
Värmeanläggningar
Utnyttja energin maximalt



Värmeväxlare
Alla värmeväxlare kan installeras och anslutas till el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller 
solfångaranläggning.

Produkuter från Pahléns värmeväxlare finns som rör- och spiralvärmeväxlare och är optimerade för hög 
kapacitet och lågt tryckfall. Båda typerna har korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i motsatt riktning 
mot det kalla, vilket ger maximal effekt. 

Pahléns värmeväxlare är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS2348, titan eller termoplast.

En värmeväxlares uppgift är att överföra energi (värme) 
från ett medium till ett annat, från t.ex. el-, ved-, pellets- 
värmepump eller solfångaranläggning, för uppvärmning 
av poolens vatten. Värmekällans effekt bör matcha värme-
behovet för poolen.

Våra ingenjörer hjälper till med att dimensionera och opti-
mera värmesystemet för simbassängen så att uppvärm-
ningstiden blir korrekt och att energiförbrukningen blir så 
låg som möjligt.

Värmeanläggning 
Enwa Bad & Spa levererar värmeanläggningar till alla typer av 
simbassänger. Standardiserade och specialanpassade enligt behoven vid 
varje enskild anläggning.
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Maxi-Flo titanium
Produktbeskrivning

Maxi-Flo titan är en typ av rörvärmeväxlare med spiralveckade rör för bästa möjliga värmeöverföring. Den är 
tillverkad av titan för att kunna användas i system där risken för korrosion är stor. Titan används med fördel i 
poolsystem där saltvatten eller klorinator används.
Maxi-Flo titan ska anslutas till en värmekälla som t.ex. värmepanna, värmepump eller ackumulatortank för sol-
fångaranläggning.
Maxi-Flo titan finns i två storlekar: 75 och 200kW.

Tekniska data MFT260 MFT680

Kapacitet
(vid 60°C temperaturdifferens)

75kW 200kW

Flöde Primärsida
Sekundärsida

35 l/min
300 l/min

95 l/min
600 l/min

Tryckfall Primärsida
Sekundärsida

0,9 mVp
1,8 mVp

0,1 mVp
3 mVp

Max. temperatur 120°C 120°C

Max. tryck Primärsida
Sekundärsida

10bar
5bar

10bar
4bar

Produkten är avsedd för följande vattenvärden:
Total klorhalt: max 3,5 mg/liter (ppm)*
Klorid(salt)halt: max 35 000 mg/liter
pH-värde: 7.2 - 7.6
Alkalinitet: 60-120 mg/liter (ppm)
Kalciumhårdhet: 100-300 mg/liter (ppm)
Järn: max 0,1 mg/liter *
Koppar: max 0,2 mg/liter *
Mangan: max 0,05 mg/liter *
Fosfor:  max 0,01 mg/liter *
Nitrat: max 50 mg/liter *

Utanför dessa värden gäller ej produktgarantin. 
* Enligt EN 16713-3Dimensioner

Modell MFT260 MFT680

A 139 mm 222 mm

B Ø129 mm Ø196 mm

C 1” 2”

D 597 mm 626 mm

E 84 mm 143 mm

F 2” Ø75 (DN65)

G 168 mm 294 mm

H 250 mm 340 mm

I 429 mm 340 mm

J 82 mm 109 mm

Vikt 3/10 kg 8/24 kg

Installation

Placera värmeväxlaren enligt skiss.
Vid montage ovanför poolens vattenyta skall rören läggas i en loop för att undvika att värmeväxlaren kan själv-
dräneras.
Dosering av klor, syra eller liknande skall alltid placeras EFTER värmeväxlaren.
Om poolcirkulatioinen upphör eller stängs av, skall även cirkulationspumpen på primärsidan stängas av.
Vid frysrisk, samt om poolen är avstängd för vintern eller längre tid än 1 månad, skall värmeväxlaren dräneras på 
allt vatten.

