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UV, ozon och AOP

Vattenbehandling med UV-C

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 MPL
Fördelar

• Förstörelse av de 3 kloraminerna (mono-, di- och 
trikloraminer)

• Reduktion av upp till 80 % av den kombinerade 
klorhalten till en genomsnittlig nivå av 0,1 till 0,3 
ppm

• Minskning av korrosion
• Minskning av mängden vatten som ska förnyas: 

besparingar på 25 till 60 %, beroende på poolen 
och respektera våra rekommendationer

• Förbättrad luftkvalitet för badgästers och perso-
nals välbefinnande och hälsa

• Bättre badkvalitet genom att irritationer i ögon 
och slemhinnor försvinner

• Bättre respekt för miljön
• Förbättrad bild av anläggningen
• Amortering av den ultravioletta installationen på 

9 till 24 månader
• Undviker hot om stängning på grund av klora-

minnivåer

BIO-UV MP TS med pekskärm

Fördelar

• PLC med ”TOUCH SCREEN” pekskärm
• Bättre användargränssnitt
• Visning av UV-reaktorns olika parametrar
• Optimerad effektreglering
• Uppspelning av data i realtid
• Historik över händelser och larm
• Skalbart program, tillgängligt på 6 språk
• Manuell rengöringsanordning för kvartsmantel 

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

flödesregulator
• Lampeffektkontroll slavad till kloraminnivåer

BIO-UV range
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BIO-UV UV HO

Fördelar

• HO-serien levererar 60 mJ vid slutet av lampans 
livslängd för att säkerställa avkloraminering

• Optimerad prestanda med UV-C-lampor från den 
senaste tekniken med högintensiv prestanda

• Mycket lång lamplivslängd (16 000 timmar)
• Elektroniska förkopplingsdon garanterar max-

imal UV-effekt från lamporna och integrerad 
kontroll

• UV-sensor med automatisk hantering och konti-
nuerlig mätning av UV-effektivitet

• Sortiment godkänt av hälsoministeriet

BIO-UV LP
Fördelar

• Enkellampor och patenterat tätningssystem för 
enkelt underhåll

• LP-serien levererar 60 mJ vid slutet av lampans 
livslängd för att säkerställa avkloraminering

• Högfrekvent elektronisk ballast
• UV-sensor med automatisk hantering och konti-

nuerlig mätning av UV-effektivitet
• Temperaturgivare i elskåpet
• Lampornas livslängd (16 000 timmar)
• Sortiment godkänt av det franska hälsoministe-

riet
• Effektreglering av lampan styrd av nivåerna av 

kloramin

BIO-UV MPL SD

Fördelar

• Våglängder för optimal avkloraminering (244, 294 
och 336 nm)

• Behandling av höga flöden med in-line hydraulisk 
anslutning utan tryckfall

• Effektreglering av lampan under dess livstid
• Högfrekvent elektronisk ballast
• Optimalt utrymmesbehov
• UV-sensor med automatisk styrning och kontinu-

erlig mätning av UV-effektivitet
• Temperaturgivare i styrskåp och reaktor (tillval), 

flödesregulator
• Lång lamplivslängd: 10 000 timmar
• Lampeffektreglering under dess livstid
• Lampeffektreglering enligt kloraminnivåer
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Triogen® range

Triogen® CF

Fördelar

• Sänk säkert fritt klorrester med effektiv desinfektion inklusive klorresistenta mikroorganis-
mer

• Kloraminförstöring som minskar ”röda ögon” och irritation av hud och andningsorgan
• Betydande förbättring av vattnets klarhet och luftkvalitet
• Hjälper till att hämma tillväxten av alger
• Besparingar i vatten-, energi- och kemikalieförbrukning
• Låga kapital- och installationskostnader, med minimal service och växtrumsutrymme krävs

Egenskaper

• Polykromatiskt 8 000 timmars medeltryck UV-lampsystem
• Systemen kan dimensioneras för UV-dos och UVT kombinatio-

ner för att passa kundernas krav
• Avancerad lampeffektivitet och automatisk lågeffektinställning
• 316L rostfritt stål elektropolerat
• Automatiskt ”Smartdrive” torkarsystem och UV-monitor
• Powerhead med snabbkoppling för enkelt lampbyte
• Väggmonterad kontrollpanel för mikroprocessor med pekskärm
• Dataloggning, BMS, Ethernet och Modbus kommunikation redo
• CE-märkt, UL-listad, NSF50-certifierad
• Tillverkad enligt ISO 9001:2015

Triogen® CF-LT
Egenskaper

• Polykromatiskt 8000 timmars medeltryck UV-lampsystem
• Avancerad lampeffektivitet och automatisk lågeffektinställ-

ningsfunktion
• 316L rostfritt stål elektropolerat
• Manuellt torkarsystem
• Powerhead med snabbkoppling för enkelt lampbyte
• 2-rads LCD-kontrollpanel monterad kontrollpanel
• CE-märkt
• Tillverkad enligt ISO 9001:2015

Vattenbehandling med Ozon
Ozon är en mer kraftfull och effektiv gas än de kemiska behandlingar som finns på marknaden, inklusive klor. Ozon 
tillåter faktiskt oxidation av urea och ammoniak, som ansvarar för produktionen av kloramin, såväl som de klorami-
ner som redan bildats. Denna minskning av prekursorer leder alltså till minskningar av THM (trihalometaner), vars 
mest välkända typ är kloroform.
Ozon genereras på plats och löses upp och eliminerar alla bakterier och virus, vilket lämnar vattnet helt klart och 
klart, utan dålig lukt eller smak.

