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UV-Anlegg – Service og vedlikehold

Lars Visnes - Aqua & Care AS 
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Agenda

• Intro Aqua & Care AS / Lars Visnes
• Service og vedlikehold av Uv-anlegg 
• Kalibrering og utskifting av UV-sensorer
• Beredskap 
• Hva bør inngå i en serviceavtale?
• Oppsummering / Spørsmål 
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Intro Aqua & Care AS

• 30 års erfaring i bransjen 
• Service på ca. 1500 UV-anlegg i året
• Server alle typer UV-anlegg.  
• Lagerfører reservedeler til alle typer UV-anlegg. 
• 18 ansatte, derav 8 serviceteknikere 
• Kunder: 220 kommuner; private vannverk, oppdrettsnæring, industri og 

offshore
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Intro: Lars Visnes 

• Utdanning: Elektriker 
• 7 år som servicetekniker i Aqua & Care.  
• 6 år på salg og help-desk
• Holder kurs innen drift av UV-anlegg til blant annet Norsk Vann  
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Hva er det viktigste med driften av et Uv-anlegg ? 

UV DOSE
Sentrale Spørsmål 

• Hvordan kan en vite at uv-dosen er tilstrekkelig ?

• Hvordan drifte / vedlikeholde uv-anlegget for å sikre tilstrekkelig uv-dose til 
enhver tid ?
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Service og vedlikehold av Uv-anlegg – Hovedservice 

a. SJA (Kontrollere at anlegget er spenningsløst og sikre anlegget mot innkobling) 
b. Rengjøring av kvartsrør og sensorglass.
c. Skifte av o-ringer  / uv-lamper / andre nødvendige komponenter. 
d. Kontroll av elektriske komponenter. 
e. Kontroll og test av alarmgrenser. 
f. Vannanalyse / Måling av uv-transmisjon.
g. Kontroll / Måling av referanseintensitet (ÖNORM / DVGW ).
h. Kalibrering av uv-dose (16mws/cm² og 30mws/cm² ).
i. SJA / Servicerapport sendes til kunde
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Sensor / sensorholder- «bio-anlegg»

Sertifiserte sensorer

• Målefeltvinkel → 30º / 40º / 160º

• Måleområde → 2v=200w-2v=250w-20ma=100w.. etc.

• Utforming 

• Re-kalibrering 

Sensorholder 

• Tetting / fuktighet

• Utforming
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Referansemåling - sensorkalibrering

• Sertifisert instrument / sensor

• Re-kalibrering

-Hvem kan gjøre dette? Sertifisert laboratorium

-Hvilke intervall ?   Årlig

-Hvilke avvik kan aksepteres? Mellom -12% og +5%
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Beredskap 

a) De siste års hendelser har ført til forsinkelser i produksjon/forsendelser av komponenter til UV-anlegg.

b) Typegodkjenningen til Uv-anleggene anbefaler lokal lagring av kritiske reservedeler

c) Eldre uv-anlegg  deler blir ikke lenger produsert.

Vurdere lagring av de mest kritiske reservedelene på vannverkene

Vi tilbyr beredskapskasse der kritiske reservedeler som Uv-
lamper, kvartsrør og sensorer lagres i egne trekasser.    
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Hva bør inngå i en serviceavtale

• Hva innbefatter en service
 SJA
 Rengjøring av kvartsrør og sensorglass.
 Skifte av o-ringer  / uv-lamper / andre nødvendige komponenter 
 Kontroll av elektriske komponenter 
 Kontroll og test av alarmgrenser 
 Vannanalyse / Måling av uv-transmisjon.
 Kontroll / Måling av referanseintensitet (ÖNORM / DVGW ).
 Kalibrering av uv-dose (16mws/cm² og 30mws/cm² ).

• Dokumentasjon i ettertid 
 SJA 
 Servicerapport

• Responstid / pris ved uttrykning
 Få med i avtalen hva som skjer om en ikke kommer som avtalt 

• Tilgang på kritiske reservedeler
 Få med i avtalen hva som skjer om en ikke kan levere reservedeler som avtalt 

• Varighet på avtalen / Oppsigelsestid
 Anbefaling:  Løpende avtale med kort oppsigelsestid (max 1 år)  sikrer at leverandør er «på»
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Oppsummert

• Det viktigst i driften av et UV-anlegg er tilstrekkelig dokumentert UV-dose.

• Fokus på forebygging , vedlikehold og årlig service.

• Årlig kalibrering av sensorene er lovpålagt.

• Et begrenset beredskapslager bør vurderes. 

• En serviceavtale må regulere hva som skal gjøres, responstid og dokumentasjon.
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Spørsmål?

Kontakt oss gjerne
55 50 67 60

post@aquacare.no


