
Watersprint
Innovativ og intelligent 
vannrensing for egne brønner

Smart, moderne UV 
LED-teknologi bidrar 
til en energieffektiv 
løsning.

Kompakt enhet for 
småhus, som er 
enkel å installere og 
bruke.

Ingen bruk av kjemi-
kalier og kvikksølv.

Lang levetid, svært 
lite vedlikehold, lavt 
energiforbruk og kort 
tilbakebetalingstid.

Sikker Energieffektiv

Enkel installasjon

Miljøvennlig Lav kostnad

Dreper effektivt alle 
bakterier, protozoer 
og virus med moder-
ne UV LED-teknologi.



Watersprint

For trygt drikke-
vann
I nærmiljøet kan det være mange aktiviteter og om-
stendigheter som påvirker vannkvaliteten i brønnen 
din, for eksempel tilsig av kloakk, lekke avløpsrør, 
jordbruk eller gjødsellager. 

Watersprint er en svensk, verdensunik nyskapning 
som gir den beste beskyttelsen mot slike risikoer. Det 
som er unikt med Watersprints produkt, er at det på 
en smart måte bruker UV LED-teknologi, som gir et 
nytt og svært energieffektivt produkt som kun er aktivt 
ved gjennomstrømning av vann. Det som er revolu-
sjonerende er at lysdioder (LED) på størrelse med et 
knappenålshode generer UVC-lys. 

Produktet er det mest miljøvennlige på markedet i 
dag, da det ikke brukes kjemikalier eller kvikksølv. Det 
er dessuten vedlikeholdsfritt, ettersom årlig bytte av 
lyskilder, er unødvendig.

Purify Flex
9 liter per minutt/540 liter per time
Levetid 3 240 000 liter vann
FMM 1615-0012  NRF 430 48 88

Purify Flex Plus
12 liter per minutt/720 liter per time
Levetid 4 320 000 liter vann
FMM 1615-0018  NRF 430 48 89

Purify Flex Advanced
15 liter per minutt/900 liter per time
Levetid 5 400 000 liter vann
FMM 1615-0024  NRF 430 48 91

Følger med: Strømforsyning. 
Tilbehør: Veggfeste (par) FMM 1615-1000  NRF 430 48 92

Produktfakta

Strømforsyning: 24 VDC regulert
Lengde: 267 mm
Diameter: 67 mm
Tilkobling: innv. G1/2 utv. G1/2

Du finner tekniske data og mer informasjon om produktet på 
www.fmmattsson.com/no/watersprint 

Det rensede vannet er trygt å drikke og å bruke til 
matlaging.

V
i forbeholder oss retten til å endre design og tekniske løsninger.
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