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Производство на UV и озон системи / 
Херфорд, Германия 

Производство на лампи / 
Есен, Германия 

§   300 работници само в Германия 

Въведение  
Wedeco е марка на Xylem  



Въведение  
Wedeco е марка на Xylem  

•   WEDECO е основана през 1976г. от Werner Klink и Horst Wedekamp , като 
фирма за проектиране и производство на УВ системи 

•  През 2001г. Започва свое собствено производство на УВ лампи  

•  Wedeco е на пазара от 38г. 

•  Инсталирани са над 3000 системи за отпадъчна вода по целият свят 

•  Най- голямата инсталация за отпадъчна вода в открит канал в света е на 
WEDECO “Mangere/ Manukau”, Окланд Нова Зеландия  (57,600 m³/h; 7,776 
UV лампи) 

•  Инсталирани са повече от 1,500 системи за питейна вода 

•  Най-голямата система за питейни води също е на WEDECO “Seymour 
Capilano” Ванкувър, Канада (93,000 m³/h; 1,380 UV лампи) 



Въведение  
Wedeco е марка на Xylem  



УВ дезинфекция  
 Какво е UV  светлина?  
 

 Дезинфекцията се определя като намаляване на концентрацията на 
вредните ( патогенни) микроорганизми. 

Има различни видове патогенни 
Примери на едни от най опасните патогенни откривани във водата и 
отпадната вода: 
is defined as reduction of harmful (=pathogenic) microorganisms to a 
concentration which is not harmful anymore 

There are different kinds of pathogens 
Examples of some dangerous pathogens found in water and wastewater: 



УВ дезинфекция  
 Какво е UV  светлина?  

UV е съкращение от ултравиолетова светлина, която е в специфичен 
диапазон от електромагнитният спектър 

 

X-rays Ultraviolet Visible Light Infrared 

Wavelength 

Hg-Low Pressure 
Lamp 254 nm 

Vacuum 
UV 

UV-C UV-B UV-A 

100 200 280 315 400 780 



УВ дезинфекция 
Какво е UV  светлина?  
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Предимства на УВ дезинфекцията 

-  Не се използват химикали; не се променя химичният състав 
на водата: 
-  Няма вредни продукти или остатъци 
-  Няма промяна на вкуса и аромата  

-  Безопасно и екологично 
-  Избягва се работата с опасни химикали 
-  Дезактивира патогенни устойчиви на хлорни препарати(пр. 

Cryptosporidum) 
-  Лесна за работа и надеждна 
-  Кратко време за облъчване  
-  Може да се използва , за да се модернизират съществуващи 
инсталации 



Основни инсталации на УВ системи 

Реактор 
 



Основни инсталации на УВ системи 

Отворен канал 
 



UV design concepts. UV Dose 

UV -доза�
UVТ x времето на облъчване 
 
Watt/m2  x  sec = Joule/m2 

 
400 Joule/m2 = 40 mJoule/cm2 

= 40,000 uWatts/cm2 



UV design concepts. UV Dose 

Дезинфекционна цел: UV доза = UVТ x времето на облъчване 

Дебит и хидравлични условия => разпределение на времето за 
облъчване 
Видове лампи  & конструкция, качество на водата => разпределение 
на интензитета 



UV design concepts. UV Dose 
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UV дозаmJ/cm2) 

E.coli 
B. subtilis spores 
Total coliform-wastewater 
Rotavirus 

Патогените показват специфична чувствителност спрямо UV 

Дезинфекционната цел винаги е свързана с конкретни микроорганизми 

Дезактивиране ма микроорганизмите в определен log стъпки 

Намаляване на стъпките (log )във функция на УВ дозата 



UV проектни концепции 
UVT 

100% e.g. 75% / 1 cm 

1 cm 

254 nm 



UVТ: Въздействие на дизайна на УВ 
системата 

Пример:  
дебит 1,500 m³/h 
Дезинфекционна цел < 1,000 cfu/100 ml F.C. 
 
 55% UVT 60% UVT 

TAK 55 60 лампи 48 лампи -20% 
Duron 36 лампи 24 лампи -33% 



Ключови параметри: неразтворени вещества 

Частично 
засенчване 

Разсейване на УВсветлината 

Пълно 
проникване 

Непълно проникване 

Място с намалено 
ДНК увреждане 

UV лампа 



Неразтворени в-ва:Микроорганизмите 
присъединени към други частици 

•  Нивото на SS в крайна сметка ограничава нивото на 
дезинфекция! 

