÅ] slik at tenneren kan 
nullstilles. Dersom tenneren ikke nullstilles vil den nye 
lampen ikke godkjennes/ gjenkjennes.  

LOW IRRADIANCE  

[LAV INTENISTET]; 

Beskjeden vises når UV intensiteten er lavere en angitt 
grenseverdi.  

Mulige årsaker:  Løsninger: 
  Belegg på 

kvartsrør rundt 
lampene. 

 
 

Rengjør kvartsrør 

  Variasjon i 
vannets UV 
transmisjon. 

 Filtrer vannet. 

  Redusert UVC 
effekt i lampen(e) 
pga. aldring 

 Skift ut lampene. 

  Belegg på UV 
sensoren. 

 Rengjør sensor 

PREALARM LOW 
IRRADIANCE  

[FORVARSEL LAV 
INTENISTET]; 

Beskjeden vises når UV intensiteten er under angitt 
grenseverdi. 

Mulige årsaker:  Løsninger: 
 Belegg på 

kvartsrør rundt 
lampene. 

 
 

Rengjør kvartsrør 

  Variasjon i 
vannets UV 
transmisjon. 

 Filtrer vannet. 

  Redusert UVC 
effekt i lampen(e) 
pga. aldring 

 Skift ut lamper. 

  Belegg på UV 
sensoren.  

 Rengjør sensor. 
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Denne alarmen bryter ikke hovedreleene.  

LAMP EXHAUST  

[LAMPE UTBRENT]; 

Beskjeden vises dersom nedtellingen på lampens levetid 
kommer ned til 0 timer. Dette betyr at lampen har vært i 
drift lengre enn sin levetid.  

 Mulige årsaker:  Løsninger: 

  Lampens levetid 
er utgått. 

 Skift lampen(e) og trykk på 

  (i “Lampemeny”) for å 
tilbakestille og aktivere 
nedtellingen igjen.  

PREALARM LAMPS 
EXHAUST 

[FORVARSEL LAMPE 
UTBRENT]; 

Beskjeden vises når nedtellingen for lampens levetid når 
200 timer.   

Mulige årsaker:  Løsninger: 
 Lampens levetid 

er utgått. 
 Forbered utskifting av 

lampe(r). 

 
Denne alarmen bryter ikke hovedreleene. 

CHAMBER HIGH 
TEMPERATURE  

[HØY TEMPREATUR I 
KAMMER]; 

 
[Driftsstans pga. høy 
temperatur i kammer] 

Beskjeden vises når temperatur i kammeret/ reaktoren 
blir høyere enn angitt grenseverdi (fabrikkinnstilling: 50°C) 

 
 Mulige årsaker:  Løsninger: 
  Ingen gjennom-

strømning 
 Sjekk pumper og ventiler 

  Ukorrekt signal 
fra temperature-
sensor 

 Sjekk temperatursensor. 

 
Dersom vanntemperaturen blir høy vil systemet, av 
sikkerhetsmessige årsaker, kjøres ned/ stenges av. Bruker 
må finne årsaken til den høye temperaturen før systemet 
kan igangkjøres manuelt igjen. Automatisk omstart er ikke 
mulig da dette kan generere en syklus med nedkjøring pga. 
høy temperatur – nedkjøling – automatisk omstart.     
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PANEL HIGH 
TEMPERATURE  

[HØY TEMPERATUR I 
STYRESKAP]; 

 
[Driftsstans pga. høy 
temperatur i styreskap] 

Beskjeden vises når temperatur i styreskap blir høyrere 
enn angitt grenseverdi (fabrikkinnstilling: 50°C). 

Mulige årsaker:  Løsninger: 
 Problem med 

vifte 
 Sjekk vifte 

 Ukorrekt signal 
fra temperatur-
sensor 

 
 
 

Sjekk temperatursensor 

  Rengjør/ skift ut filter. 

 
Ved høy temperatur i styreskap vil systemet, av 
sikkerhetsmessige årsaker, kjøres ned/ stenges.Bruker må 
finne årsak til den høye tempåeraturen før systemet kan 
igangskjøres manuelt.  Automatisk omstart er ikke mulig da 
dette kan generere en syklus med nedkjøring pga. høy 
temperatur – nedkjøling – automatisk omstart. 

