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Smart optimerat 

Rätt investerat

Produkter från Wallace & Tiernan ger
trygghet – alla EWO-komponenter
ger hög vattenkvalitet, driftssäkerhet
samt kostnadsfördelar för er.

Vi vill samarbeta med er. Låt oss ge er
råd, eller ta del av informationsmate-
rialet.

Wallace & Tiernan, en av de ledande desin-
fektionsspecialisterna i världen, som enbart
i Tyskland utrustar varannan simbassäng,
lanserar nu EWO Pool-konceptet för energi-
och vattenoptimering, som lätt kan integre-
ras i alla badanläggningar.

I konceptet väljer ni bland olika effektiva
enheter som passar för just er bassäng:

• ECON Pool – energibesparing genom belastningsberoende styrning av 
cirkulationspumpen (BAS).

• UV Astron/Barrier® M för nedbrytning av kloraminer och besparing av spädvatten.

• U FOX-s p o lva t te n å te rvinning, rening av smutsigt spolva t ten och åte rfö ring till bass ä n ge n .

• DEPOLOX® Pool, med vilken styrningen av hela badvattenreningen kan optimeras.

Besparingen är alltid maximal, ni sparar energi, vatten, desinfektions- och underhållspro-
dukter – och inte minst tid, eftersom vi installerar en patenterad, automatisk styrteknik,
som alltid är inriktad på vattenkvaliteten och som följer DIN 19643.

Spara och investera: ett kretslopp

Utnyttja er besparingspotential med oss – vi ger er gärna råd om hur ni lättast kan spara.
Investeringen lönar sig snabbt. Varje insparad krona är smart investerad och samtidigt
installerar ni den nyaste, modernaste tekniken – för optimala driftprocesser och säkra
badupplevelser.

Spara

Använd den
modernaste

tekniken

Sänk drifts-
kostnaderna

Investera
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De fyra EWO Poolenheterna

Rening av upp till 10 m3 spol-
vatten dagligen:

• UFOX 10
Ultrafiltrering med integrerade oxidati-
onssteg, dubbla virusbarriärer och daglig
kontroll, enligt DIN 19645

ECON Pool
energisparkoncept:

Belastningsberoende styrning 
av cirkulationsflödet (BAS) med
hänsyn tagen till alla hygienpa-
rametrar i DEPOLOX® Pool

Mindre spädvatten:

• UV Astron/Barrier® M
Högpresterande UV-teknologi för kloraminnedbryt-
ning

Med mellantrycksstrålar som är inbyggda i UV
Astron/Barrier M emitteras ett polykromatiskt
våglängdsspektrum. Mono- di- och trikloramin kan
brytas ned med denna typ av strålar (vid 245, 297
och 340nm). Molekylärt kväve bildas som sedan
avdunstar från ytan.

Processoptimering:

• DEPOLOX® Pool, det enastå-
ende mät- och reglersystemet
med patenterad CEDOX-regler-
funktion, övervakar kontinuer-
ligt alla hygienparametrar och
styr med utgångspunkt från
dessa värden tillsatsen av des-

infektions- och flocknings-
medel, ändringar av pH-

värdet, mängden
aktivt kol samt

UV-systemet.

Polykromatiskt vågspektrum UV Astron

Monokloramin-
nedbrytning
245 nm

Dikloramin-
nedbrytning
297 nm

Trikloramin-
nedbrytning
260 nm
340 nm

Våglängd [nm]

Mätvattenuttag

Bassäng

Bräddavlopp

Utjämn-
ingstank

Cirkulations-
pump

Spärrventil resp.
strypventil

Befintlig 
bassängsstyr-
ning

BAS-
styrning

Flocknings-
medel

Klor pH-värdes-
korrigering

UV Astron

Filter
Spol-
vatten-
behållare

Reglerings-
värde klor, 
pH, 
flockning

Frigör 
ECO

DEPOLOX® Pool
klorfritt, totalklor,
pH, redoxsignal

UFOX
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ECON Pool:

Fokus på 
vattenkvaliteten

Greppet om 
kostnaderna

ECON Pool-konceptet fokuserar på energi-
besparing. Grunden för denna är cirkulati-
onspumpen i simbassängen, som kan sty-
ras �på ett belastningsberoende sätt med
ECON Pool.

I tester har energibesparingar på upp till 50
procent uppnåtts. Besparingspotentialen
beror på de lokala omständigheterna. Vat-
tenreningsmetoden, antalet badgäster och
vattenkvaliteten är parametrar som påver-
kar besparingsmöjligheterna.