•  Пр. дезинфекционно ниво< 100 cfu/100 ml F.C. Не може да 
бъде достигнато@ SS ниво > 30 mg/l 



Ключов параметър в дизайна: дебита 

време 

Най-лош случай 
пик 

среден 

Sequencing Batch Reactors 
(SBR) 

дебит 

drain drain drain drain 

•  Колко често се появява пик в дебита? 
•  Какъв е средният дебит? 
•  Ще има ли бъдещи подобрявания? 
•  UV модула в режим на готовност? 



Видове УВ лампи : с ниско или средни налягане 



Видове УВ лампи : с ниско или средни налягане 

 
 Low Pressure Medium Pressure 

Emmission type Monochromatic Polychromatic 

Mercury Content 20 – 400mg (Wedeco < 
20mg) 200 – 2,000 mg 

Mercury (Hg) state Solid Alloy (Amalgam) Liquid Hg 

Wavelength (nm)  254 200-600 

Power consumation ~ 70 -  1,000 Watt ~ 1,000 – 30,000 Watt 

Lamp Temperature ~ 110 °C ~ 600 – 900 °C 

Efficiency > 50% > 15% 

Mercury (Hg) Pressure ~ 0.01 mbar Hg ~ 1.0 bar Hg 

Power range 50 – 100% 30 – 100% 

Lamp life guarantee  14,000 h 5,000-8,000 h 

Cool down before restart No Yes (~ 15 min) 

Impact on Quartz Sleeve No Yes / Solarisation 



Регламент за УВ рдезинфекция 

- През 1996г. В Австрия за първи път се въвежда УВ регламент  (ÖNORM) .Въвежда се 
и ревизирана версия: ÖNORM M5873-1 (2001). Използвана главно в Европа. 
 
- Германия е следващата през 1997г. със стандарта DVGW. Въвежда се и ревизирана 
версия: DVGW, W294 (2006). 
Използвана главно в Европа 
 
-През 1989 г. ЕКОЛОГИЧНАТА Агенцията за защита на САЩ (USEPA) започва 
установяване на правила за UV дезинфекция. 
Настоящата версия: Ultraviolet Disinfection Guidance Manual (UVDGM) for the Final Long 
Term 2 (LT2). А като цяло Surface Water Treatment Rule (2006) е най-широко 
използваният протокол за валидация.Тя позволява гъвкавост при валидация 
позволявайки  определяне на дозата при работа.. 
National Water Research Institutes (NWRI) Ultraviolet Disinfection Guidelines for  Drinking. 
Water and Water Reuse (2012) разработва насока за голяма доза  (California Title-22) 
за използване на водата повторно за различни приложения 



UV Дизайн Подходи 

Пресмятане размера на модела (чисто теоретично) : 
• PSS (Сумиране на точков източник) 

 
 
Биологично проверени методи (биологични проучвания, 
според регламентите): 
• Сертифициран от DVGW  
• Сертифициран от ÖNORM 
• Валидирано спрямо US EPA UVDGM  



Data In 

Result Out 

•  Чисто математически подход 

•   Не се основава на качеството на водата взета от 
специфично място или визирани организми 

•  Не се базира на микробиологични данни 

•   Не се взема под влияние стареенето и      
замърсяването на лампите 

•   Хидравличните условията в реактора се приемат 
за идеални 

•  Разпространението на УВ светлина в реактора се 
приема за равномерно 

УВ дизайн подходи 
Точков източник на сумиране (PSS) 



Средно време на облъчване: 
•  дебит / дебит на реактора 

•  Скорост на преминаване на 
водата 

•  загуби 

Средна интензивност: 
•  Изходна мощност на лампите 

•  Часове работа на лампите 

•  UVТ на кварцовите тръби  

•  Качество на водата 
(UVТ) 

UV доза = Времето на облъчване x Интензитет 
  [mJ/cm²]       =          [s]                     x    [mW/cm²] 

УВ дизайн подходи 
Точков източник на сумиране (PSS) 



Design Approaches 
Biological verified Method: Bioassays 

•  Валидиращ тест с реални единици се изпълнява и записва от независима 

трета страна . 

•  Това валидиране определя условията на работа, при които реактора 

доставя необходимата доза UV ? (дебит, UVT, UV интензивност измерена 

чрез сензор, състояние на UV лампата) 

•   Винаги съгласно стандартите: DVGW, ÖNORM или UVDGM 

•  Състои се от три фази: 

- Микробиологично тестване на УВ реактора  

-  Светлинно насочен анализ 

-  Анализ на данни / докладване 



Подходи към дизайна 
Биологично проверен Метод: Биообразци 



Кратко описание на UV дизайна 

Ø   Какъв е източника на вода? 
Ø   Стъпки на обработка на водата преди дезинфекция 
Ø   дебит: максимален, минимален, среден 
Ø   Какво е UVT and SS на водата? 
Ø   Как навлиза водата в системата-под налягане или                 
гравитачно? 
Ø   Каква е целта на дезинфекция? 
Ø   Изберете валидирани и сертифицирани системи 

Ø   Попитайте нашите специалисти!!  Премерете UVT,     
представете подробна спецификация,чертежи на аутокад,пилотни 
инсталации и …….. 

