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UV, ozon och AOP

BIO UV system

UV-bestrålning och ozon effektivt förstör bakterier och mikroorganismer utan 
användning av kemikalier. AOP kombinerar ozons desinfektionsegenskaper 
och UV-ljusets oxidationsegenskaper.

UV-system
UV-system är effektiva för att minska bundet klor till en låg 
nivå och döda alla kända former av bakterier och levande 
organismer. Bestrålning av poolvatten med ultraviolett ljus har en 
bakteriedödande effekt och har visat sig vara effektiv för minskning 
av bundet klor i simbassänger.

Solen avger osynligt ljus: Ultraviolett ljus. Detta naturfenomen 
återges inuti reaktorerna i BIO-UV.

Den optimala våglängden för att förstöra mikroorganismer, virus, 
bakterier, alger, jäst och mögel är 254 nanometer. UV-C-strålar 
tränger in och stör ämnesomsättningen tills mikroorganismerna 
är helt förstörda. Alla bakterier är således inaktiverade inklusive 
Legionella och Cryptosporidium och kan inte reproducera sig.

Ozon som rengöringsteknik
Användningen av ozon ger ett mycket klarare vatten än någon 
annan rengöringsteknik. De flesta anläggningar där vattenklarheten 
är av stor betydelse så som tv-sända tävlingssimningar och lyxhotell 
används ozon för att få det klaraste vattnet.

AOP (avancerad oxidationsprocess)
Triogen® AOP kombinerar desinfektionsegenskaperna hos ozon 
och UV-ljusets oxidationsegenskaper. Ozon desinficerar effektivt 
bakterier medan UV-ljuset oxiderar bort ozon i samma modul.

Triogen® AOP är en unik oxidationsbehandling avsedd för offentliga 
simbassängsvatten.

UV-system från BIO UV är kända för sin moderna design och pålitliga teknik. UV-systemet är 
baserat på in-line UV-kammare i syrabeständigt stål som hanterar 100% av cirkulationen.

BIO-UV MEDIUM PRESSURE

Egenskaper

• PLC med pekskärm
• Förbättrat användargränssnitt
• Visar de olika parametrarna för UV-reaktorn
• Optimerad kapacitetskontroll
• Dataläsning i realtid
• Historik över händelser och larm
• Modulärt program, tillgängligt på 6 språk
• Manuellt rengöringssystem för kvartshylsor som 

standard (automatisk tillval)
• Temperaturgivare i elskåp och reaktor (tillval), 

flödesregulator
• Lampans effekt beror på nivån av kloraminer

BIO-UV MEDIUM PRESSURE är med rörskärm för desinfektion och deklo-
rinering av offentliga och semi-offentliga simbassänger.
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BIO-UV MP TS RANGE

Egenskaper

• MPL SD-intervallet levererar en UV-C-dos på 60 mJ / cm2 i slutet av lampans livs-
längd för att garantera optimal dekloraminering och säkerställa effektiv förstörelse 
av mikroorganismer

• Reaktorer har utformats för att passa vattens grumlighet
• Reaktorer tillverkade av mikroblästrat stål i Super Duplex, antikorrosionsmaterial
• Hydrauliska ”in-line” inlopps- / utloppsanslutningar med nästan obefintlig tryck-

förlust
• Enkel design för snabbt och enkelt underhåll och installation
• Högeffektsmedeltrycks- och flervågslampor för att minska antalet installerade 

lampor
• Högfrekvent elektronisk förkoppling för att garantera maximal UV-lampeffektivitet
• UV-sensor med PLC för hantering av effektivitetsparametrar (i tillval: fjärr-

hantering via en 4-20mA-utgång) som ger en kontinuerlig mätning av UV-C-
strålningsintensiteten och kontroll av alla drifts- och underhållsparametrar

• Temperaturgivare (tillval)
• Flödesvakt som standard
• Lampans livslängd: 9 000 till 12 000 timmar
• Effektreglering: medeltrycket är den enda tekniken som verkar på de tre klorami-

nerna (mono-, di- och trikloraminer) och som undviker risker för THM-ökningar

BIO-UV MPL SD MEDIUM PRESSURE är för desinfektion och dekloraminering 
av offentliga och semi-offentliga simbassänger.
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Triogen® AOP (Advanced Oxidation Process)
Triogen® AOP erbjuder den unika processen med avancerad oxidation för behandling av offentligt poolvatten. 
Denna process kombinerar desinfektionsegenskaperna hos ozon och UV, vilket gör triogen® AOP till det mest 
avancerade poolvattenreningssystemet som finns tillgängligt.

