Enwa Titanium AOP
Kostnadseffektiv och miljövänlig portvaktslösning
för desinfektion av dricksvatten

• Effektiv
• Miljövänlig
• Kostnadseffektiv
• Säker
• Flexibel

Rent vatten – inga kemikalier

Enwa Titanium AOP – h2o.titanium technology
Enwa Titanium AOP ger ett säkert skydd utan att ändra vattnets fysiska eller kemiska egenskaper.

Varför desinfektion?

• Desinfektion genom både UV fotolys och hydroxylradikaler (med hjälp av AOP).

Det viktigaste med behandling av dricks- och bruksvatten är att
säkerställa att vattnet är hygieniskt och säkert. Desinfektion är
den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från sjukdomsalstrande mikroorganismer,
exempelvis legionella.

• Dödar och bryter ner alla typer av organiska ämnen och föroreningar i vattnet,
inte bara patogena mikroorganismer.
• 99,99% minskning av patogena mikroorganismer.
• Inga kemikalier tillsätts eller används.
• Världsunik reaktor tillverkad i ett helt block av titanium (TiO2).
• Enbart katalytisk process då TiO₂ inte förbrukas. Reaktorn har lång livslängd – minst 25 år.
• Fullt automatiserad övervakning och kontroll av systemet.

AOP – Advanced Oxidation Process
•

Oxidering av mikroorganismer och organiska föroreningar
är en av de mest kraftfulla desinfektionsmetoderna.

•

AOP använder den starka oxideringsförmågan hos
OH-radikaler (·OH) för att döda och bryta ner mikroorganismer och andra organiska substanser till ofarliga och oorganiska ämnen. ·OH är den näst starkaste oxidanten i
naturen, endast fluor (F₂) är starkare.

•

Produkten h2o.titanium genererar ·OH genom att använda
energin från UV-strålning för att starta en fotokatalytisk
process mellan titanoxid-ytan (TiO₂) inuti reaktorn och
vattnet.

•

Den fotokatalytiska processen sker endast inuti reaktorn då
·OH har ett livsspann på endast några få nano-sekunder.

•

(·OH) är inte selektivt vilket innebär att AOP inte bara inaktiverar och dödar levande mikroorganismer utan också
sönderdelar de döda mikroorganismerna och andra organiska föroreningar i vattnet.
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•OH är, efter F₂, den mest kraftfulla
oxidanten i naturen.

En schematisk illustration av AOP-processen; Då OH-radikalerna inte är selektiva kommer de inte bara attackera levande
organismer utan också eliminera organiska rester från döda mikroorganismer eller andra organiska föroreningar i vattnet.

Varför Enwa Titanium AOP?
Effektiv
• säkerställer en icke-selektiv förstörelse av alla
organismer snabbt och enkelt
Miljövänlig
• inga kemikalier tillsätts eller används
• inga bi-produkter genereras och lämnas kvar
• låg energikonsumtion
Kostnadseffektiv
• inga dyra kemikalier krävs
• underhåll med låg kostnad
• lång livstid för produkten

Säker
• fullt automatiserat kontroll- och
övervakningssystem
• inga permanenta förändringar i vattnets
fysiska eller kemiska parametrar
• ingen risk för överdosering
Flexibel
• systemet finns i olika storlekar för flöden
från 0,5m3/h till över 1000 m3/h
• erbjuder ett vattenreningssystem utöver

Enwa Water Technology designar, producerar och levererar vattenbehandlingssystem till
flera olika sektorer, på land och offshore. Vi är specialiserade på lösningar för marina fartyg
och offshore installationer där avsaltningen av vatten och vattenkvaliteten är viktig.
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Advanced Water Technology

Vi arbetar nära våra kunder vilket ger oss möjligheten att erbjuda effektiva system för specifika
vattenbehandlingsbehov.
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