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Enwas Nanofiltrering
Enwas Nano-serie producerar dricksvatten från färsk-
vatten genom pålitlig och miljövänlig membranteknik 
liknande som med omvänd osmos (RO). Nanofiltrering 
är för landbaserade miljöer.

Kapaciteten sträcker sig mellan 4-300m3/24tim för färs-
kvatten med en temperatur mellan 4-12 grader Celsius.

Kvaliteten på det producerade vattnet övervakas     
kontinuerligt av en inbyggd Konduktivitetsmätning för 
att säkerställa att ett godkänt dricksvatten produceras.

Den unika konstruktionen är uppbyggd av modulsys-
tem och i enlighet med de högsta arbetsmiljökraven 
och för enkel åtkomst, service och underhåll.

Enheten är kompakt och tar liten golvyta. Enkel instal-
lation med ”Plug and Play”.

Modellerna har en touch-screen display för ergono-
miska arbetsmiljökrav och enheten är redo för kom-
munikation med överordnade system, till exempel via 
profibus/MODBUS.
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Extrautrustning
• Råvattenpump
• Automatiskt sandfilter
• Kemisk rengöringsutrustning med 45-500L tank, 

värmare, handomrörare, pump och anslutningar
• Remineralisering filter
• UV-sterilisator
• Lagringstank
• Distributionspump
• Doseringsutrustning med eller utan flödesmätare 

för klorering, anti-scaling eller avlägsnande av klor
• Råvatten trycksreducerande ventil
• Reservdelar och förbrukningsartiklar

Standard
• Förberedd för modultillägg
• Rörsystem för högt tryck i SS316L material
• Direktdrivna vattensmorda högtryckspumpar
• Kontinuerlig kontroll av salinitet via konduktivitet-

mätare och en pneumatisk trevägsventil
• Lågtrycksvakt före högtryckspumpen
• Hi-Flow patronfilter 20 ”, 5 µm för råvatten
• Manometer (4st), monterade på panelen
• Säkerhetsventiler(3 st)
• Digital flödesmätare för produktvatten, i displayen
• Fjärrstart /stop, signal vid drift och gemensamt 

alarm
• Senaste membrantekniken
 

Teknisk Data

Kapacitet  4-300 m3/24tim
Högtryckspump  50Hz 

Matarpump 50Hz

Membran 2.5″, 4” eller 8”

Torkad instrumentluft 6 bar

Kapaciteten är beräknad med en färskvattentemperatur mellan 4-12°C.

Sandfilter SA-450
Komposit tank

Autmatisk backspolning

Sandfilter SA-650
Filtertank gjord av svartstål med 
in- och utsida av polyetenfoder

Autmatisk backspolning

Mineralfilter N-40
Rostfritt stål, AISI 316

Sandfilter SA-1035 Clack
Komposit tank

Autmatisk backspolning

Mineralfilter N-66
Rostfritt stål, AISI 316


