Naturlig vattenrening helt utan kemikalier
Europe Filtersystem är effektiviserad så att även Uran reduceras!
Utvecklat av Europe Vattenrening AB
Film tryck här Avjärning för hydropress
I över 36 år har vi arbetat med rening
av problemvatten. Denna långa
erfarenhet är en garanti för att du får
rätt anläggning för just ditt
vattenproblem och att anläggningen
fungerar.

Rening utan kemikalier
Tack vare vår enkla och effektiva
luftningsmetod kan vi rena extra besvärliga
vatten utan att behöva använda oss av
farliga kemikalier. Detta betyder effektiv
rening med maximal driftsäkerhet och
minimalt servicebehov. Utrustningen är
konstruerad för att ge samma perfekta
vattenkvalitet år ut och år in.

Anpassning
Varje reningsanläggning anpassas
efter det vatten som ska renas. Både
filtermaterial och kringutrustning väljs
individuellt för varje speciellt vatten.

Garanti på reningsresultatet
Om mot all förmodan reningsresultatet ej
skulle bli tillräckligt bra kan man mycket
enkelt modifiera anläggningen och
komplettera med hydrofor, cirkulation.
Härmed infaller automatiskt
återköpsgarantin på två år.

Vattenanalys
För att kunna skräddarsy rätt
filteranläggning rekommenderas att
man gör en vattenanalys. Har man
redan gjort en analys vill vi gärna titta
på denna. Annars har vi mycket
generösa erbjudande på
vattenanalyser som analyseras på helt
oberoende Ackrediterat laboratorium.

Europe Filtersystem för
Underhållsfritt
Hydropress/Wellmate trycktank
Våra filtertankar är lätthanterliga samt helt
Inkl. Luftblandare som syresätter,
underhållsfria, 10år garanti. Filtertanken
vattenfilter samt tillbehör enligt nedan.
har en livsmedelsgodkänd helgjuten
Avlägsnar Järn, Mangan, Uran, färg,
inneflaska samt ett spunnet skydds lager
Svavelväte lukt, humusbundet järn,
Vill du veta mer?
utvändigt, detta gör att de tål alla typer av
balanserar ph-värdet, eliminerar
I så fall är vårt Tel 0478-10017
aggressiva vatten!
aggressiv kolsyra.
Denna text hänvisar till ovanstående bild vid ett par tillfällen i texten och markeras med stjärnan*
Europe Filtersystem med luftblandare syresätter och gör Ert vatten rent och friskt.
Vårt unika filtersystem med luftblandare fungerar alldeles utmärkt även om kunden bara har en liten hydropress (trycktank
med gummiblåsa, röd tank *). Med andra ord slipper man i de flesta fall byta till en stor dyr hydrofor.
Luftblandaren (silvriga rostfria röret *) förbearbetar vattnet genom att syresätta vattnet när råvattenpumpen startar. Detta
gör att järn, mangan och Uran oxiderar/fäller ut och kan därefter enkelt fångas upp i vattenfiltret (gul tank *).
Vattenfiltret fräschas därefter upp genom en så kallad backspolning/renspolning. Detta kan ske antingen manuellt eller
automatiskt. Vilken intervall det ska vara mellan gångerna är beroende på hur mycket järn, mangan som finns i vattnet samt
vattenförbrukningen. När man vet detta rekommenderas ett visst antal spolningar i veckan normalt ca 2-4 ggr/vecka. En
manuell backspolning görs genom några enkla handgrepp. Filtersystemet fodrar ingen passning under spolningen och ca tio
minuter räcker. Filtersystemet är mycket användarvänligt och lättskött.
Foton av monterade anläggningar hittar ni på vår hemsida under Referenser.

Manuellt alternativ.
Förbigångspaket, med
egenutvecklad filtertopp av
högsta kvalitet.
Modell
M-10

Automatiskt alternativ.
Smidig dygns automatik av
högsta kvalitet med
24 volts transformator samt
förbigångspaket.