1. Värmeväxlare
2. Panna, ackumulatortank eller värmepump
3. Primär hetvattenkrets
4. Termostat
5. Avstängningsventil
6. Backventil
7. Cirkulationspump
8. Sekundärkrets (poolvatten)
9. Filter
10. Pump
11. Från pool
12. Retur till pool
13. Avlopp
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Maxi-Flo
Produktbeskrivning

Maxi-Flo är en rörvärmeväxlare med utmärkta värmeegenskaper. Tillverkad i rostfritt syrafast stål för optimal 
livslängd. Enkel montering med de rostfria, reglerbara fästena som medföljer. 

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 5 bar och för primärsidan (hetvattnet) 10 bar.
Lämpliga för pooler upp till 450 m3.

Egenskaper

• Rostfritt syrafast stål
• Precisionssvetsad mantel
• 37 st. sömlösa rör försedda med flödesrestrikto-

rer för hetvattnet
• Ställbara fästen i rostfritt syrafast stål
• Fyra storlekar 40, 60, 75 och 120kW
• Ansluts till befintlig värmekälla
• Kan seriekopplas vid behov
• Monteras vertikalt

Måttabell kW A B C D E F

MF135 40 139 129 1” 355 92 1½”

MF200 60 139 129 1” 485 92 1½”

MF260 75 139 129 1” 600 85 2”

MF400 120 139 129 1½” 1070 85 2”

Tekniska 
data

Kapacitet Primärsida, 
varmvatten

Sekundärsida, 
kallt vatten

kW kBtu/h kcal l/min tryckfall 
mvp

l/min tryckfall 
mvp

kg

MF135 40 135 34 394 25 0.05 200 0.8 3.4

MF200 60 200 51 590 30 0.15 250 1.4 4.5

MF260 75 260 64 488 35 0.4 300 1.0 5.6

MF400 120 400 103 181 50 0.5 360 1.5 9.3

Koppling 2” för seriekoppling av MF260 eller MF400 1.3

Kapacitet vid 60°C temperaturdifferens.

Hi-Flow titanium
Produktbeskrivning

Hi-Flow är en spiralvärmeväxlare tillverkad av titan för användningsområden där risken för korrosion är stor. 
Titan används med fördel där saltvatten eller t.ex. klorinator används. Rostfria, reglerbara fästen medföljer.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 5 bar och för primärsidan (hetvattnet) 30 bar.
Lämpliga för pooler upp till 300 m3.

Egenskaper

• Titan
• Utvändig slanganslutning med invändig rörgänga 

(sekundärsidan)
• Spiral för hetvattnet
• Dykrör för tempgivare
• Ställbara fästen i rostfritt syrafast stål
• Tre storlekar 28, 40 och 75kW
• Ansluts till befintlig värmekälla
• Monteras horisontellt

Tekniska 
data

Kapacitet Primärsida, 
varmvatten

Sekundärsida, 
kallt vatten

kW kBtu/h kcal l/min tryckfall 
mvp

l/min tryckfall 
mvp

kg

T28 28 95 24 075 20 1.0 300 1.1 1.9

T40 40 135 34 393 40 2.3 350 1,7 2.0

T75 75 260 64 488 45 5.2 350 1.7 2.9

Måttabell kW A B C D E F G

T28 28 139 113 1½” 470 95 1” 51

T40 40 139 127 1½” 510 108 1” 51

T75 75 139 127 1½” 754 108 1” 51

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C för T28 och T40. Kapacitet vid temperaturdifferens 70°C för T75.
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Hi-Flow
Produktbeskrivning

Hi-Flow är en spiralvärmeväxlare tillverkad av rostfritt syrafast stål för installationer med höga tryck.
Enkel montering med de rostfria, reglerbara fästena som medföljer. 

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 8 bar och för primärsidan (hetvattnet) 30 bar.
Lämpliga för pooler upp till 300 m3.

