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1. Systembeskrivelse 

ApurgoClean er en samlebetegnelse på våre intelligente doseringssystem for kjemikaliedosering. 

Våre doseringssystemer består av flere modeller og er robuste og fleksible. Vi leverer både mobile og 

permanente løsninger som kan tilpasses ulike typer bygg og ulike bakterielle utfordringer.  

ApurgoCleanPMD er et doseringssystem som benyttes for å behandle og forebygge bakterievekst og 

Legionella i forbruks- og drikkevannsanlegg. Systemet er basert på dosering av hydrogenperoksid 

som er stabilisert med sølv og består av en membran-doseringspumpe med nødvendig tilbehør for 

kontinuerlig dosering ut i fra vannforbruk i bygget. 

Normalt installeres anlegget på hovedvannsinntak slik at alt forbruksvann behandles.  

2. Offentlige godkjenninger og HMS 

Apurgo benytter kun biocider som er godkjent av Mattilsynet for behandling av drikkevann. 

Doseringsmengde skal ikke overskride 30 ppm H2O2 og konsentrasjon i drikkevannet skal ikke 

overskride 20 ppm H2O2. 

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som raskt omdannes til oksygen og vann, som er gunstig i 

et miljøperspektiv. 

Ufortynnet Hydrogenperoksid er et sterkt oksidasjonsmiddel som kan gi alvorlige etseskader på 

hud/øyne ved uforsvarlig håndtering. All håndtering og lagring må skje i henhold til produsentens 

HMS-datablad og beskrivelser.  
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3. Prosjektering 

3.1. Valg av system 

ApurgoCleanPMD leveres i en standardversjon hvor det i tillegg kan gjøres tilvalg ut i fra behovene på 

vært enkelt bygg/prosjekt. 

ApurgoCleanPMD standardversjon inkluderer: 

- Doseringspumpe med betjeningspanel som blant annet inkluderer følgende funksjonalitet: 

o Start/stopp  

o Innjustering av konsentrasjon  

o Drift- og alarmstatus 

o Pulsstyring for automatisk dosering basert på vannforbruk i bygget 

o Automatisk styrt magnetventil for avgassing av pumpens væskedel 

- Multifunksjonsventil montert direkte på pumpens utløp  

o Sikrer konstant mottrykk og hindrer hevertfunksjon 

o Beskytter mot overtrykk i doseringsslangen etter pumpen 

o Enkel utlufting av pumpen under oppstart 

o Enkel tømming av doseringsslangen etter pumpen 

- Sugestav med 2 nivåbrytere for montering i 25 liters kjemikaliebeholder 

o Nivåbryter 1 gir først varsel om behov for etterfylling av kjemi 

o Nivåbryter 2 stopper pumpen for å unngå tørrkjøring 

- Injeksjonsventil med tilbakelagssikring 

o Lengden kan tilpasses slik at inndosering skjer i midten av vannrøret 

- 10 meter fleksibel doseringsslange 

- Klargjort for tilkobling mot SD-anlegg 

o Alarmsignal ved behov for etterfylling av kjemi eller driftsstopp 

- Pumpe og koblingsboks installert på montasjeplate 

o Internkabling er ferdigstilt ved leveranse 

o Koblingsboks er grensesnitt for tilkobling av signal fra vannmåler og signal til SD-anlegg  

 

ApurgoCleanPMD tilvalg 1 inkluderer: 

- Systemet leveres ferdig montert på rigg i rustfritt stål med dryppkar og justerbare ben 

 

ApurgoCleanPMD tilvalg 2 inkluderer: 

- Systemet leveres ferdig montert på rigg i rustfritt stål med dryppkar og justerbare ben og i tillegg 

med gjennomsiktige dører for mekanisk beskyttelse av anlegget 

o  Kan leveres med låsbare dører på forespørsel 
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3.2. Systemskisse  

Normalt installeres anlegget ved vanninntaket slik at så mye som mulig av sanitæranlegget blir tilført 

behandlet vann. 

Ved enkelte tilfeller utelates deler av sanitæranlegget (f.eks. vann til basseng/bad). Avgrening til 

systemer som ikke skal tilføres behandlet vann må etableres før (oppstrøms) Apurgo-anlegget.    

Figur 1 – Systemskisse ApurgoCleanPMD  
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3.3. Dimensjoner 

ApurgoCleanPMD standardversjon: 

Pumpe, koblingsboks og internkabling er installert på montasjeplate for oppheng på vegg.  

H = 490 mm, B = 560 mm, D = 450 mm. 

NB: Det kreves i tillegg fri plass for betjening av systemet foran montasjeplaten. 

 

ApurgoCleanPMD med tilvalg 1: 

Systemet leveres ferdig montert på gulvstående rigg i rustfritt stål med dryppkar og justerbare ben. 

Riggen kan plasseres inntil vegg eller frittstående. 

H = 933 mm, B = 706 mm, D = 456 mm. 

NB: Det kreves i tillegg fri plass for betjening av systemet foran riggen.  

 

ApurgoCleanPMD med tilvalg 2: 

Systemet leveres ferdig montert på gulvstående rigg i rustfritt stål med dryppkar og justerbare ben. 

Riggen kan plasseres inntil vegg eller frittstående. 

H = 933 mm, B = 706 mm, D = 456 mm. 

NB: Det kreves i tillegg fri plass for betjening av systemet foran riggen. Minimum 400 mm i tillegg til 

dybdemål for åpning av skapdører.  