 Denne alarmen aktiverer alarmreleet som deaktiveres igjen 
kun dersom riktig temperatur igjen er oppnådd og systemet 
er igangsatt manuelt.  

COMMUNICATION ERROR 

[KOMMUNIKASJONSFEIL]; 

Beskjeden vises når PLS ikke mottar signaler fra ballastens 
modbuskommunikasjon.  

Mulige årsaker:  Løsninger: 
 Ingen 

kommunikasjon 
mellom PLS og  
707MB kort 

 Kontakt leverandør 

CLEANING SYSTEM ERROR 

[RENGJØRINGSSYSTEM-
FEIL]; 

 Mulige årsaker:  Løsninger: 
 Ødelagt 

endebryter 

 Rengjørings-
system er 
tilstoppet 

 Kontakt leverandør 
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6. VEDLIKEHOLD 

UV systemene i EDW serien er utviklet med enkle- og funksjonelle prinsipper som gjør 
ettersyn og periodisk service og vedlikehold enkelt og lite tidkrevende. Hovedpunktene ved 
en ordinær service er:    

• Sjekk av kvartsrørene hvert kvartal for evt. rengjøringsbehov. Dette for å sikre 
maksimal desinfeksjonseffekt.  

 

Vedlikeholdsarbeid bør bare utføres av opplært personell som er godkjent for dette 
arbeidet av eier og/ eller bruker.  

 

Eier og/ eller bruker må sikre at vedlikeholdspersonell er fortrolige med sikkerhetstiltak 
og retningslinjer, og at de også oppfyller disse, i tillegg til at de skal ha lest og forstått 
driftsinstruksjonene.  

 
Kun originaldeler fra leverandør må brukes. 

 
Hansker må brukes ved håndtering av kvartsrør og UV lamper.  

Følgende er anbefalt serviceintervall for deler som må byttes ut: 

• Bytte av UV-lamper: en gang pr. 14000 timer                                                                                                                                    

• Rengjøring av UV kvartsrør: hyppighet er avhengig av vannkvalitet.  

• Skifte ut O-ringer til kvartsrør: en gang i året. 

• Filter i styringsskap; rengjøres eller byttes samtidig med bytte av UV lamper.  

• For enheter med rengjøringssystem bør viskermekanismen inspiseres årlig 

 

Se aldri direkte på UV lys, og ikke eksponer hud for UV lys/ stråling. Dersom man 
opplever rødhet eller forbrenning, skal man kontakte lege umiddelbart.  

 

 Bytte av UV lamper (etter maks. 14000 timer) 6.1

 

For å bytte UV lamper er det ikke nødvendig å stoppe vanngjennomstrømningen eller å 
drenere UV reaktoren. 

Prosedyre 

Trinn Beskrivelse 

1 Koble styreskapet fra hovedstrømtilførselen. 

2 Vri dekselet forsiktig og løft av dette, løsne forsiktig 4-plugg koblingen og ta lampen ut av 
kvartsrøret.  

3 Ta den nye lampen ut av pakningen. Bruk hansker og håndter den forsiktig ved å holde i 
endene. 
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4 Sett inn ny lampe i kvartsrøret 

 5 Koble lampen til den elektriske tilkoblingen og sett på dekselet.  

6 Koble til hovedstrømtilførselen og slå på UV-systemet. 

 

 Rengjøring av kvartsrør 6.2

Prosedyre 

Trinn Beskrivelse  

1 Koble styreskapet fra strømtilførselen og steng vanntilførselen.  

2 Fjern lampen som beskrevet i prosedyren for bytte av UV-lamper. 

3 Luft og drener UV systemet 

 4 Skru opp rørbolten og ta forsiktig ut kvartsrøret.  

 5 Rengjør kvartsrøret ved å tørke av med en klut dynket i en sur løsning som eddik eller 
sitron.  

 6 Tilbakemonter røret i reaktoren og vær sikker på at det er sentrert i fjæra på bunnplaten, 
sett på kvartsrørets o-ring og skru igjen rørbolten (plasser o-ringen i setet av rørbolten og 
plasser røret i den til den støtter seg, deretter skru igjen rørbolten til reaktoren). 