Egenskaper

• Rostfritt syrafast stål
• Precisionssvetsad mantel
• Spiral för hetvattnet
• Dykrör för tempgivare
• Ställbara fästen i rostfritt syrafast stål
• Fyra storlekar 13, 28, 40 och 75kW
• Ansluts till befintlig värmekälla
• Monteras horisontellt

Måttabell kW A B C D E F

HF13 13 139 129 1½” 235 72 ¾”

HF28 28 139 129 1½” 407 75 ¾”

HF40 40 139 129 1½” 455 85 1”

HF75 75 139 129 2” 702 85 1”

Tekniska 
data

Kapacitet Primärsida, 
varmvatten

Sekundärsida, 
kallt vatten

kW kBtu/h kcal l/min tryckfall 
mvp

l/min tryckfall 
mvp

kg

HF13 13 45 11 177 25 0.9 200 0.6 1.9

HF28 28 95 24 075 25 1.7 300 1.6 3.2

HF40 40 135 34 393 60 1.3 300 1.6 3.4

HF75 75 260 64 488 60 2.6 300 1.1 5.3

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C för HF13 och HF28. Kapacitet vid temperaturdifferens 70°C för HF40 och HF75.

Hi-Temp titanium
Produktbeskrivning

Hi-Temp titanium är en spiralvärmeväxlare tillverkad av glasfiberförstärkt termoplast med en hög glasinbland-
ning för extra hållbarhet. Försedd med en spiral av titan för de mest krävande installationerna där risken för 
korrosion är stor, t.ex. i pooler med saltvatten eller där klorinator används.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 4 bar och för primärsidan (hetvattnet) 5 bar.
Lämpliga för pooler upp till 300 m3.

Egenskaper

• Mantel av glasfiberförstärkt termoplast
• Spiralrör i titan för hetvattnet
• Integrerat väggfäste
• Standardkopplingar Ø50 mm rör
• Två storlekar, 40 och 75kW
• Ansluts till befintlig värmekälla
• Monteras horisontellt eller vertikalt

Tekniska 
data

Kapacitet Primärsida, 
varmvatten

Sekundärsida, 
kallt vatten

kW kBtu/h kcal l/min tryckfall 
mvp

l/min tryckfall 
mvp

kg

HTT 40 40 135 34 393 52 1.5 300 1.1 2.3

HTT 75 75 260 64 488 58 2.5 300 1.2 3.5

Måttabell kW A B C

HTT 40 40 418 375 277

HTT 75 75 670 625 452

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C

Även tillgänglig med koppling 1 ½” rör eller 1 ½” 
gänga, på sekundärsidan.
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Hi-Temp
Produktbeskrivning

Hi-Temp är en spiralvärmeväxlare tillverkad av glasfiberförstärkt termoplast med en hög glasinblandning för 
extra hållbarhet och spiral av rostfritt syrafast stål.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 4 bar och för primärsidan (hetvattnet) 5 bar.
Lämpliga för pooler upp till 300 m3.

Egenskaper

• Mantel av glasfiberförstärkt termoplast
• Spiralrör för hetvatten i rostfritt syrafast stål
• Integrerat väggfäste
• Standardkopplingar Ø50 mm rör
• Två storlekar, 40 och 70kW
• Ansluts till befintlig värmekälla
• Monteras horisontellt eller vertikalt

Tekniska 
data

Kapacitet Primärsida, 
varmvatten

Sekundärsida, 
kallt vatten

kW kBtu/h kcal l/min tryckfall 
mvp

l/min tryckfall 
mvp

kg

HT 40 40 135 34 393 34 1.9 300 1.3 1.8

HT 75 75 260 64 488 43 5.5 300 1.7 2.3

Måttabell kW A B C

HT40 40 277 360 315

HT75 75 454 535 492

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C

Även tillgänglig med koppling 1 ½” rör eller 1 ½”
gänga, på sekundärsidan.

