
O2-X
– Avgassing tilpasset fremtidens behov

•  Øker energieffektiviteten/virkningsgraden

• Enkel i drift og rask installasjon

• Tilkobling til overordnet system

Enwa – nr. 1 på kjemikaliefri vannbehandling



Når du installerer O2-X, startes første avgassing automatisk ved ett tastetrykk. O2-X avgasser 
deretter systemvæsken kontinuerlig i en 30-dagers periode. Deretter går den automatisk over til 
automatisk vedlikeholdsavgassing. Vedlikehold av avgassing betyr at avgassing finner sted 1 time 
daglig, 5 dager i uken (bare hverdager).

Installasjon

Innstillinger og alarmer er lett tilgjengelige med bare to tastetrykk. Kontinuerlig visning av trykk i 
systemet, samt hvilken modus enheten befinner seg i, gjør det enkelt å få en god oversikt.

God oversikt og enkel meny

De robuste komponentene, samt et spesielt program i O2-Xs automatikk, sikrer høy pålitelighet. 
Anlegget fjerner gasser fra systemet på en veldig effektiv måte over tid.

Pålitelige komponenter

O2-X kobles enkelt til BMS for fjernovervåking og kontroll. O2-X kan enkelt kontrollere og overvåkes 
via et SD-anlegg.

Drift og overvåkning

Bruksområde

02-X
O2-X er designet for å oppfylle de stadig strengere kravene 
som møter moderne varme- og kjølesystemer.

O2-X er en helautomatisk vakuumavgasser med høy ytelse 
og optimalisert installasjon og drift.

Enwa kan stolt presentere en effektiv, pålitelig og enkel  
avgasser som hjelper deg med å bli kvitt skadelige gasser i systemet.

1. Øker energieffektiviteten/virkningsgraden 
 O2-X fjerner skadelige gasser fra systemvæsken, samtidig som den 
 forebygger, ved kontinuerlig å fjerne gasser fra systemet over tid.

2. Enkel å sette i drift og rask installasjon 
 O2-X har en veldig enkel installasjonsprosedyre og er lett å navigere  
 under installasjon/service.

3. Tilkobling til SD-anlegg
 Modbus-tilkobling for alarminformasjon og kontroll via BMS.

“
”

O2-X er designet for å fjerne skadelige 

gasser fra systemvæsken på en optimal

måte og dermed aktivere hele potensialet 

i systemet og forlenge levetiden.

Fjernvarme Eiendom Industri Kontor- og butikklokaler

Tekniske spesifikasjoner
Trykklasse PN10
Trykk på tilgangspunktet 0,8 - 4,0 bar
Spenning 230V 1-fase
Arbeidstemperatur 70°C konstant
Høyde 750 mm
Bredde 500 mm (inkl. tilkoblinger)
Dybde 210 mm
Vekt 24 kg
1. Tilkobling - innløp DN15
2. Tilkobling - utløp DN15
3. Tilkobling - nettvann DN15
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Vannbehandling som betaler seg



 
 

Nye Jordal Amfi, ishockeyhall i Oslo

Longyearbyen EnergisentralRegjeringskvartalet R5, Oslo
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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.
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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


