
TAK 55 Smart 
UV-system.
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WEDECO TAK 55 Smart UV-system gör 
desinfektion av låga avloppsvattenflöden 
så enkel och kostnadseffektiv som möjligt, 
utan att kompromissa med kvalitet och 
anpassningsförmåga.

Precis som sin storebror TAK 55, erbjuder 
“Smart”-systemet samma UV-lampskonfiguration 
och uppsättning av de vanligaste 
utrustningsalternativen. Systemet är fullt 
utrustat, inklusive desinfektionskanal, finns i 
fem storlekar och kan anpassas med olika typer 
av kanalmaterial, automatiskt torkningssystem, 
skåpkonstruktion samt avancerad UV-övervakning 
och kontrollfunktioner. 

Utrustad med WEDECO:s senaste ECORAY® 
högintensiva lågtrycks- (Hi-Lo) UV-lampor och  
ballastanordningar erbjuder systemet pålitlig 
prestanda till lägsta energiförbrukning. Dessutom 
kräver UV-tekniken få lampor med lång livslängd, 
vilket resulterar i mycket låga underhållsbehov. 

För att uppfylla högsta UV-desinfektionstandard, 
har systemet testats i enlighet med det nyligen 
publicerade IUVA-protokollet för desinfektion av 
sekundärt behandlat avloppsvatten. Det uppfyller 
även de strängaste valideringskrav som anges i US 
EPA UVDGM 2006.

Sammantaget passar TAK 55 Smart perfekt för små 
utsläpp av alla avloppsvatten.

ECORAY UV-lampor är effektivare, stabilare, 
har längre livslängd och är mer hållbara än 
någon tidigare UV-lampa från WEDECO. För 
minimerad strömförbrukning kan lamporna 
dimmas, vilket levererar exakt rätt UV-effekt 
vid olika driftsförhållanden.

Det helautomatiska avtorkningssystemets 
(tillval) utmärkta prestanda har bekräftats av 
oberoende institutioner och minskar avsevärt 
bildandet av avlagringar. Den pneumatiskt 
drivna avtorkningsenheten fungerar utan  
kemikalier och eliminerar behovet av 
regelbunden manuell rengöring.

The excellent cleaning performance of the 
fully-automatic wiping system (op-
tional) has been confirmed by independent 
institutions and reduces the formation of 
deposits significantly. The pneumatic driven 
wiping device works without chemicals 
and eliminates the need for regular manual 
cleaning. 
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Ready to use UV disinfection 
for small treatment plants

Like its big brother TAK 55, the ‘Smart’ system  
features the same UV lamp configuration and set of 
common equipment options. Fully preassembled  
including disinfection channel it comes in five sizes 
and can be customized with different types of  
channel material, automatic wiping system, cabinet 
design as well as sophisticated UV monitoring &  
control features.  

Equipped with WEDECO’s latest ECORAY® high 
intensity low pressure (Hi-Lo) UV lamps and  
ballast devices the system provides reliable perfor-
mance at lowest energy consumption. Additionally, 
the UV technique requires few lamps with a long 
service life, resulting in exceptional low maintenance 
needs.  

To meet the highest UV disinfection standards, the 
system has been extensively tested in line with  
the recently published IUVA protocol for the disinfec-
tion of secondary treated effluents. Moreover, it even 
meets the most stringent validation requirements as 
outlined in the US EPA UVDGM 2006. 

Altogether, the TAK 55 Smart is the perfect fit for 
small effluents at all wastewater qualities: from 
sewer overflows to tertiary wastewater reclamation.

The WEDECO TAK 55 Smart UV system makes the disinfection of low 
wastewater flows as easy and cost-effective as possible, without any 
compromise in quality and adaptability.

ECORAY UV lamps are more efficient, 
longer-lasting, more stable and more  
sustainable than any previous WEDECO UV 
lamp technology. For minimized power con-
sumption the lamps can be dimmed,  
delivering just the right UV output at  
varying operation conditions. 

Klar att använda - 
UV-desinfektion för 
små reningsverk
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Teknisk data 
Egenskaper TAK 55 Smart Jämförelse med alternativa system

1-1 2-1 3-1 4-1 5-1

UVT-område i % (1 cm) 40 - 80

Typ av UV-lampa ECORAY® lågt tryck, hög effekt Lågt tryck, låg effekt

Effekt / lampa 290 W 45 / 87,5 W

Antal UV-lampor/modul 2/1 4/1 6/1 8/2 12/2 upp till 40 / 10

UV-modul skyddsklass IP 65 (NEMA 4X)

UV-intensitet övervakning Bakteriedödande, ÖNORM-kompatibelt (valfritt) valfritt

Automatiskt torkningssystem ./. Valfritt ./.

Effektreglering ./. Valfritt ./.

Certifierad/validerad Ja, kompatibelt med IUVA och UVDGM-protokoll Ja (inget definierat protokoll)

Övervakning av enskild lampa Ja ./.

UV-dosvisning ./. Kräver extra UV-sensor ./.

Alarmdisplay Ja Ja

Kanalmaterial SS / HDPE / betong (option) SS / betong

Röranslutning DN/ANSI (för SS- & 
HDPE-kanal) DN150 / 6” DN200 / 8”

DN300 / 
12”

DN300 / 
12”

DN400 / 
16”

Skåpplats Inomhus (Typ 12/ IP 54), utomhus (Typ 4X/ IP 66)

Aktiv kylning av elektronik Ja, utomhusskåp ./.

Strömförbrukning (kW) 0,8 1,4 2,0 2,7 3,9

Strömförsörjning 3-fas, 5-ledarsystem 1-fas

Valfria tillbehör för underhåll Modulstativ, lyftkran, arbetsplattform

Alla kablar från UV-
modulen till skåpet 
samlas i böjbara rostfria 
rör/anslutningar, vilket 
möjliggör flexibel 
placering bredvid 
kanalen.

Elektroniska komponenter är inrymda i ett 
separat skåp, som ger hög elektrisk säkerhet 
och underhållsvänlighet. Styrskåpet innehåller 
ECORAY ballastkort och ett sofistikerat kontroll- 
och övervakningssystem.  
För installationer utomhus finns 4X/IP66-
klassade skåp.

Rostfritt stål eller HDPE-kanaler är en 
integrerad del av TAK 55 Smart. De är 
färdigmonterade med ett fast utlopp med 
inbyggd nivåreglering för snabb och enkel 
anslutning till befintliga rörledningar. 
Alternativt kan UV-modulerna installeras i 
klassiska betongkanaler.



Christian Berner AB  +46 31 33 66 900 • info@christianberner.com • www.christianberner.se • www.christianberner.com

Christian Berner AS Norge +47 23 34 84 00 • A/S Christian Berner Danmark +45 7025 4242 • Christian Berner OY Finland +358 9 2766 830