Aqua MEX
Produktbeskrivning

Aqua MEX är en högeffektiv värmeväxlare tillverkad i glasfiberförstärkt polypropylen och med en spiral i titan. Vår 
serie värmeväxlare i titanutförande ger bästa möjliga värmekapacitet och motståndskraft mot aggressivt vatten.

Värmeväxlaren har rakt flöde med ett lågt tryckfall och är utrustad med Ø63 mm anslutningar.
Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 4 bar och för primärsidan (hetvattnet) 6 bar.

Egenskaper

• Fullt utrustad Aqua MEX är komplett med flödes-
vakt, backventil, temperatursensor, trestegscirku-
lationspump och elektronik

• Ekonomisk - lägre installations- och driftkostnad
• Kapacitet 40, 70kW. Finns även som 100kW stan-

dardutförande
• Digital kontroll och display
• Hölje och skåp tillverkade av glasfiberförstärkt 

polypropylen
• Inbyggd flödesvakt
• Rak genomströmning Ø63 mm (2”) rör
• Spiral för hetvatten tillverkad av titan eller rostfritt 

syrafast stål
• Passar alla installationer
• Standardversion

Aqua MEX fullt utrustad har en inbyggd trestegscirkulationspump (enfas) för primärsidan 
(varmvattnet) och inbyggd temperatursensor, flödesvakt och backventil. Digital temperatur-
kontroll och display.

Tekniska data Kapacitet Primärsida, 
varmvatten

Sekundärsida, 
kallt vatten

Fullt 
utrustad

Standard kW kBtu/h kcal l/min tryckfall 
mvp

l/min tryckfall 
mvp

AM-FE40 AM40 40 135 34 393 20 0.6 250 0.4

AM-FE40T AM40T 40 135 34 393 20 0.4 250 0.5

AM-FE70 AM70 70 240 60 200 30 1.6 300 0.5

AM-FE70T AM70T 70 240 60 200 30 1.4 300 0.6

AM100 100 340 86 000 40 2.5 340 0.7

AM100T 100 340 86 000 40 2.3 340 0.8

Art.nr med T avser Aqua MEX med spiral av titan.
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Elvärmare
En elvärmare till pool ansluts enkelt till befintligt elnät och ger full effekt dygnet runt. Vattnet från 
poolens cirkulation strömmar genom elvärmaren och värms upp av elvärmarens elpatron.

Elvärmarna är små och kompakta och kan installeras till alla typer av pooler eller spa.

Pahlén tillverkar elvärmare för såväl spabad som swimmingpooler och stora äventyrsbad. 
Materialen som används är rostfritt syrafast stål SIS2348, titan och termoplast.

Compact i rostfritt eller titan/Nic-Tech 3-18kW

Levereras med termostat för inställning av pooltemperaturen och överhettningsskydd.

En flödesvakt, alternativt pressostat som extra säkerhet förhindrar att elpatronen skadas 
om flödet till värmaren blir för lågt. 

Dessa elvärmare finns i både titan/Nic-Tech och rostfritt syrafast stål/Incoloy 825. 
Alla Compact elvärmare levereras med 2” elpatron.

Max tryck med flödesvakt 2,5 bar.
Max tryck med pressostat 4 bar.

Lämpliga för privata pooler upp till 100 m3.

Aqua Compact i termoplast 3-18kW
Elvärmare tillverkad av armerad termoplast för extra hållbarhet. Elpatron av Incoloy 825. 
Finns även med elpatron av titan för pooler med aggressivt vatten där stor risk för korrosion 
föreligger t.ex. saltvattenpooler.

Elvärmarna levereras som standard med termostat för inställning av pooltemperaturen, 
överhettningsskydd och flödesvakt.

Minsta flöde 90 l/min. Max tryck: 2,5 bar.