Tillämplingar 

• Offentliga simbassänger
• Hotellpooler
• Privata pooler
• Akvarium och havspooler

Fördelar 

• Reducera rester av fritt klor säkert med effektivt desinfektion  
inklusive klorresistenta mikroorganismer

• Klorförstöring minskar ”röda ögon” och irritation på huden och 
andningsorganen

• Betydande förbättringar av vattenklarhet och luftkvalitet
• Minskning av trihalometan (THM) nivåer
• Kompakt enhetens fotavtryck lämplig för små installation 

utrymmen
• Konstruerad för maximal säkerhet för operatörer och bad-

utövare
• Låga installationskostnader och minimala anslutningar krävs
• Bevisat avancerat oxidationsprocesssystem sedan 1999

Viktigaste egenskaper

• Följer löpande EU-regler för ozonbiocidreglering
• Enkelt att installera rackmonterat system
• Ozon genereras säkert och injiceras under vakuum
• Corona urladdningsmoduler konstruerade för 10+ års 

drift
• Segregerad ozonkontakt och UV stegsreaktorer
• Högintensiva UV-lampor med lång livslängd på 16000 

timmar
• Luftkylt system som klarar av hög luftfuktighet 
• Manuell och fjärrstyrning och status
• CE-certifierad, tillverkad enligt ISO 9001: 2015

Technical 
Data
Model

Pool 
volume

Bypass 
Flow Rate

Ozon 
Production

Feed Gas 
Production

Power 
Consumption

Power 
Supply

Weght 
(empty)

Weight 
(flooded)

m3 m3/h g/h ltr/min kW v/ph/Hz kg kg

AOP 150 150 6.0 6.0 5 1.3 230/1/50 160 240

AOP 300 300 12.5 12.5 5 1.89 230/1/50 255 405

AOP 600 600 25.0 25.0 10 3.69 400/3/50 490 790

AOP 900 900 37.5 37.5 15 5.49 400/3/50 960 1560

AOP 1200 1200 50.0 50.0 20 7.29 400/3/50 960 1560

AOP 1500 1500 62.5 62.5 25 9.09 400/3/50 1200 1950

MATERIAL

• Inkapslingar: epoxibelagt svart stål
• Ozonmodul: 316 L rostfri stålelektrod och 

montering inuti ett keramiskt dialektriskt rör

FJÄRRKONTROLL OCH SIGNALER

• Indikator för ström av eller på
• Felindikator
• Serviceindikator
• Digital ingång: kommunikation från huvudcir-

kulationspump
• Digital utgång: systemet körs; systemfel / av 

eller underhåll krävs
• Mäter gas mängden, vattenflöde och med 

timmätare

Model
Module(s) 
number in 

parallel

Dimensions 
L x H x W mm

Clearances Connecting Pipework

A mm B mm C mm In-OUt OD 
mm/in

Vent OD 
mm/in

Drain OD 
mm/in

AOP 150 1 600 x 1800 x 600 400 900 450 50/1.5 20/0.5 20/0.5

AOP 300 1 650 x 1870 x 960 400 900 500 63/2 32/1 20/0.5

AOP 600 2 1300 x 1870 x 960 400 900 500 90/3 32/1 20/0.5

AOP 900 3 1950 x 1870 x 960 400 900 500 90/3 32/1 20/0.5

AOP 1200 4 2600 x 1870 x 960 400 900 500 110/4 32/1 20/0.5

AOP 1500 5 3250 x 1870 x 960 400 900 500 110/4 32/1 20/0.5

AOP-TEKNIK

• triogen® AOP (Advanced Oxidation Process) är 
en kombination av ozongas och UV-ljus för att 
bilda mycket reaktiva hydroxylradikaler

• Förbättrar nedbrytningen av organiska föro-
reningar

• Erbjuder utmärkt patogenkontroll genom inak-
tivering av klorresistenta organismer

• UV-ljuset förstör fotokemiskt eventuellt kvarva-
rande ozon i vattnet, vilket tar bort behovet av 
avzoniseringsutrustning

• triogen® AOP är en unik och kemikaliefri teknik 
som arbetar under fullt vakuum med ett resul-
tat av 30 års erfarenhet av vattenbehandling.
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Triogen® O3 S
Triogen® O3 S som är utformad för vattenbehandling av små och medelstora simbassänger eller vanligtvis 
privata pooler och större hotell pooler.

Ozon ger exceptionell bra desinfektion med effektiv behandling mot klorresistenta mikroorganismer, oxidation 
av olika organiska ämnen och flockulering av partiklar, vilket avsevärt förbättrar vattenkvaliteten.

Triogen® O3 S-modulen genererar ozon från 2 till 8 gram per timme.