Det speciella ECON Pool-konceptet innebär
belastningsberoende styrning av cirkulati-
onsflödet (BAS) med hänsyn tagen till alla
hygienparametrar. Detta gör ECON Pool-
konceptet från Wallace & Tiernan speciellt.
DEPOLOX® Pool, med en patenterad CEDOX-reglerfunktion, kan kontinuerligt mäta fritt
klor, bundet klor, pH-värde och redoxpotential, samt styra cirkulationsflödet efter de
föreskrivna DIN-gränserna. Ett litet kopplingsskåp med frekvensomvandlare är den enda
tilläggsinstallationen som krävs, och den påverkar inte den befintliga bassängsstyrnin-
gen. Den verkliga besparingen kan omedelbart avläsas. 

Filterspolningen påverkas inte av cirkulationsminskningen. Då simbassängsfiltret spolas
kopplas cirkulationspumpen automatiskt över till normaldrift.

Dina fördelar

• Tydlig energibesparing

• M j u ksta rt av cirku l a t i o n s p u mp e n
(skonar filtret)

• Förlängd livslängd för 
cirkulationspumpen

• Lägre underhållskostnader 

• Säker vattenkvalitet 

• Aktivt miljöskydd

• Enkel att komplettera

Friluftsbadet Neufun i 
München utgör ett exempel
på hur enkelt energi kan spa-
ras när cirkulationsflödet styrs
av belastningen. Cirkulations-
pumpens energibehov har
minskats med 50 % i 
Neufahrn. Vattenkvaliteten 
är alltid säkrad på grund av
DEPOLOX® Pool och den
unika CEDOX-funktionen. 
Driftsledare Antonio Campos
är övertygad om energispar-
effekten: “Vår badanläggning
har tjänat på detta”.
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Varför DEPOLOX® Pool är en unik besparingsenhet:

DEPOLOX® Pool registrerar den verkliga bassängbelastningen för hygienpara-
metrarna som anges i DIN 19643:� fritt oc h bundet klor, pH-värde och redoxpo-
tential, och anpassar automatiskt cirkulationsflödet efter dessa. Även tillsätt-
ning av desinfektions- och flockningsmedel, liksom korrigering av pH-värdet,
anpassas automatiskt till cirkulationsflödet. DEPOLOX® Pool styr dessutom
startsignalen för aktivt kolpulver samt för UV-anläggningen. Genom den
patenterade CEDOX-reglerfunktionen med integrerad diffuslogik är 
DEPOLOX® Pool ”bildbar”. Med premissen: “varken mer eller mindre än vad
som krävs” får ni en sparsam åtgång av förbrukningsvaror med en säker vat-
tenkvalitet, samtidigt som DIN följs.

Badvattenrening med 
ECON Pool

DEPOLOX® Pool

Utjämn-
ingstank

Cirkulations-
pump

Frekvens-
omriktare

Flocknings-
medel

Befintligt
styrskåp

Filter

Klor pH-reglering

Start
ECO-drift

Styrsignal
klor, pH, 
flockning

DEPOLOX® Pool
fritt & bundet klor, pH-
värde & redoxpotential

Mätvattenuttag
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UFOX-systemet för spolvattenåtervin-
ning är en viktig del av Wallace & Tiernan
EWO Pool-konceptet för energi- och vat-
tenoptimering. Denna teknik komplette-
rar det tidigare produktsortimentet som
sträcker sig från den beprövade klorgas-
doseringen och mät- och reglertekniken
via klordioxidproduktionen och elektro-
lystekniken till UV-teknologin. Wallace &
Tieman erbjuder med ultrafiltreringen
ett mekaniskt desinfektionssystem som
sänker driftskostnaderna avsevärt.

Fördelarna med Wallace & Tiernan: Kuns-
kapen om desinfektionssystemet ger kun-
derna den bästa lösningen för deras specifi-
ka behov.

Vår ku n s kap och mångå ri ga erf a re n h et av
behandling av badva t ten kommer er tillgodo
i UFOX- s yste m et. UFOX blir en inte gre rad del

i er anläggning och tillsammans med
modern teknik för desinfektion, mät och re g-
l e ring, UV- s ystem och aktivt ko l p u lve rd o s e-
ring, uppnås den bästa va t te n k va l i tén samti-
digt som er badanläggning blir lönsam.

I dessa tider med stigande dricksvatten- och
avloppskostnader och en allt större miljö-
medvetenhet, lönar sig investeringar i mil-
jöteknik. Framför allt ultrafiltreringen är vik-
tig, då den sparar in på värdefulla resurser
som dricksvatten och energi.

UFOX hjälper till att spara
Spolvatten som hittills letts till avloppet kan
nu återvinnas med hjälp av en Wallace &
Tiernan UFOX-utrustning, och återanvän-
das i bassängen. När vi utvecklade och kon-
struerade UFOX-utrustningen följde vi det
nya DIN 19645, ”Rening av spolvatten från
anläggningar för rening av sim- och bad-

bassängsvatten". I direktivet finns bland
annat föreskrivet att en säker avskiljning av
virus och bakterier ska ske i mer än 7 log-
steg.