Lämpliga för privata pooler upp 100 m3

Egenskaper
• Mantel tillverkad av armerad termoplast
• Horisontell installation, eliminerar luft-

fickor och skador på elpatron
• Elpatron av Incoloy 825 eller titan
• Utrustad med överhettningsskydd och 

flödesvakt
• Unionskopplingar för Ø50 mm rör

Tekniska data

Elpatron
Incoloy 825

Elpatron
titan

Ampere 3-fas

Typ kg Typ kg kW 230V 3- 400V 3-

AC30 1.7 AC30T 1,7 3.0 8 5

AC60 1.7 AC60T 1.7 6.0 15 9

AC90 1.7 AC90T 1.7 9.0 23 14

AC120 2.2 AC120T 2.1 12.0 31 18

AC150 2.2 AC150T 2.1 15.0 38 22

AC180 2.2 AC180T 2.1 18.0 46 27

Finns även för anslutning med 1 1⁄2” rör eller 1 1⁄2” gänga.
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Aqua spa 1,5-2,0kW
Elvärmare spa är en liten och kompakt värmare för bubbelpooler och mindre pooler. 
Den finns med kapaciteterna 1,5-3kW.

Värmaren är tillverkad av termoplast och har en elpatron av Incoloy 825. Ställbar termostat, 
överhettningsskydd och flödesvakt är standard.

Minsta tillåtna flöde är 90 l/min.

Lämpliga för bubbelpooler och mindre pooler.

Egenskaper
• Tre kapaciteter 1,5kW, 2kW och 3kW
• Hölje av termoplast
• Minimala dimensioner
• Elpatron av Incoloy 825
• Försedd med termostat 0-45°C
• Överhettningsskydd och flödesvakt
• Unionskopplingar för Ø50 mm rör

Tekniska data

Aqua spa 1-fas 230V

Typ kW Längd mm Anslutning Amp. kg

AS15 1.5 200 Ø50 mm 7 1.0

AS20 2.0 200 Ø50 mm 9 1.0

AS30 3.0 200 Ø50 mm 13 1.0

Aqua HL 3-15kW
Aqua HL har digital styrning. Den önskade pooltemperaturen är enkel att ställa in och visas 
tydligt på en LED-display. Utöver inbyggt överhettningsskydd och flödesvakt har värmaren
inbyggda kontaktorer som underlättar installationen.

Unionskopplingar för limning av Ø50 mm rör. Avgiven effekt 3-15kW. Tillverkad av ter-
moplast med elpatron av Incoloy 825 eller titan.

Lämplig för privata pooler upp till 100 m3.

Minsta tillåtna flöde är 90 l/min.

Egenskaper
• Kapacitet 3-15kW
• Aqua HL är komplett med kontaktorer och 

elektronik
• Digital kontroll och display
• Tillverkad av armerad termoplast
• Horisontell installation
• Elpatron av Incoloy 825 eller titan
• Utrustad med överhettningsskydd och flödes-

vakt
• Utrustad med dubbla kontaktorer enligt elsä-

kerhetsstandard
• Slanganslutningar Ø50 mm

Tekniska data

Elpatron
Incoloy 825

Elpatron
titan

Ampere 3-fas/kW

Typ kg Typ kg 400V- 415V

D30 2.6 D30T 2.6 3.0kW 5A 3.5kW 5A

D60 2.6 D60T 2.6 6.0kW 9A 6.5kW 9A

D90 2.6 D90T 2.6 9.0kW 13A 10kW 14A

D120 3.0 D120T 3.0 12.0kW 18A 13kW 18A

D150 3.0 D150T 3.0 15.0kW 22A 16,2kW 23A

Ampere 1-fas 230V Ampere 3-fas 230V

DS30-230 2.6 DS30T-230 2.6 3.0kW 13A -

DS60-230 2.6 DS60T-230 2.6 6.0kW 26A -

D30-230 2.6 D30T-230 2.6 - 3kW 8A

D60-230 2.6 D60T-230 2.6 - 6kW 15A

D90-230 2.6 - 2.6 - 9kW 23A
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MidiHeat 18-72kW
MidiHeat är tillverkad i material av högsta kvalitet. Höljet är av pulver-lackad zinkplåt och 
patron-behållaren av glasfiberförstärkt polypro-pylen och ger inte bara produkten en stabil kon-
struktion utan gör den även motståndskraftig mot korrosion.