Tillämpningar 

• Privata pooler
• Hotell pooler
• Skol simbassänger
• Akvarium och havspooler

Fördelar 

• Reducera rester av fritt klor säkert med effektivt des-
infektion inklusive klorresistenta mikroorganismer

• Klorförstöring minskar ”röda ögon” och irritation på 
huden och andningsorganen

• Betydande förbättringar av vattenklarhet och luft-
kvalitet

• Mindre mängd alger
• Minskning av trihalometanhalterna (THM)
• Enkel installation och enkel att använda
• Designad för maximal säkerhet för förare och badare

Viktigaste egenskaper

• Kompakt väggmonterad ozongenerator
• Corona urladdningsmoduler konstruerade för 10+ 

års drift
• Följer löpande EU-regler för ozonbiocidreglering
• Ozon genereras säkert och injiceras under vakuum
• Luftkylt system som klarar av hög luftfuktighet
• Termostatiskt systemskydd
• Kraft- och driftsindikatorer
• Levereras med ett komplett utbud av tillverkare
• CE-certifierad, tillverkad enligt ISO 9001: 2015

Ozon Technology

• Ozon produceras när luft passerar över ett kera-
misk dielektrisk ozonalstrande modul som inne-
håller en elektrod av rostfritt stål. Modulen drivs 
av ett högspännings / högfrekvent nätkort.

• Systemet fungerar och opereras under vakuum-
förhållanden som skapats av en vattendriven ven-
turi som garanterar maximal säkerhet vid drift.

• Lufttorkarenheten innehåller två moduler för tork-
medel kolumner som automatiskt värme regene-
reras och styrs av ett programmerbart reläsystem.

• När lufttorksystemet används är det normala 
generatorns produktion fördubblas.

• Hela utbudet av tillbehör finns tillgängligt inklu-
sive kontakt tank, avgasningsenhet, ozoninjektor 
och ozonboosterpump.

Technical 
Operating 
Data
Model

Ozon Output Air Flow Supply Rating* Maximum Pool Volume
Private Hotel

g/h l/m V/ph/Hz m3 US Gallons m3 US Gallons

S2 SYSTEM 2 10 220V/1ph/50Hz 
(standard) or 
110V/ph/60Hz 

(option)

180 476.00 90 23.800

S4 SYSTEM 4 10 400 105.700 200 52.850

S8 SYSTEM 8 20 800 211.400 400 105.700

Dryer Ozon generator

(*)Voltage must be confirmed by customer at time of order

Scope of 
Supply
Model

Ozon 
Generator 

TOGB2

Air Dryer 
TADC1

Ozon 
Jnjector

Flow Meter Water Trap 
Assembly

8mm PTFE 
tubing

S2 SYSTEM 1 off 0 1 off 1 off 1 off 3m

S4 SYSTEM 1 off 1 off 1 off 1 off 1 off 2 x 3m

S8 SYSTEM 2 off 1 off 2 off 2 off 2 off 3 x 3m

Technical Data 
Sub-equipment

LxHxW Weight (empty)
mm inch kg/lb

Ozone generator (TOGB2) 155 x 440 x 110 6.1 x 17.3 x 4.3 4.4/9.7

Air Dryer (TADC1) 305 x 440 x 110 12 x 17.3 x 4.3 10/22.0

MATERIAL

• Inkapslingar: mjukt stål, epoxibelagd
• Ozonmodul: 316 L rostfri stålelektrod och 

montering inuti ett keramiskt dialektriskt rör

FJÄRRKONTROLLER OCH SIGNALER

• Ozon På: röd lampa
• Luftflöde: externt monterad luftflö-

desmätare 0-25 l / min
• Strömbrytare

ALTERNATIV

• Kontakt till avgasningskammaren, kolgas 
av Destructor & vattenfälla, Ozone Booster 
Pump

• Magnetventilsats (installationer ovan mark)
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Triogen® O3 M
Ett nytt sortiment av ozongeneratorer som är en direkt ersättning för M4-serien. Dessa enheter har utformats 
för att fungera under vakuumförhållanden vilket eliminerar risken för ozonläckage. Generatorerna inkluderar 
lufttorkar med förkylning, fuktövervakning och har nu frekvensomformare för högre ozonutbyte samt fullt 
variabelt automatiskt ozon tillverkningskontroll. 

Standardenheter finns med tillverkning från 65 till 650 gram per timme - högre tillverkning på begäran.