 

 



Работа на УВ системата 

Ø Надеждност: Уверете се, че дезинфекция е на ниво 

“За доброто представяне на УВ системата, те трябва да бъде тествана при едни 
и същи условия на водата (UVT, дебит) , както по време тестването” 
 

    Как да се постигне това? 
•  Контрол на UV система въз основа на показанията на интензивност UV 

• Да се вземе под внимание стареенето на лампите и тяхното замърсяване 

Ø Експлоатирайте системата икономично 
 

 



Работа на УВ системата  
Надеждност: UV сензор 

Ø  UV сензорите са сертифицирани спрямо ÖNORM 

 

•  Постоянно наблюдение на UV дозата 
•  Гарантирана дезинфекция при: 

- Промяна на дебита 
- Промяна на качеството на водата 

•  Висока точност: ÖNORM 
•  Калибриран 

 

 

UV сензор във 
всички системи 



Работа на УВ системата  
Надежност: Автоматична избърсваща 
ситема 

Ø  Автоматична избърсваща система 

 

•  Почистваща система без използването на химически 
препарати 

•  Доказана трислойна избърсваща система с FPM + PTFE 
пръстени 

•  Продължително предпазване от замърсяване на 
кварцовите тръби,което довежда до по-малка консумация 

на енергия и добри дезинфекционни показатели  

•  Програмируеми избърсващи цикли 

•  Четка за почистване екрана на сензора 

•  Продължителна работа 

•  Сведена до минимум поддръжка 

 

 

Подходяща за 
почти всички 
системи 



• Local / off / remote ключ 
• Достъпни потребителски сигнали 
- UV Доза/Интензивност 4-20 mA 
- Без-напреженови контакти за:  

•  Системата работи 
•  Аларми с висок приоритет 
•  Аларми с нисък приоритет 

• Опционални входове 
- Сигнал за дебита 4-20 mA 
- Дистанционно включване/изключване (230V 
или без-напреженов) 
- UVТ 

• SCADA за дистанционно управление и 
контрол 
- Състояние на системата 
- Алармени съобщения  
- Работни стойности 

Всички сигнали от сензорите, 
аларми ,SCADA  свързаност и 

контрол на дозата се 
обработват  в уникалният 

EcoTouch  контролер  
За максимална потребителска 

използваемост. 

Ø  Контролно табло 

 

Работа на УВ системата  
Надеждност:  Контрол 



Истински контрол на дозата à сензорно базиран 
 

         Непрекъснато отчитане на: 

§  Промяна на UV-T  

§  Стареене на лампите 

§  Замърсяване на кварцовите тръби 

§  Дебит        
 
 
è  Спрямо показанията на сензора се регулира изходната мощност 

   
 è  Намаляването на консумираната енергия спрямо работните условия  

  е без никакъв компромис спрямо дезинфекционните показатели 

Op#Dose	  Control	  

Работа на УВ системата 
Надеждност и икономичност : WEDECO реален контрол 
на дозатаOptiDoseTM 



Работа на UV системите 
Живот на лампите 

14,000 часа гарантиран живот на 
лампите в комбинация с Ecoray 

баластни карти!!! 

Сертификат за стареене на ECORAY УВ лампи 



§  Няма нужда от специални 
инструменти 

§  Няма нужда от изпразване на 
системата 

§  Лесни и бързи за работа plug  
       конектори 
§  Лесно боравене с лампите 
§  Максимално 2минути на  
       лампа за смяна 
 

Бързо и лесно подменяне на лампите 
 

OPERATION OF UV SYSTEMS 
Economy: Lamp replacement   



Подобрената WEDECO ECORAY® техлогия 
 
 

ECORAY 



§  Клиент:    Seymour-Capilano Waterworks 
     Ванкувър, BC 
     Канада 

§  Дебит :    94,000 m³/h 
§  система:    24 x K143 12-4 (5) 
§  Параметри на системата: 2 log Crypto – 5,8 mJ/cm² съгласно 

UVDGM 
§  Инсталирана:   2004 

Питейна вода 



§  Mühlheim - Ruhrgebiet, NRW,  Германия 

§  Дебит  :    8,000 m³/h 
§  Система:    4 x K143 12-9 
§  Параметри на системата: 40 mJ/cm² acc. to DVGW 
§  Инсталирана:   2003 