MidiHeat har en värmekapacitet mellan 8-45°C och är utrustad med elpatroner av titan som inte 
bara är optimala för bästa möjliga värmeförmåga, dom är dessutom helt korrosionsfria.

Extra säkerhet
För optimal säkerhet och enligt gällande elektriska säkerhetsstandarder har MidiHeat två inbyggda kontakto-
rer för varje elpatron. Inbyggd flödesvakt och överhettningsskydd, samt extern ingång för poolcirkulation.

Anslutningar Ø63 mm rör. Minsta flöde 170 l/min. Max flöde 300 l/min. Max tryck: 2 bar.

MidiHeat fungerar mycket bra i pooler med färskvatten eller pooler där saltklorinator är installerad, tack 
vare elpatroner av titan och behållare av glasfiberförstärkt polypropylen.

MidiHeat finns även i analog version.

Egenskaper
• Två kontaktorer per element
• Kapacitet 18-72kW
• En master styr upp till nio parallellkopp-

lade MidiHeat
• Ytterhöljet är tillverkat av pulverlackad 

zinkplåt, behållare till elpatroner av glas-
fiberförstärkt polypropylen

• Elpatron av titan
• Utrustad med överhettningsskydd och 

flödesvakt
• Certifierad och provad av tredje part

Tekniska data för MidiHeat Digital EHD 380-415V och MidiHeat Analog EHA 380 - 415V

Kapacitet 3~400V 3~415V Ansl. Ø63 Min. flöde 170 
l/min

Max. flöde 300 
l/min

Max. tryck 2 
bar

18kW = 2x9kW 18kW 26A 19,5kW 27A • • • •

24kW = 2x12kW 24kW 35A 26kW 36A • • • •

30kW = 2x15kW 30kW 43A 32kW 45A • • • •

36kW = 3x12kW 36kW 52A 39kW 54A • • • •

45kW = 3x15kW 45kW 66A 49kW 69A • • • •

60kW = 4x15kW 60kW 87A 65kW 90A • • • •

72kW = 4x18kW 72kW 104A 78kW 108A • • • •

Digital kontrollpanel för MidiHeat Digital
• Digital temperaturkontroll 8-45°C
• Master-/slavfunktion - parallellkoppla upp till nio värmare och styr 

från en “master”.
• Tillslagsfördröjning - ställbar tidsfördröjning vid sekventiell start av 

elpatroner, 5-60 sekunder.
• Temp offset - reglera den faktiska pooltemperaturen manuellt upp 

till 4°C.
• Fabriksåterställning - möjlighet att nollställa alla inställningar.
• Felhistorik - automatisk lagring av tio senaste felmeddelanden.
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Plattvärmeväxlare 
Packningsförsedda plattvärmeväxlare och system från Alfa Laval utgör en energieffektiv och eko-
nomisk lösning för att upprätthålla nästan konstant vattentemperatur i simbassänger året runt. 

I vissa projekt kan pooluppvärmning också ingå i en helhetslösning från Alfa Laval.

Kostnadseffektiv pooluppvärmning

Med en värmeväxlare mellan bassängens cirkulationssystem och byggnadens ordinarie upp-
värmningssystem skiljer man de två systemen åt, så att bassängvattnet kan värmas. Att använda 
plattvärmeväxlare för pooluppvärmning är billigare och ger termodynamiska fördelar, så därför 
brukar man föredra dem framför tubvärmeväxlare. Alfa Laval erbjuder ett kompakt system för 
att återuppvärma och bibehålla vattentemperaturen i simbassänger – AquaPool. 

