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Vannanalysetjeneste fra CANES /KOMPA 
Hvorfor er vannanalyse fra lukkede energianlegg viktig? 
Lukkede energianlegg som f.eks. varmeanlegg, kjøleanlegg, energibrønner, væskegjenvinner, gulvvarmeanlegg 
er avhengig av god vann-/væskekvalitet for å fungere optimalt. Denne væskekvaliteten vil endres over tid og i 
verste fall får man korrosjonsproblemer som gir driftsproblemer og økt energibruk. Derfor er det viktig å ha 
gode systemer for vannbehandling og gode rutiner for ettersyn av anleggene. Som et ledd i dette anbefales det 
å ta jevnlige analyser av vannet/væsken. Resultatet vil gi en viktig pekepinn på status i anlegget og vil være en 
kvalitetskontroll på om vannbehandlingen som er installert og rutinene for service og vedlikehold fungerer 
etter hensikten.  

CANES tilbyr vannanalyse og tredjepartskontroll fra KOMPA  
Ved behov for vannanalyser kan CANES bistå i prosessen i å få dette analysert og vurdert i en uavhengig 
tredjepartskontroll av KOMPA. Det er en stor fordel å ta en vannanalyse før igangsetting av vannbehandling. Da 
kan man dokumentere status før vannbehandling – og ha dette som referanseverdi. Det anbefales å ta ny 
analyse årlig for på denne måten å kunne følge utviklingen videre og avdekke om vannbehandlingen og drifts- 
og ettersynsrutinene virker etter hensikten.  

Fremgangsmåte; 
 Gå til Canes.no  
 Last ned bestillingsskjema med instruks 
 Last ned og fyll ut kartleggingsskjema som det lenkes til i instruksen 
 Utfør vannanalyse på godkjent vannflaske etter instruks beskrevet av KOMPA 
 Lever direkte – eller send inn prøve til laboratoriet 
 Når analysen er ferdig vil KOMPA gjøre en vurdering av resultatet og utarbeide en rapport som 

beskriver status på vann/væskekvaliteten og anbefale ev. videre tiltak.  

Gratis vannanalyse 
CANES byr på 1 gratis analyse og tredjepartsvurdering fra KOMPA ved kjøp av industri vannbehandlingsutstyr 
ifra CANES. Om kunde ønsker å benytte en annen leverandør på vannbehandling til sitt anlegg faktureres 
KOMPA sine tjenester kunde ifra CANES. 
 

 Priser 2020: 2780,- eks. mva. 

Samarbeidsavtale CANES og KOMPA 
CANES har 19.10.20 signert en samarbeidsavtale med KOMPA AS for å overvåke væskekvalitet og kvalitetssikre CANES’ vannbehandling ved 
varme- og kjøleanlegg. «Vi vil med dette samarbeidet sette en ny standard for bransjen og kundene der leverandørene blir kontrollert og 
må levere etter forventning» Produktansvarlig for Vannbehandling Ove Gudding i CANES. KOMPA er det faglige alibiet som gir kunder den 
trygghet som en tredjeparts kontroll i sine valg av tiltak og løsninger for sitt varme/-kjøleanlegg. Det vil styrke CANES sin 
vannbehandlingsavdeling, sier Gudding videre. 
 
KOMPA er et kompetansesenter bestående av erfarne rådgivere og ingeniører som gir en uavhengig tredjepartskontroll av VVS tekniske 
innretninger. KOMPA har et av landets ledende fagmiljø innen vannbehandling og væskekvalitet i lukkede energianlegg. Deres kjemiker 
Van Ha Doan har over 20 års erfaring med vannbehandling on- og offshore.  Doan og kollegaen Maria Råken sitter begge i den europeiske 
arbeidsgruppen «CEN/TC228/WG1 General performance requirements of heating systems and subsystems in buildings.» Dette arbeidet 
har som mål at det settes krav til vannbehandling i nye og eksisterende europeiske standarder for varme- og kjøleanlegg i bygg. Dermed er 
KOMPA alltid oppdatert på gjeldende krav og retningslinjer for vannbehandling både nasjonalt og internasjonalt. 
 
 

 

Behov for andre typer analyser? 
Har du etanol i anlegget og ønsker å sjekke konsentrasjon?
Har du glykol i anlegget og ønsker å sjekke om det er monoetylenglykol eller propylenglykol?
Har du etanol eller glykol i anlegget og ønsker å sjekke frysepunkt? 
For lavtemperaturanlegg (f.eks. gulvvarme) så anbefales en bakterieanalyse (kimtall 22 °C)
Kontakt KOMPA på analysesenteret@kompa.no, så bistår de med bestilling av prøveutstyr og instruks 
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