Simbassängsteknik är även en fråga om för-
troende. Välj därför en stark par tner:
Wallace & Tiernan.

Besparingspotential
Om vi antar att ko stnaden för färs k va t te n ,
avlopp och energi är SEK 40/m3 kan en UFOX-
u t r u stning spara in SEK 150 000 årl i ge n .

UFOX

UFOX:
Ultrafiltrering och
oxidation

UF-steget stoppar bakterier, virus och mikroorganismer och
fungerar som virusbarriär. Fria joner (salt) och lågmolekylära
organiska substanser kan passera membranen.

Mikrofiltrering
10 - 0,1µm

Nanofiltrering
0,01 - 0,001µm

Ultrafiltrering
0,1 - 0,01µm

Omvänd osmos
0,001 -
0,0001µm

Suspenderade par-
tiklar

Emulgerad olja

Bakterier, celler

Ko l l o i d e r, 
gr u m l i g h et 

Vi r u s

M a k ro m o l e k yl e r

P rote i n

L å g m o l e k yl ä ra
o rga n i s ka 
fö re n i n ga r

J o n e r
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Vid spolning av filter uppstår spolvatten
som samlas upp i spolvattenbehållaren, och
därefter leds till avloppet. Med hjälp av
UFOX-utrustningen går inte detta vatten
förlorat, utan kan till stor del återvinnas för
simbassängen tillsammans med vär-
meenergin i vattnet.

U FOX- u t r u st n i n gen arbetar i flera steg och
ga ra n te rar att det åte rvunna va t t n et åte rfö rs
till va t te n f l ö d et utan att simbass ä n gen får
fö rhöjda halter av bundet klor och tri h a l o-
ge n m etaner (THM). Anta l et re n i n g sste g
b e ror på spillva t t n ets re n h et. Fö r u tom fö rfi l-
t re ring (steg 1), flockning och om möjligt
a d s o r ption (steg 2), oxidation (steg 4) lik-
som ett desinfe k t i o n ssteg (steg 5) är ultra fi l-
t re ri n gen (steg 3) det centrala re n i n g sste get .

UFOX 10 innehåller en kraftig högeffektiv
UF-modul med en porstorlek på 0,01 µm.
Modulen stoppar alla partiklar som är större
än 0,01 µm, det vill säga även virus och
bakterier. Reningskapaciteten är upp till 10
m3/dag. UFOX-utrustningens spolcykel
ställer automatiskt in sig efter kvaliteten på
vattnet som ska renas. UF-membranet
back-spolas med filtrerat vatten� v arpå föro-
reningarna löses upp från membranen och
tvättas bort.

D a gl i gen utfö rda auto m a t i s ka funktions- och
ko n t ro l l te ster ga ra n te rar dri ft ss ä ke rh ete n .

UFOX-utrustningen – En investering som
betalar sig.
Genom UFOX-utrustningens stora bespa-
ringspotential lönar sig investeringen
snabbt, samtidigt som den aktivt värnar
om miljön (vatten/avloppsvatten/energi).

Om ni är intresserad av en UFOX-utrustning
för spolvattenåtervinning i er badan-
läggning kan våra specialister tillsammans
med er genomföra en analys av er badvat-
tenrening och därefter beräkna den möjliga
besparingspotentialen. Dessutom erbjuder
Wallace & Tiernan olika finansieringsmo-
deller. Tala med oss – vi ger er gärna råd.

UFOX-konceptet för spolvattenåtervinning baserar sig på fem reningssteg.

Wallace & Tiernan
UFOX-konceptet

Badvattenrening

Wallace & Tiernan UFOX

... med spolvattenåtervinningaanläggning

Mottag-
ningsbe-
hållare

Filtrer-
ingsbe-
hållareReningssteg

Reningssteg Reningssteg
Reningssteg

Reningssteg
Ultrafiltrering

Spolvat-
tenbehål-
lare

Filter

Filterspolning

Utjämn-
ingstank

Färsk-
vatten
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Om ni vill veta mer informerar
vi er gärna:

www.processinggruppen.se

Beteckningarna i denna trycksak kan vara varumärken vars använd-
ning av tredje part kan kränka den rätta innehavarens rätt.
Informationen i denna skrift innehåller endast allmänna beskrivnin-
gar beträffande prestationsförmåga, vilka i konkreta användningsfall
inte alltid stämmer med det beskrivna, respektive kan ändras genom
vidareutveckling av produkten. Den utlovade prestationsförmågan
är endast bindande då den överenskommits uttryckligen i avtal.
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