Tillämpningar
• Offentliga simbassänger
• Hotellpooler
• Privata pooler
• Akvarium och havspooler
• Vattenparker

Fördelar 

• Reducera rester av fritt klor säkert med effektivt desin-
fektion inklusive klorresistenta mikroorganismer

• Klorförstöring minskar ”röda ögon” och irritation på 
huden och andningsorganen

• Betydande förbättringar av vattenklarhet och luftkva-
litet

• Mindre mängd alger
• Minskning av trihalometanhalterna (THM)
• Enkel installation och enkel att använda
• Designad för maximal säkerhet för förare och badare

VIKTIGASTE EGENSKAPER

• Ozon genereras säkert och injiceras under vakuum
• Patenterad ozonmodulkonstruktion med ”Free tube”
• Färgpekskärm 7 ”HMI på kontrollpanelen
• Fristående system (enskilt hölje)
• Lufttorkar med förkylning (endast M7-modeller)
• Fukt monitor (standard på M7 eller tillval på M6)
• Interna installationer med enkla åtkomster med 

avtagbara dörrar för enkel underhåll
• Poolvatten som kylvattenmedium
• CE-certifierad, tillverkad enligt ISO 9001: 2015

TECHNICAL DATA 
M6 Model

Ozone 
Output

Air Flow Power 
Consumption

L x H x W

g / h m3h kW mm

M6-15 15 0.7 0.60 1060 x 1880 x 530

M6-25 25 1.3 0.89 1060 x 1880 x 530

M6-50 50 2.7 1.47 1060 x 1880 x 530

M6-100 100 5.4 2.85 1060 x 1880 x 530

M6-150 150 8.1 4.2 1060 x 1880 x 1030

M6-200 200 10.8 5.7 1060 x 1880 x 1030

M6-20A 20 0.7 0.86 1060 x 1880 x 530

M6-33A 33 1.3 1.30 1060 x 1880 x 530

M6-65A 65 2.7 1.80 1060 x 1880 x 530

M6-130A 130 5.4 3.00 1060 x 1880 x 530

M6-190A 190 8.1 4.5 1060 x 1880 x 1030

M6-260A 260 10.8 6.6 1060 x 1880 x 1030

TECHNICAL DATA 
M7 Model

Ozone 
Output

Air Flow Power 
Consumption

L x H x W

g / h m3h kW mm

M7-65A 65 2.7 2.5 1370 x 1800 x 830

M7-130A 130 5.4 3.9 1370 x 1800 x 830

M7-190A 190 8.1 5.4 1370 x 1800 x 830

M7-260A 260 10.8 7.6 1370 x 1800 x 830

M7-320A 320 13.5 10.0 1370 x 1800 x 830

M7-390A 390 16.2 12.2 1370 x 1800 x 830

M7-450A 450 18.9 14.4 2390 x 1800 x 830

M7-520A 520 21.6 16.2 2390 x 1800 x 830

M7-580A 580 24.3 18.0 2900 x 1800 x 830

M7-650A 650 27 20.6 2900 x 1800 x 830

ELEKTRISKA FÖRSÖRJNINGAR
380-415V / 3ph / 50-60Hz

MATERIAL

• Inkapslingar: mjukt stål, 
polyesterbelagd

• Patenterad ozonmodul: 316L 
rostfri stålelektrodenhet 
inuti a rostfritt stål fodrad 
PVC ytterkropp

• Lufttork: mjukt stål, epoxi-
belagd

FJÄRRKONTROLLER OCH SIGNALER

• Digitala ingångar: Fjärrbooster 
pump start-stopp, avlägsen ozon 
start-stopp, ozonutgång

• Digitala utgångar: Booster pump-
fel, ozon PÅ

• Daggpunktsmätare (om dagg 
punktmonitor är monterad)

• Luftflödesomkopplare
• Vattenflödesbrytare

ALTERNATIV

• Standard (”S”) konstant utgång 
eller Automatisk (”A”) ozonkon-
centration

• Daggpunktsövervakningssystem 
(standard på M7-modeller)

• Delad utgång tillgänglig på vissa 
modeller (kapsling dimension 
kan ändras)

TEKNOLOGI

• Ozon produceras när luft passerar över en dielektrisk 
ozon genereringsmodul. triogen® O3 innehåller det 
patenterade

• Modulkonstruktion ”Free Tube” som ger utmärkt 
dielektrikum pålitlighet och minskar underhållskra-
ven.

• Ozonmodulerna har en PVC-ytterkropp utrustad med 
rostfritt stålfoderrör för att ge långvarig beständighet 
mot klorerat vatten så att poolvatten kan användas 
för generatorns kylsystem.

• De dielektriska rören och elektroderna som finns inuti 
foderrören som avlägsnar expansionsspänningar från

• dielektrikum som ger maximal tillförlitlighet och lång 
livslängd.

• triogen® O3 M-modeller kan levereras med konstant 
ozon tillverkning eller automatisk reglering för att 
passa den avsedda processen.

• Systemet fungerar under vakuumförhållanden som 
skapats av en vattendriven venturi som garanterar 
maximal säkerhet vid drift.
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Enwa Water Technology AB
Division Bad & Spa

Importgatan 21
422 46 Hisings Backa

Sverige
Tel: +46 31 742 92 50

info@enwa.com
enwa.se
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