 

3.4. Grensesnitt / ikke inkludert i Apurgos standardleveranse  

Vannmåler: 

Systemet krever signal fra vannmåler for automatisk dosering. Signalet må være puls per 1 liter for 

tilkobling mot 24V pulsinngang. Det installeres egen vannmåler for doseringsanlegget og det 

anbefales at denne inkluderes i leveransen fra Apurgo (se skisse i kap. 3.2). 

Elektro: 

Systemet krever at kunde/byggherre besørger følgende: 

- Dobbel stikkontakt ved anlegget 

- Tilkobling av signalkabel mellom doseringsanlegget og vannmåler 

- Eventuelt tilkobling av signalkabel mellom doseringsanlegget og SD-anlegg 

VVS: 

Systemet krever at kunde/byggherre besørger følgende: 

- Installasjon av nødvendig røropplegg iht. Apurgos installasjonsmanual (se skisse i kap. 3.2) 

- Montering av doseringsanlegg iht. Apurgos installasjonsmanual 

- Bistand ved igangkjøring av systemet 

http://www.apurgo.no/
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3.5. Begrensninger og forutsetninger 

Systemet skal ikke behandle vann som brukes i basseng/bad. Der hvor dette er aktuelt kan tilførsel til 

slike installasjoner hentes oppstrøms (før) doseringsanlegget.  

Dersom systemet skal kombineres med andre vannbehandlingsløsninger skal dette avklares med 

Apurgo.  

Vanninntaket må ha tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 

Maksimalt vanntrykk: 10 bar (trykkreduksjonsventil som sørger for stabilt mottrykk for 

doseringsanlegget anbefales).  

Maksimal omgivelsestemperatur: 25°C 

Ved høyere temperatur i området installasjonen skal plasseres kan det benyttes lukket kabinett med 

kjøling via ventilasjon. 

Det skal kun benyttes kjemikalier som er godkjent for behandling av drikkevann.  

4. Installasjon og igangkjøring 

Installasjon besørges av kunde/byggherre iht. Apurgos installasjonsmanual. Igangkjøring utføres i 

samarbeid mellom Apurgo i Trondheim og med kunde/kunderepresentant på byggeplassen. Apurgo 

skal fylle ut igangkjøringsrapport, enten over telefon eller ved fysisk oppmøte på plassen.  

I nye bygg bør systemet settes i drift før anlegget fylles med vann for å unngå bakterievekst.  

Det anbefales at det tas ut vannprøver som analyseres på Legionella og kimtall i forbindelse med 

oppstart slik at man har gode referanseverdier for videre prøveregime. Dette er spesielt aktuelt der 

hvor systemet installeres i eksisterende bygg hvor det allerede kan være etablert biofilm og bakterier 

i rørnettet.  

5. Drift og vedlikehold 

5.1. Drift- og vedlikeholdsavtale 

Det bør tegnes en drift- og vedlikeholdsavtale med Apurgo eller en godkjent Apurgo-ambassadør. 

Avtalen sikrer: 

• At nødvendig vedlikehold og kontroll for sikker drift av ApurgoClean vannbehandlingssystem blir 

gjennomført 

• Leveranse av kjemikalier som er godkjent for behandling av drikkevann og annet nødvendig 

forbruksmateriell 

• Driftstøtte med årlig gjennomgang av driftsrutiner 

• Levering av årlig drift- og servicerapport 

• Ved behov, tilgang på spesialkompetanse innen vannbehandling og legionellaproblematikk 

utover det som er inkludert i avtalen 

5.1.1. Service  

For å sikre funksjonalitet og sikkerhet må det gjennomføres en årlig service med ettersyn og bytte av 

slitedeler. Årlig service er inkludert i drift- og vedlikeholdsavtale.  

http://www.apurgo.no/
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5.2. Daglig drift 

Daglig drift av anlegget omfatter rutinemessig ettersyn og kontroll som normalt ikke er inkludert i 

drift- og vedlikeholdsavtale. Disse oppgavene utføres normalt av anleggseier eller anleggseiers 

representant på lokasjonen.  

Dette omfatter blant annet: 

- Bestilling og etterfylling av kjemi ved behov 

- Ukentlig kontroll av doseringsanlegg og konsentrasjonsmåling 

- Ukentlig gjennomspyling av lite brukte tappepunkter for å få vannbehandling fram i hele 

rørnettet  

- Kvartalsvis ettersyn av siler og pelatorer for å avdekke eventuelt løsrevet biologisk materiale, 

inkludert rengjøring ved behov 

- Håndtering av enkle driftsavvik som eventuelt avdekkes under kontroll av anlegget eller ved 

alarmsignal i SD-anlegg. Eksempelvis lufting av doseringsanlegget, spenningsbortfall etc. 

- Loggføre konsentrasjonsmålinger, etterfylling av kjemi/vannforbruk og eventuelle driftsavvik  

Vær oppmerksom på at nødvendig hyppighet for gjennomføring av driftsoppgaver kan variere fra 

bygg til bygg og vil for eksempel være avhengig av biologiske forhold, størrelse og bruksmønster.  

6. Garantier 

Apurgo garanterer at all Hardware og kjemikalier oppfyller kravene i relevant regelverk. 

Alle slitedeler har full garanti under løpende Drifts- og vedlikeholdsavtale. Øvrig hardware har 24 

mnd. fra leveringsdato. 

7. Kontaktopplysninger 

Produsent/leverandør:   Apurgo AS   

Organisasjonsnummer:   NO 994 807 609 MVA   

Postadresse:    Leirfossvegen 27  

Postnummer og poststed:  7038 Trondheim   

Telefon:    (+47) 72 90 96 60 

E-post:     post@apurgo.no 

Web:     www.apurgo.no 
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