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Färskt klor, utan tillsatser



Klorproduktion
Klor produktionslösningar för små och stora badanläggningar.

Produktion av eget klor föredras av många befintliga och 
nya badanläggningar.

Tekniken bygger på att göra färskt flytande klor från salt, 
vatten och elektricitet. Detta ger prisvärt klor - färsk och 
utan oönskade tillsatser.

Fördelarna med sin egen klor produktion är många:

• Ingen transport, hantering eller lagring av klor 
• Nästan inget behov av pH-justering (syretillsättning)
• Färskt och rent klor för ökad vattenkvalitet

Kloret framställs av två olika principer, så kallad öppen 
cell med anod & katod, eller med membranteknik som ger 
något mindre saltförbrukning och betydligt högre klorhalt.

Vi erbjuder alltid en passande lösning för dricks-, process och simbassängvatten. 
I tabellen kan man se olika användningskombinationer.

Det funkar även utan kemi

Tänk er så härligt: inga kemikalier som måste transporterar, inga farliga ämnen som måste hanteras 
och förvaras. Istället: Tekniskt avancerade anläggningar som förvandlar harmlöst koksalt till klor, 
väte och natronlut.

Helt enkelt

Elektrolys är ett ekonomiskt och tekniskt avancerat alternativ till dosering av blekningsvätska eller 
andra desinficeringsmedel. Det klor som framställs av koksalt kan antingen doseras in direkt i vattnet 
som hypokloritsyra (HOCl) eller mellanlagras med det framställda natronlutet i form av natriumhy-
pokloritlösning (NaOCl).

Elektrolysanläggningar
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CHLORINSITU IIa 60 – 2 500 g/h

Kapacitet 60–2 500 g/h klor

CHLORINSITU IIa är en kompakt lokal elektrolysanläggning för produktion 
av en hypokloritlösning med låg klorhalt av koksalt och elektrisk energi. 
En särskild fördel är enkel processtyrning och hög anläggningssäkerhet tack 
vare integrerad luftning och avluftning.

I CHLORINSITU IIa-serien kombineras den beprövade och robusta konstruktionen på den odelade elek-
trolyscellen med innovativ design. Vid en ökning av salt- och strömutbyte uppnås en utmärkt kvalitet 
på hypokloritlösningen. Produktens klorathalt ligger tydligt under gränsvärdet som anges i EN 901.

Med en ökad kapacitet på upp till 2 500 g klor per timme är elektrolysanläggningen perfekt utrustad för 
alla typer av säker vattendesinficering.

Alla relevanta anläggningskomponenter är placerade i en utrymmessnål kapsling. Den integrerade vä-
tefrånledningen gör det möjligt att installera anläggningen på platsen utan extra krav på ventilation.

På anläggningar upp till 300 g/h är avhärdaren och en 50 l produktbehållare monterade i anläggning-
ens kapsling. En integrerad doserpump matar klor från behållaren direkt till den aktuella användning-
en eller till en större lagringstank.

En H2-avgasare löser upp vätet direkt från hypokloriten i anläggningar från 625 g/h. Den vätefria pro-
dukten matas till en extern produkttank via en integrerad pump. Produktpumpen klarar av att mata 
även vid höjdskillnader på upp till 7 m. Kundspecifika doserstationer försörjer doserställena.

Den externa produkttanken kräver ingen extra väteavluftning. Det innebär att inga extra kostnader 
uppstår vid installation och drift.

Plug & play-principen gör systemet driftklart direkt. Manövreringen av elektrolysanläggningen är med-
vetet enkel.

Fördelar:

• Robust design, säker teknik
• Kloratfattig produkt (underskrider EN 901-gränsvärdet)
• Hög utnyttjandegrad: endast 3,0 kg salt per kilo klor
• Lägre energiförbrukning: endast 4 kWh/kg klor
• Ingen extra fläkt för produktbehållaren krävs
• Lågt underhållsbehov och enkel användning

Tekniska data

• Effektiv odelad elektrolyscell
• Korrosionsskyddad kapsling med integrerad ventilationsfläkt
• Styrning med flerfärgad pekskärm
• Tillval modul för fjärrunderhåll
• Saltlösningsbehållare ingår i leveransen
• Integrerad 50 l produkttank med tillval membrandoserpump för dosering av klorlösningen (upp till 300 g/)
• Integrerad avhärdare (upp till 300 g/h)

