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Agenda

• Viktige begreper

• Kapasitet på UV-anlegg, godkjenningsordninger

• Design, styring og overvåkning

• Doseberegning og dokumentasjon av hygieniske barrierer

• Vaskeanlegg og viskere

• Reservekraft/UPS



Men aller først:

 Å sikre et hygienisk trygt vann er det viktigste vi gjør i vannbehandlingen

 Desinfeksjon er det viktigste trinnet i vannbehandlingen

 UV-er den mest effektive desinfeksjonsmetoden vi har 

 Mye av den andre avanserte vannbehandlingen vi gjør, f.eks fargefjerning, har som vesentlig funksjon å 
klargjøre vannet for desinfeksjon

Oppsummert…. 
– det er lite innenfor faget vannbehandling som er så viktig som 
bestråling med ultrafiolett lys (UV)



Viktige begreper

Som det ofte blir litt surr med……

• UV-transmisjon 

• UV-intensitet

• UV-dose



UV-transmisjon
• UV-transmisjon er mål på vannets evne til å slippe 

gjennom UV-stråler og måles i %

• Høyt fargetall gir lav UV-transmisjon 

• UV-anlegg dimensjoneres for laveste UV-transmisjon i 
innkommende vann

• UV-transmisjon oppgis som UVT10 eller UVT50 målt i 
hhv 1 eller 5 cm kyvette/måleglass

• UVT50 = UVT105

• UVT10 = 90 % = 0,9 gir UVT50 = 0,95 = 0,59 = 59 % 

1 cm

5 cm

SIFF/FHI – veileder B5



UV-intensitet

• UV-intensitet måles med sensor i kammerveggen som viser bestrålingseffekt i W pr m2 

• UV-intensitet er spesifikt for det aktuelle aggregatet og er avhengig av: 

• Lampeeffekt

• Avstand mellom lampe og intensitetssensor

• Lav UV-transmisjon (dårlig vann) gir lav UV-intensitet

• Dimming av lampene gir lavere intensitet



UV-dose

UV-dose = UV-intensitet x tid

• Riktig UV-dose skal sikre den hygieniske barrieren

• Nyere UV-anlegg er dimensjonert for en UV-dose på 40 mJ/cm2

• Med denne dosen er UV den viktigste hygieniske barrieren i vannforsynignen med god effekt mot alle 
typer sykdomsfremkallende mikroorganismer (patogener).

Dårligere vann inn på UV 
(lav UV-transmisjon)

UV-intensitet blir lav

Lampepådrag økes

Flow må reduseres / trinne 
opp antall UV for å oppnå 

UV-dose



Hvordan vet vi hvilken kapasitet UV-anlegget har?

• UV-aggregat er testet enten i USA (USEPA), Tyskland  (DVGW) eller Østerrike (ÖNORM)

• FHI godkjenner kapasitet på aggregatene ut fra testsertifikat

• Testsertifikatet viser hvor mye vann som kan slippes gjennom ved varierende UV-transmisjon T50



Hvordan sikrer vi tilstrekkelig UV-dose?

Europeisk godkjenning (ÖNORM og DVGW)

Vannmengde (l/s)

UV intensitet (W/m2)

Amerikansk godkjenning (USEPA)

Vannmengde (l/s)

UV intensitet (W/m2)
UV-transmisjon



Styring – kontroll av UV-dose

USEPA DVGW/ÖNORM

• UV-PLS beregner UV-dose (RED) 
basert på:

• UV-intensitet

• UV-transmisjon

• Vannmengde gjennom UV
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• UV-PLS kontrollerer UV-dose mot

• UV-intensitet

• Vannmengde gjennom UV



Målesignaler og alarmer

Må måle:

• Mengde gjennom UV (l/s)

• UV-intensitet (W/m2)

Andre nyttige verdier fra UV-PLS:

• UV-transmisjon (mJ/cm2)

• Lampepådrag (%)

• UV-dose (mJ/cm2) 
Kun med godkjenning basert på USEPA

Alarmer og warnings:

• Lampefeil

• Lav UV-dose

• …..

• Samle feil

• Temperatur kammer

• Temperatur tavle



Dokumentasjon av barriereeffekt
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USEPA DVGW/ÖNORM

• Antall minutter med godkjent dose

• Antall minutter med lavere dose enn 
beregnet



Styring og alarmhåndtering

UV-PLS styrer

• Lampepådrag

• Dosekontroll

• Alarmutsendelse til vannverks-PLS

• Timetellere

• …

Vannverks-PLS

• Antall UV i drift

• Alternering av UV

• Egen dosekontroll

• Dokumentasjon varighetskurver



Andre krav fra typegodkjenningen



Rengjøring av UV-aggregat - viskere og vaskeanlegg

Trenger vi viskere?

• Viskere fjerner belegg fra lampeglass og i  
varierende grad fra sensorglass

• Beleggdannelsen er avhengig av:
• Innhold av kalk

• Innhold  av restkoagulant, spesielt jern

• Innhold av organisk stoff

• Utfordringer:
• Slitasje på viskergummi 

• Utfordringer med grensebrytere

• Begrenset effekt på sensorglass

• Uten viskere vil vaskebehovet øke



Rengjøring av UV-aggregat - viskere og vaskeanlegg

Trenger vi vaskeanlegg?

Ja,  typegodkjenningen krever vask hvert kvartal 
(nesten alltid) 

• Stasjonære, helautomatiske anlegg

• Stasjonære, manuelle anlegg

• Portable, manuelle anlegg

Det er stort spenn i vaskefrekvens – fra ukentlig til 
ingen merkbar effekt ved kvartalsvask.



Typisk UV-installasjon for større anlegg
3 x 33% av Qdim+1

UV 1

UV 2

UV 3

UV 4

UVT

R

R

R

R



Typisk UV-installasjon for mindre anlegg
2 x 100 % av Qdim

UV 1

UV 2



UPS og reservekraft

Hvorfor er det spesielt viktig med UPS på UV

• UV slår seg av ved korte strømutfall eller 
spenningsfall

• UV krever lang oppvarmingstid – opp til 5 
minutter før man oppnår tilstrekkelig effekt

• Resten av prosessen er klar, men man må vente på 
UV for å komme i gang.

Utfordringer med UPS:

• Avgir en del energi i form av varme

• Batteripakken trenger kjølige omgivelser

• Må kobles riktig – ellers kan UPS gi feil på 
strømtilførselen  (0-leder)

Trenger vi reservekraft for UV?

Flere faktorer avgjør:

• Er det pumping på anlegget eller gravitasjon?

• Hva er tilgjengelig bassengkapasitet nedstrøms UV 
og på nettet?

• Hvor god sikkerhet er det på strømforsyningen?

• Finnes det reserveløsninger?

Det må gjøres en overordnet ROS! 