Flexibilitet att använda olika energikällor

Man kan använda flera olika energikällor för pooluppvärmning, till exempel överkapacitet från bygg-
nadens uppvärmningssystem. Förnybar energi som solenergi och jordvärme har också stor potential 
som kostnadseffektiva värmekällor. Pooluppvärmning kan även integreras i ett större projekt. Resorten 
Cancún Palace i Mexiko har ett system för luftkonditionering och pooluppvärmning som är baserat på vär-
meväxlare från Alfa Laval. Varmvattnet som töms ut från kondensorerna används för att värma poolvatten 
utan kostnad.

Alfa Laval CB Alfa Laval FrontLine

Alfa Laval Industrial line
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EnwaMatic® 
EnwaMatic® är en kemikaliefri enhet för behandling av slutna, vattenburna värme 
och kylanläggningar. Den använder en sidoström i ett system med en sluten 
slinga och filtrerar vattnet genom en granulatbädd som förhindrar korrosion, 
kalkavlagringar och bakterietillväxt.

• Rotationsgjuten i plast 
• Innertank i rostfritt stål
• Thermoskum som isolering 
• Lyfthandtag 
• Truckgaffelöppning för enklare 

hantering

Fördelar med EnwaMatic®
• Miljövänlig teknik
• Kontinuerlig filtrering och självreglerande 

vattenbehandling
• Effektivare värmeöverföring
• Förlängd livslängd av slutna värme-/ 

kylsystem
• Lägre service- och underhållskostnader   

Installationsexempel

Huvud cirkulationspump

Inkommande Utgående

Trycksatt vatten 
för backspolning

Avlopp

Kemikaliefritt korrosionsskydd
Korrosion och avlagringar är ett vanligt problem i slutna 
värme- och kylsystem. Detta leder till att systemet åldras 
fortare och ökar underhållskostnader (genom ökat under-
hållsintervall) på delar såsom ventiler, termostater och 
pumpar etc.

EnwaMatic® är en helt kemikaliefri lösning med en enkel 
installation för delströmsflöde.

Miljövänligt och säkert att hantera
EnwaMatic® är ett miljövänligt alternativ till kemisk dos-
ering. Genom en kontinuerlig självreglerande vattenbe-
handling som ger en optimal energiöverföring. Detta 
förlänger anläggnigens livslängd och reducerar service 
och underhållskostnader. 

Utformning och design
EnwaMatic® levereras med full automatik och 
motorstyrda ventiler för backspolning. EnwaMatic® 
finns i flera olika storlekar anpassade efter volymen 
på systemet som ska behandlas.

EnwaMatic® är rotationsgjuten i plast med en inner-
tank i rostfritt stål och thermoskum som isolering. 
Lyfthandtag och gaffelöppning för enklare 
hantering.

Tillval
• Signaler från styrskåp kan integreras i överordnat 

system för drift, backspolning och summalarm.
• Extra cirkulationspump, för optimerat flöde.
• BAF (Backwash Anti Freezing system) för att 

förhindra utspädning i system med frysskydd.

 1) Kapacitet avser den totala volymen vatten i den slutna slingan för värme/kylvatten  2) Vikt avser fylld enhet  3) Kontrollera även att avloppet kan hantera backspolningsflödet

Modell Kapacitet 1) Volym, 
tank Vikt 2) Rördimensioner Diameter Total 

höjd

Erforderligt 
backspol-

ningsflöde 3)

m3 liter kg in/ut avlopp back- spolning mm mm l/min

EM 825 0-3 30 89 3/4” 3/4” 3/4” 477 1514 20
EM 1252 3-15 82 170 3/4” 3/4” 3/4” 477 1714 40
EM 1260 15-40 102 202 3/4” 3/4” 3/4” 477 2014 40
EM 1665 40-80 190 339 1” 1” 1” 577 2119 60
EM 1672 80-130 215 392 1 1/2” 1 1/2” 1” 577 2319 60
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