Spänningsförsörjning (60 – 300 g/h): 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz
Spänningsförsörjning (625 – 2 500 g/h): 3 x 230/400 V AC ±10 %, 50 Hz

Kapacitet (som 
Cl2-
ekvivalent)

Antal elek-
trolysceller Avsäkring Produkt-

volym
Effektför-
brukning

Saltförbruk-
ning max. Mått H x B x D Saltlös-

ningstank

g/h kg/d A l/h kW kg/h mm l

60 1.4 1 C16 7 0.5 0.19 1.700 x 750 x 620 200

120 2.8 2 C16 14 0.8 0.38 1.700 x 750 x 620 200

180 4.2 3 C16 21 1.1 0.57 1.700 x 750 x 620 200

240 5.6 4 C16 28 1.4 0.75 1.700 x 750 x 620 200

300 7 5 C16 35 1.7 0.95 1.700 x 750 x 620 200

625 15 1 3 x 25 75 3.4 1.9 1.700 x 1.850 x 620 200

1.250 30 2 3 x 25 150 6.8 3.8 1.700 x 1.850 x 620 380

2.500 60 1 3 x 40 300 12.8 7.5 1.700 x 1.850 x 620 520
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CHLORINSITU III

Kapacitet 100 – 10 000 g/h klor

Natriumhypoklorit högren och med låg klorid- och klorakthalt kräver 
specialiserad anläggningsteknik. Då är elektrolysanläggningen CHLORIN-
SITU III lösningen. Kan användas för dricks-, avlopps-, process-, simbas-
sängvatten eller i kyltorn.

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU III framställer natriumhypoklorit med en koncentra-
tion på ca. 25 g/l, med en ringa överföring av koksalt (85 % utbyte) från membrancellen till slutproduk-
ten. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som 
elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår då natronlut och väte, och i det anodut-
rymme som är separerat genom membranet högrent aktivt klor och en minskad mängd återstående 
saltlösning. 

Det aktiva kloret som uppstår binds till natriumhydroxid via en injektor under konstant vakuum, och 
samlas som natriumhypoklorid i en produktbehållare. Vakuumet hålls konstant med hjälp av en frek-
vensstyrd centrifugalpump. På detta sätt uppstår mindre mekanisk belastning på membranet i elek-
trolyscellen och i andra delar av anläggningen. 

Den färdiga natriumhypokloritlösningen kan doseras utifrån behov med separata doserpumpar. Tack 
vare det måttliga pH-värdet på 9,5 - 10 påverkas pH-värdet hos det vatten som behandlas avsevärt 
mindre än vid användning av vanlig i handeln förekommande klorblekningsvätska (pH 12   13,5). På så 
sätt krävs avsevärt mycket mindre syra för att ställa in pH-värdet och en besparing på upp till 70 % är 
möjlig. 

Vätet som alltid uppstår vid en elektrolys förtunnas kraftigt med frisk luft via en fläkt och avleds på 
ett säkert sätt. Saltlösningen kommer från den integrerade avhärdningsanläggningen, vilket gör att 
kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Den elektrolytiska effek-
tiviteten övervakas konstant med olika flödesmätaren oberoende, en tillsättning av vatten som beror 
på natriumhydroxidproduktion och en dynamisk nivåreglering i produktbehållaren.

Fördelar:

• Klorid- och kloratfattig natriumhypokloritlösning med hög koncentration av klor (25 g/l 
fritt klor)

• Lägre syraförbrukning för pH-korrigering vilket möjliggör besparingar på upp till 70 %
• Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via Remote Control Engineer
• Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
• En frekvensstyrd centrifugalpump håller vakuumet konstant i det slutna anodområdet
• Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertryckssystem

Tekniska data

• Modern PLC med stor och belyst display
• Integrerad Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning
• Påfyllningsbehållare för flera doserställen

Spänningsförsörjning 3 x 400 V (VAC/3P/N/PE/50 Hz)

