
Watersprint
Innovativ och intelligent 
vattenrening för egna brunnar

Smart modern  
UV LED-teknik  
bidrar till en energi-
effektiv lösning.

Kompakt enhet för 
småhus, enkel att  
installera och använda.

Inga kemikalier och 
inget kvicksilver.

Lång livslängd, mycket 
lågt underhåll, låg  
energiförbrukning och 
kort återbetalningstid.

Säker Energieffektiv

Enkel installation

Miljövänlig Låg kostnad

Dödar effektivt alla 
bakterier, protozoer 
och virus med modern 
UV LED-teknik.
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Watersprint

För ett säkert 
dricksvatten
I din närhet kan det finnas många verksamheter och 
omständigheter som påverkar vattenkvaliteten i din 
brunn, till exempel avloppsinfiltration, läckande av-
loppsrör, jordbruk eller gödselupplag. 

Watersprint är en svensk världsunik innovation som 
ger det bästa skyddet mot dessa risker. Det unika  
med Watersprints produkt är att den på ett smart  
sätt använder UV LED-teknik, vilket ger en ny och 
mycket energisnål produkt som endast är aktiv vid  
genomströmning av vatten. Det revolutionerande är 
att UVC-ljus genereras från lysdioder (LED) i storlek  
av ett knappnålshuvud. 

Produkten är den mest miljövänliga på marknaden i 
dag eftersom inga kemikalier eller kvicksilver används. 
Den är även underhållsfri, eftersom inga årliga lamp-
byten behövs.

Purify Flex
9 liter per minut
540 liter per timme
Livslängd 3 240 000 liter vatten

Purify Flex Plus
12 liter per minut
720 liter per timme
Livslängd 4 320 000 liter vatten

Purify Flex Advanced
15 liter per minut
900 liter per timme
Livslängd 5 400 000 liter vatten

Medföljande: Strömförsörjning. Tillbehör: Väggfäste.
Produktfakta

Strömförsörjning: 24VDC reglerad
Längd: 267 mm
Diameter: 67 mm
Anslutning: inv. G1/2 utv. G1/2

Tekniska data, samt mer information om produkten finns på  
www.fmmattsson.com/sv/watersprint 

Det renade vattnet är säkert att dricka och att 
använda till matlagning.
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