Питейна вода 



Питейна вода 

Клиент: Vattenverket Marienberg – Uddevalla (Швеция) 
• 3 x Spektron 650e 
• Дебит: 700 m3/h  
• UVT: 82.9% 
• UV Доза: 40 J/m2 (UVDGM) 
• Инсталирана : 2013  

 



Клиент: City Nieheim – Германия 
 
• Станция: Spring Erwitzen 
• система: Spektron 25 S 
• дебит: 35 m³/h 
• дизайн: 40 mJ/cm² DVGW 
 Инсталирана на: 02/2007 

Питейна вода 



Подобрената WEDECO ECORAY® техлогия 
 §  Mangere STP; Оукланд Нова Зеландия 

-  16,5 m³/s 

-  12 канала,  7776 UV lлампи  

-  Най-голямата инсталация за отпадни води 

§  Един  канал оборудван с ECORAY   лампи допринася за 
-  15% спестяване на енергия 

-  Намаляват се усилията за поддръжка 

-  Намалени разходи за поддръжка 

 

Отпадъчни води 
 



TAK 55 9-12x3i1 
1 канал, 3 банки 
648 лампи 
3.600 m³/h 
 
03/2011 
 

Отпадъчни води 

Берлин-Ruhleben 
Schutz der Havelgewässer, Energieeinsparung 



Най- голяната инсталация в 
Германия 
6 канала, 2 банки 
21.600 m³/h 
2004 
 

Отпадъчни води 

Мюнхен-Gut Marienhoff 



Отпадъчни води 

Camden 
 
DURON 48i2-2x2  
48 UV лампи 
Настоящ дебит 1150 m³/h  
 

Рекунстроирано 
 

DURON 96i2-4x2  
96 UV лампи 
Бъдещ дебит 2300 m³/h 
 

UVT 60%  
Цел 200 F.C.  
 



Отпадъчни води 

Lagares, Испания 
DURON 384i4-8x3 
1152 UV лампи 
дебит 7200 m³/h  
UVT 37%  
Цел 1000 F.C.  
 



Отпадъчни води. Lagares 



Дъждовни води 

Chichester Stormwater 
DURON 120i1-10x1 
120 UV лампи 
дебит 1000 m³/h  
UVT 40%  
цел 1000 F.C.  
 



Повторна употреба на отпадната вода 
 
•  Подготовка на 
пречистени 
отпадъчни води за 
напояване или 
почистващи цели 



Използване на отпадна вода за напояване на 
голф игрища 

Къмпинг и голф парк 
2x 35 m³/h 
2x LBX 50 
06/2008 

Fehmarn Island (Germany) 



Промишлени приложения 

Silver Fern Farm in Balclutha - NZ 
 
UV реактор:    4 x LBX 1000 EW 
Приложение :    Вода изплозвана при обработката на месо 
Дебит през системата:   700m³/h 
Минимално UVT при 254nm :  25 % (1 cm) 
Неразтворени в-ва:   50 mg/l 
E.Coli (на входа) :     1,000,000 CFU / 100 ml @ средно 
Желана дезинфецция:   <2000 Ecoli/100ml @ средно 

 
 



Промишлени приложения 

Клиент: Purena GmbH, Burgdorf - Germany 
• Система: Spektron 350e  
• дебит: 230 m³/h 
• SAK254 nm = 3,3 m-1 
• дизайн: 40 mJ/cm² DVGW 
• Инсталирана : 11 / 2012 
 



Промишлени приложения: завод за бутилиране 

 
•  Дe-озониране или 
Дe-хлориране на 
водният продукт 

•  Дезинфекция на 
водата за 
изплакване 



Аквариуми и рибни стопанства 

DomAquarée 
 
Цилиндричен аквариум в 
CityQuartier  
Berlin 
 
Морска вода 
1000 m³, 25 m височина  
 
B 300 PE 
200 m³/h 
 
11/2006 



Рибни стопанства 
 
•  Монтаж на UV след 
биологично активен 
филтър в цикъла 
на пречистване на 
водите 

 
•  Значително 
нарастване на 
броят на рибите 
след инсталацията 
на филтър и UV (до 
16 пъти повече 
риба!) 



Рибни стопанства 

DURON 384i4-8x3 
1152 UV lamps 
Flow 7200 m³/h  
UVT 37%  
Target 1000 F.C.  
 

Ферма за рибиNorway  
DURON 144i3-3x1 
144 UV лампи 
Дебит 5000m³/h  
UVT 90%  
25mJ/cm² калкулирана доза 

 



Плувни басейни 
 
•  Монтиране на УВ 
     след филтриране  

•  Значително 
намалява 
използването на 
хлор и хлорни 
препарати 

•  Намалява 
търсенето и 
използванети  на 
хлор 



Въпроси? 