Typ/pro-
duktion
g/h

Avsäkring

A

Effektför-
brukning
kW

Saltför-
brukning 
max.
kg/d

Driftvatten-
förbrukning 
max.
l/h

Kylvatten-
förbrukning 
max.
l/h

Mått L x B x H 
(mm)

Saltvatten-
tank

l

Rekommen-
derad volym 
lagertank
l

100 3 x 16 1.10 5 4 80 1.250x600x1.550 210 200

200 3 x 16 1.50 10 8 80 1.250x600x1.550 210 300

300 3 x 16 1.90 15 12 100 1.250x600x1.550 210 400

400 3 x 16 2.30 20 16 100 1.250x600x1.550 210 500

500 3 x 16 2.70 25 20 125 1.250x600x1.550 210 600

600 3 x 20 3.10 30 24 125 1.650 x 600 x 2.000 400 700

750 3 x 25 3.70 35 30 150 1.650 x 600 x 2.000 400 800

1.000 3 x 25 4.70 50 40 150 1.650 x 600 x 2.000 400 1.200

1.250 3 x 35 5.70 60 50 150 1.650 x 600 x 2.000 400 1.500

1.500 3 x 35 6.70 70 60 180 1.650 x 600 x 2.000 400 1.700

1.750 3 x 35 7.70 80 70 180 1.650 x 600 x 2.000 400 2.000

2.000 3 x 50 8.70 100 80 200 1.750x1.200x2.000 520 2.200

2.500 3 x 63 10.70 125 100 250 1.750x1.200x2.000 520 3.000

3.000 3 x 63 12.70 150 120 300 1.750x1.200x2.000 520 3.300

3.500 3 x 80 14.70 175 140 350 1.750x1.200x2.000 520 4.000

5.000 3 x 90 20.70 250 200 500 3.100x1.800x2.070 1.150 5.800

7.000 3 x 100 29.40 350 280 700 3.100x1.800x2.070 1.150 6.000

8.500 3 x 130 35.70 425 340 850 4.300x1.800x2.070 1.150 7.500

10.000 3 x 160 40.70 500 400 1.000 4.300x1.800x2.070 1.150 11.000
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CHLORINSITU V

Kapacitet 100 – 3 500 g/h klor

Generera högren aktiv klorgas i vakuumförfarande med elektrolysanlägg-
ningen CHLORINSITU V. Lämpar sig för dosering av hypokloritsyra vid 
samtidig korrigering av pH-värdet.

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU V framställer högren klorgas under vakuumförfarande. 
För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som 
elektrolyseras i en membrancell. Därmed uppstår kloridfri natriumhydroxid och väte i katodutrymmet 
och högrent klor och avmagrat kvarvarande saltlösning i anodutrymmet avskiljt av membranet. 

Klorgasen som uppstår sugs ut via en injektor som ingår i leveransen (vakuumsystem) och löses upp 
helt som hypokloritsyra (via en bypass) i vattnet som ska behandlas. Det klorerade vattnet fördelas 
därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulkranar till de olika bassängerna. Vakuumet 
hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt kan stora energibe-
sparingar göras. 

Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en stan-
dard-membrandoserpump genomförs först baskorrigeringen (pH 6,8–7) av det högklorerade vattnet. 
Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation eller injektionsstäl-
le. Vätet som uppstår förtunnas med frisk luft via fläkt och avleds på ett säkert sätt. Den reducerade 
mängden återstående saltlösning kasseras helt. För detta späds den tunna saltlösningen ut med av-
härdat vatten, neutraliseras under tillsats av natronlut och leds bort. 

Kvarvarande klorid och klorat kasseras då och blandas principiellt inte med processvattnet. Därige-
nom kan elektrolysanläggningarna CHLORINSITU V jämföras med ren klorgas när det gäller analys av 
oxideringskraft, klorid- och klorathalt i processvattnet. 

Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att 
kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet 
övervakas konstant med hjälp av olika flödesmätare, en vattentillsats som är beroende av natronlut-
produktionen samt korrigering av det basiska pH-värdet.