Triogen® range

Triogen® O3 Clear

Egenskaper

• Enkel installation och drift
• Kostnadseffektiv och pålitlig prestanda
• Variabel, lätt justerbar ozoneffekt
• Höga nivåer av desinfektion och vattenkvalitet
• Minskning av fritt klor, bakterier, alger, trihalometaner, 

Kloraminer, grumlighet och oönskade färger och lukter
• Ozon levereras på begäran under vakuum

Triogen® M7 serier
Fördelar

• Sänk säkert fritt klorrester med effektiv desinfektion inklusive 
klorresistenta mikroorganismer

• Kloraminförstöring som minskar ”röda ögon” och irritation av 
hud och andningsorgan

• Betydande förbättring av vattnets klarhet och luftkvalitet
• Hjälper till att hämma tillväxten av alger
• Nivåerna av trihalometan (THM) är minimerade
• Enkel att installera och använda med minimal växtrumsutrym-

mesbehov
• Designad för maximal säkerhet för förare och badare
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Triogen® M6 serier

Fördelar

• Sänk säkert fritt klorrester med effektiv desinfektion inklusive 
klorresistenta mikroorganismer

• Kloraminförstöring som minskar ”röda ögon” och irritation av 
hud och andningsorgan

• Betydande förbättring av vattnets klarhet och luftkvalitet
• Hjälper till att hämma tillväxten av alger
• Nivåerna av trihalometan (THM) är minimerade
• Enkel att installera och använda med minimal växtrumsutrym-

mesbehov
• Designad för maximal säkerhet för förare och badare

Triogen® O3 S
Egenskaper

• Kompakt väggmonterad ozongenerator och lufttork
• Corona-urladdningsmoduler designade för 10+ års drift
• Ozon genereras säkert och injiceras under vakuum
• Luftkylt system
• Termostatiskt systemskydd
• Ström- och driftindikatorer
• CE-certifierad, tillverkad enligt ISO 9001:2015
• Komplett utbud av tillbehör finns tillgängligt inklusive kontakt
• tank, avgasningsenhet, ozoninjektor och ozonförstärknings-

pump

Vattenbehandling med AOP
Triogen® AOP Clear-teknologi är en vattenbehandlingsprocess som kombinerar ozon och Medium Pressure Ultraviolet 
Light (MP-UV). Förstörelsen av kvarvarande ozon med UV-ljus bildar hydroxyl (OH-) radikaler som är mycket reaktiva 
och därför extremt kortlivade – och lämnar inga kemiska rester överhuvudtaget. 

Den kombinerade kraften av ozon, MP-UV och OH-radikaler ger trippelverkande behandling för svåra att ta bort 
föroreningar som kloraminer och andra elaka rester som vanligtvis finns i offentliga poolvatten, vilket håller ditt 
vatten renare och klarare än någonsin.

Triogen® AOP (Advanced Oxidation Process) Clear
Egenskaper

• Beprövad avancerad oxidationsteknik sedan 1999 – omdesig-
nad för 2000-talet

• Coronaurladdnings-ozonmoduler designade för 10+ års drift
• Fristående enhet med ozon injicerat under vakuum och UV för-

störelse i en enda enhet
• Inbyggd Ozondosering, Ozonkontakttank, 

UV-reaktionskammare och avgasförstörare
• Högintensiva långlivade medeltrycks 8 000 timmars UV-lampor
• Luftkylt, syrematat system med hög luftfuktighet
• Schneider HMI och MODBUS för styrning
• Ethernet-anslutning för fjärrkontroll

Fördelar

• Oöverträffad och snabb borttagning av orga-
niskt och oorganiskt föroreningar som inte 
avlägsnas enbart av ozon eller UV

• Kombinerar fördelarna med ozon-, UV- och 
hydroxylradikaler för att ge högsta kvalitet 
och klarhet på vattnet

• Erbjuder säker sänkning av fritt klorrester 
inaktivering av klorresistenta organismer

• UV-ljuset kommer fotokemiskt att förstöra 
eventuellt kvarvarande ozon i vattnet, vilket 
tar bort behovet av deozoneringsutrustning

• Plug-and-play, paketerad, modulär lösning 
med en litet fotavtryck för enkel installation 
och drift

• Minskning av kloraminer och trihalometan-
nivåer, minskar irritation av hud, ögon och 
andningsorgan

• Designad för maximal säkerhet för förare och 
badare
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