 
7 Sett på vannet for å sjekke eventuelle lekkasjer. 

 8 Monter lampen, elektriske koblinger og deksel.  

 9 Slå på UV-systemet. 
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7. GARANTIBETINGELSER 

Enwa Water Technology AS (Enwa) er sertifisert i henhold til, og arbeider i samsvar med, NS-EN 
ISO 9001-2008 kvalitetsrutiner. Alt utstyr blir gjort til gjenstand for nøyaktige undersøkelser og 
tester. 

Enwas leveranser er garantert ihht. de aktuelle tekniske spesifikasjoner og med eventuelle avtalte 
endringer, i 24 måneder fra leveringsdato eller 30 dager fra kjøpsdato avhengig av hva som 
kommer først, forutsatt at feil eller mangler rapporteres innen 8 dager etter mottak av varen. 

Det rustfrie kammeret har 5 års garanti forutsatt at det er riktig installert og benyttet med væsker 
og temperaturer som er iht. spesifikasjonene. 

 

Det skal under ingen omstendighet byttes komponenter eller foretas endringer uten 
forutgående skriftlig godkjenning fra Enwa. Enwa er under ingen omstendighet ansvarlig for 
forsinkelser i levering av varer til kunde, krav fra tredjepart overfor kunden, tap av varer eller 
kostnader (installasjon, service og vedlikehold, transport, etc.)  eller skader eller tap som 
kunden måtte få på grunn av defekter. 

Videre er ethvert produkt som er reparert, eller hvor det er foretatt inngrep, av ikke-autoriserte 
tredjeparter, samt ethvert produkt som er åpnet pga. feil eller praktiske tester, utelukket fra 
garantien. 
Reparasjoner skal normalt utføres i Enwa sine verksteder eller av autorisert etter-salg / service 
sentre godkjent av Enwa. 

 

Garantien dekker ikke: 

1. Utilsiktede skader på grunn av transport  

2. Skader på grunn av bruk av utstyr som ikke er i samsvar med det som er angitt i bruker - og 
vedlikeholdsmanual, eller på grunn av uforsiktighet. 

3. Skader som følge av tilkobling til et strømnett med en spenning annerledes enn 
forutsett/spesifisert (± 10% av nominell verdi som fastsatt av CEI regler) 

 

PRODUKTETS IDENTIFIKASJONSMERKER MÅ IKKE SKADES ELLER FJERNES. 
 

Den pålimte etiketten/merket med QC (Quality Control) nummer må være intakt og lesbar; 
nummeret gjør det mulig å gå inn i databanken for å lese av alle elektriske testverdier knyttet il 
produktet.  

Nummeret på etiketten med S / N (Serienummer) må være intakt og lesbar; nummeret gjør det 
mulig å gå inn i databanken og finne alle testverdiene knyttet til hydrauliske tester av utstyret. 

 

Enwa skal holdes skadesløs i forbindelse med eventuelle indirekte tap eller følgeskader. Dette 
gjelder uavhengig av ethvert ansvar som påhviler Enwa. Indirekte tap etter denne bestemmelse 
omfatter, men er ikke begrenset til, tap av omsetning, tap av fortjeneste, tap som følge av 
forurensning og tap av produksjon. Enwas totale ansvar for brudd på kontrakten eller disse 
vilkårene, og uansett om kontrakten er avsluttet eller ikke, skal være begrenset til 25% av 
kontraktssummen. 
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Disse garantibetingelsene skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Tvister som 
oppstår i forbindelse med eller som et resultat av denne kontrakten og disse vilkårene, og som 
ikke kan løses ved gjensidig enighet eller avtale, skal avgjøres ved rettslig søksmål med mindre 
partene blir enige om noe annet. Evt. søksmål skal reises Sandefjord tingrett. Tvister skal 
avgjøres i henhold til norsk lov. 
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