Luftblandaren LB-7 är vårt
egenutvecklade luftningssystem som samarbetar i
harmoni med råvatten-pump.
(HxB 800x103mm. R25)
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Rostfria flexslangar i
livsmedelgodkänd kvallitet
samt smidig påfyllningstratt
ingår för enkel installation.
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Dysrörsstoppet för kundens trygghet
Utvecklad och Patenterad av Europe Vattenrening AB

Vi löste ett utav de största
problemen för toppmonterade
filtersystem genom att utveckla och
patentera ett unikt Dysrörsstopp.
Dysrörsstoppet ingår i Våra
filtertankar för kundens trygghet!
Toppmonterade filtersystem som
Ej har ett dysrörsstopp löper stor
risk för att dysröret
(grått rör på bilden) följer med upp
när man skruvar bort
automatiken/filterhuvudet!
Detta inträffar vanligtvis när man
vill göra en enkel rengörning av
automatik/filterhuvud eller vid
påfyllnad av ph-höjande filtermassa
(1-2gg/år).
När dysröret följer med upp blir allt
tidskrävande och kostsamt det finns
nämligen ingen möjlighet att få ned
dysröret på rätt plats igen.
Man måste i så fall tömma ut all
filtermassa för att sedan fylla
filtertanken på nytt! Gör man ej
detta utan tvingar ned dysröret är
chansen stor att man skadar
bottendysan (gul sil på bilden) och
filtermassan kan härigenom följa
med ut i ledningsnätet!

Utan detta unika Dysrörsstopp blir
den annars så enkla servicen av
automatiken eller en smidig
påfyllning av ph-höjande
filtermassa istället en invecklad och
väldigt kostsam process.
Helt i onödan!
Dysrörsstoppet är lösningen på
detta stora problem världen över
som helt enkelt förhindrar att
dysröret följer med upp när man
avlägsnar automatik/filterhuvudet.
Detta helt unika samt genomtänkta
Dysrörstopp är tillverkad i
miljöplast och har redan blivit vida
känt över stora delar av Europa.
Funktionen med Dysrörsstoppet
fungerar år ut och år in i över 99%
utav fallen vilket gör produkten helt
Detta är en schematisk bild på hur unik!
Dysrörsstoppet skall sitta i alla
man enkelt monterar vårat
Dysrörsstopp på dysröret som ska toppmonterade filtersystem för att
underlätta både för Kund, Rörfirma
följa med alla toppmonterade
och Vattenreningsföretag.
filtertankar!
I alla våra Avjärnings- och
Våra kunder kan vara trygga med Avsyrnings-filter sitter detta unika
att Dysrörsstoppet ingår och sitter Dysrörsstopp. Kunder och
monterat i filtertanken vid köp av Rörfirmor är välkomna att beställa
eller höra av sig för mer
komplett filtersystem!
information.

Europe Vattenrening AB är ett genuint familjeföretag som alltid ser till kundens bästa.
Vi har investerat Miljontals kronor i utveckling av flertalet patent som gör våra filtersystem världsledande på
marknaden, gällande reningseffekten samt att de för kunden skall vara lättservade och användarvänliga.
Har Ni några frågor så tveka inte att kontakta oss.

”Det svåra är inte att utveckla något invecklat, det svåra är att utveckla något enkelt.”
Film tryck här Avjärning för hydropress

Med vänlig hälsning ifrån det genuina familjeföretaget!
EUROPE VATTENRENING AB
Besöksadress: Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP
Tel 0478-10017
(Fax 0478-12213)
Hemsida: www.europevattenrening.se
E-mail adress: europe.vattenrening@tele2.se
Patent nr. C2526505
Europe Vattenrening AB –ett genuint familjeföretag som erbjuder Er det naturliga valet.
Copyright © 2015[europe vattenrening AB]. Med ensamrätt. Telefon 0478-10017