Fördelar:

• Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
• Unikt låg klorid- och klorathalt
• Framställning och dosering av underklorsyrlighet utan mellanlagring
• Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via Remote Control Engineer
• Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
• Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertryckssystem

Tekniska data

• Modern PLC med stor display
• Integrerad Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning
• Aktivering av klordoseringen och korrigeringen av pH-värdet via kontaktingångar
• Analog ingång (tillval)
• MOD-buss eller PROFIBUS® (tillval)
• Flera doserställen (tillval)
• Vid olika vattenkvalitet (t.ex. salt- och sötvattenbassäng) kan flera drivvattenpumpar användas (tillval)

Spänningsförsörjning 3 x 400 V (VAC/3P/N/PE/50 Hz)

Typ/pro-
duktion
g/h

Avsäkring

A

Effektför-
brukning
kW

Saltför-
brukning 
max.
kg/d

Driftvatten-
förbrukning 
max.
l/h

Kylvatten-
förbrukning 
max.
l/h

Mått L x B x H 
(mm)

Saltvatten-
tank

l

100 3 x 16 1.10 5 60 - 1.655x600x1.550 210

200 3 x 16 1.50 10 60 - 1.655x600x1.550 210

300 3 x 16 1.90 15 60 - 1.655x600x1.550 210

400 3 x 16 2.30 20 60 - 1.655x600x1.550 210

500 3 x 16 2.70 25 60 - 1.655x600x1.550 210

600 3 x 20 3.10 30 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400

750 3 x 25 3.70 35 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400

1.000 3 x 25 4.70 50 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400

1.250 3 x 35 5.70 60 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400

1.500 3 x 35 6.70 70 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400

1.750 3 x 35 7.70 80 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400

2.000 3 x 50 8.70 100 175 200 1.750x1.200x2.000 520

2.500 3 x 63 10.70 150 175 250 1.750x1.200x2.000 520

3.000 3 x 63 12.70 175 175 300 1.750x1.200x2.000 520

3.500 3 x 80 14.70 175 175 350 1.750x1.200x2.000 520
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CHLORINSITU V Plus

Kapacitet 100 – 3 500 g/h klor

Klor i vakuumförfarande PLUS tillhandahållande av natriumhypoklorit-
lösning med elektrolysanläggningen CHLORINSITU V Plus. Klorering och 
inställning av pH-värde från ett och samma ställe.

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU V Plus framställer högrent klor, i kombination med en natrium-
hypokloritlösning, i vakuumförfarandet. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en 
mättad koksaltlösning som elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår kloridfri natriumhydroxid 
och väte, och i det anodutrymme som är separerat genom membranet högrent klor och kvarvarande saltlösning. 
Det högrena kloret som uppstår behandlas ytterligare på två sätt. För det första sugs det ut via en injektor som 
ingår i leveransomfånget (vakuumsystem) och löses upp helt som underklorsyrlighet (via en bypass) i vattnet 
som ska behandlas. 

Det högklorerade vattnet fördelas därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulkranar till de oli-
ka bassängerna. Vakuumet hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt 
kan stora energibesparingar göras. Om komplett produktionskapacitet inte krävs kan övertaligt klor bindas med 
natriumhydroxid och mellanlagras som natriumhypoklorit (PLUS-system). Därigenom behöver anläggningen 
inte utformas för det maximala behovet av klor utan kan rätta sig efter det genomsnittliga dagsbehovet. Behovs-
toppar täcks genom extra dosering av natriumhypoklorit från mellanlagret, som, precis vid underklorsyrligheten, 
sker via ett centralt injektorsystem.

Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en standardmässig 
membrandoserpump eller tillsättning av natriumhypoklorit genomförs närmast bas-pH-korrigeringen (pH 6,8 - 
7) av det högklorerade vattnet. Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation 
eller injektionsställe. Dessa ansluts direkt till anläggningens styrning via en extern pH-värdesreglerenhet. Vätet 
som uppstår förtunnas kraftigt med frisk luft via fläkt och avleds på ett säkert sätt. Den kvarvarande saltlösning-
en kasseras helt. För detta späds den kvarvarande saltlösningen ut med avhärdat vatten, neutraliseras under 
tillsats av natronlut och förs in i kanalen. 

All kvarvarande klorid och klorat kasseras härmed och blandas principiellt inte med processvattnet. Härmed kan 
elektrolysanläggningarna av typen CHLORINSITU V Plus oxidationskraften och klorid- och klorathalten i process-
vattnet jämföras med rent klor under utvärderingen. 

Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att kalkutfäll-
ningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet övervakas konstant 
med hjälp av olika flödesmätare, en produktionsberoende vattentillsats till natronlutproduktionen samt korri-
gering av det basiska pH-värdet.

Fördelar:

• Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
• Unikt låg klorid- och klorathalt
• Ett förråd av natriumhypokloritlösning för att täcka behovstoppar
• Framställning och dosering av högren underklorsyrlighet i kombination med natriumhypokloritproduktion
• Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
• Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar

Tekniska data

• Modern PLC med stor display
• Integrerad Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning
• Aktivering av klordoseringen och korrigeringen av pH-värdet via kontaktingångar
• Samtidig framställning och dosering av högren underklorsyrlighet och natriumhypokloritlösning (tillval)
• Analog ingång (tillval)
• MOD-buss eller PROFIBUS® (tillval)
• Flera doserställen (tillval)
• Vid olika vattenkvalitet (t.ex. salt- och sötvattenbassäng) kan flera drivvattenpumpar användas (tillval)

Spänningsförsörjning 3 x 400 V (VAC/3P/N/PE/50 Hz)

Typ/pro-
duktion
g/h

Avsäkring

A

Effektför-
brukning
kW

Saltför-
brukning 
max.
kg/d

Driftvatten-
förbrukning 
max.
l/h

Kylvatten-
förbrukning 
max.
l/h

Mått L x B x H 
(mm)

Saltvatten-
tank

l

Rekommen-
derad volym 
lagertank
l

100 3 x 16 1.10 5 60 - 1.655x600x1.550 210 50

200 3 x 16 1.50 10 60 - 1.655x600x1.550 210 100

300 3 x 16 1.90 15 60 - 1.655x600x1.550 210 150

400 3 x 16 2.30 20 60 - 1.655x600x1.550 210 200

500 3 x 16 2.70 25 60 - 1.655x600x1.550 210 250

600 3 x 20 3.10 30 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400 300

750 3 x 25 3.70 40 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400 400

1.000 3 x 25 4.70 55 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400 500

1.250 3 x 35 5.70 60 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400 600

1.500 3 x 35 6.70 75 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400 750

1.750 3 x 35 7.70 85 90 - 1.950 x 600 x 2.000 400 850

2.000 3 x 50 8.70 100 175 200 1.750x1.200x2.000 520 1.000

2.500 3 x 63 10.70 125 175 250 1.750x1.200x2.000 520 1.250

3.000 3 x 63 12.70 150 175 300 1.750x1.200x2.000 520 1.500

3.500 3 x 80 14.70 175 175 350 1.750x1.200x2.000 520 1.750
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Klorproduktion med Membranteknik

Klorproduktion med membranteknologi innebär att klor produceras på 
samma sätt som i industriell klorproduktion.

Det klor som produceras i en membranteknikbase-
rad saltelektrolysanläggning är rent klor. Efter pro-
duktionen kan vi välja hur denna klorprodukt ska 
användas. Om det doseras omedelbart i poolvattnet 
efter produktion är klor en kloraminfri/klorfören-
ingsfri produkt.

Den klorprodukt som produceras från elektrolyssys-
temet kan användas på olika sätt. Klor kan tillsät-
tas direkt till vatten (den renaste formen). Klor kan 
också, tillsammans med lut, blandas till en hypoklo-
ritprodukt.

Lösningar kan levereras – beroende på kundens be-
hov och önskemål – med system som producerar ren 
klor, hypoklorit eller lösningar där ren klor produc-
eras direkt till poolen under öppettider och till hypo-
klorit utanför öppettider.

Membranteknik
Med membranteknik utnyttjas energi och salt på 
ett effektivt sätt. Det gör att anläggningen produc-
erar en klor som innehåller mycket mindre salt, och 
lösningen är betydligt mindre aggressiv.

Produktion på plats av färsk NAHOCL kommer också 
att innebära att poolen tillförs betydligt mindre mäng-
der klorid, vilket gör vattnet aggressivt och hälso-
farligt.

Vi kan leverera klorproduktionsanläggningar baserad 
på membranteknilogi med kapacitet från 50 - 3500 
gram rent klor per timme.
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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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