Naturlig vattenrening helt utan kemikalier
Europe Filtersystem är effektiviserad så att även Uran reduceras!
Utvecklat av Europe Vattenrening AB

Film tryck här Avjärning för hydrofor
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Denna text hänvisar till ovanstående bild vid ett par tillfällen i texten och markeras med stjärnan*
Europe Filtersystem syresätter och gör Ert vatten rent och friskt direkt i hydroforen (hygieniskt). Luftningssystemet som medföljer ger rätt
luftkudde i Er hydrofor med automatisk luftpåfyllning.Rätt storlek på luftkudden ger mindre pumpstarter från Er råvattenpump och Ni
sparar energi! Detta gör även att vattentrycket på ledningsnätet blir jämnare och bättre! (Er hydrofor blir underhållsfri!)
Vårt unika filtersystem i kombination med rostfri eller galvad hydrofor på minst 150liter, är så effektivt att man kan ta sig an även de allra
svåraste vatten med strålande reningsresultat som håller i sig år efter år. Inte nog med att vi ser till att järn, mangan, Uran, färg och
humusbundet järn plockas ner långt under gränsvärdena för egna brunnar. Vi kan också höja ett lågt pH-värde i samma filter samt eliminera
all aggressiv kolsyra. Svavelväte lukt (lukt av ruttna ägg) elimineras effektivt av vår egenutvecklade syresättningsmetod som skapar
mikroskopiska syrebubblor i vattnet som i sin tur håller vattnet friskt från unkna lukter. Hur kan detta vara möjligt?
Varje gång Er råvattenpump startar skickas en viss mängd luft in i toppen på hydroforen med hjälp av luftinjektorn (silvriga rostfria röret *) ,
detta gör att järn och mangan oxiderar/fäller ut och kan därefter enkelt fångas upp i vattenfiltret (gul tank *) som sitter efter hydroforen.
Efter filtret sätts ett t-rör med en ledning som går vidare mot förbrukningen och en ledning som går tillbaks med cirkulationspump (*) till
botten på hydroforen. Cirkulationen är igång under dygnets alla timmar och bygger snabbt upp en mycket ren och fräsch vattenbuffert i
hydroforen.
Våra egenutvecklade filtersystem är dessutom mycket användarvänliga och lätta att underhålla.
Vi har över 36 års erfarenhet med intensiv utveckling på produkter till alla typer av problemvatten från norr till söder, det första
problemvattnet vi kom i kontakt med var på 70-talet från vår egen borrade brunn. På den tiden fanns det bara filter som krävde kemikalier
och det fungerade inte ett dugg på vårt vatten. Magnus Petersson som även är VD för detta genuina familjeföretag utvecklade Europe
Filtersystem som gjorde vattnet kristallklart, han har även utvecklat flertalet av våra kända filtersystem med patent!

Referenser hittar ni på vår hemsida.

Manuellt alternativ.
Förbigångspaket, med
egenutvecklad filtertopp
av högsta kvalitet.

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

Luftningssystem typ AL i
rostfritt syrafast 4404,
spridare, luftavskiljare med
rörsats, cirkulations-pump i
brons för kallvatten ingår!

Rostfria flexslangar av
livsmedelgodkänd kvallitet
samt smidig påfyllningstratt
ingår för enkel installation.
Ingår!
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Naturlig vattenrening helt fritt ifrån kemikalier är en enorm trygghet för vår hälsa. *
Tidigare i texten på framsidan nämndes ett par meningar om grundaren för våra europé-filtersystem
(VD Magnus Petersson). I texten nämns att en av orsakerna till varför han utvecklade sitt helt egna koncept
(europé-filtersystem) var på grund av det dåliga reningsresultatet han fått efter att ha införskaffat sig ett
kemikaliefilter i början av 70-talet till sitt egna brunnsvatten. Den andra viktiga anledningen var att han blev
väldigt chockad en tidig morgon när han skulle dricka ett glas stärkande vatten och fann att vattnet var
rosaskimrande. Det hade blivit en överdosering under natten av en viss kemikalie som filtret använde sig av.
Som tur var tappade han upp vattnet i en vit mugg och fick därför syn på detta innan han hunnit förtära vattnet.
Hade han tappat upp vattnet i ett genomskinligt glas hade han garanterat inte sett färgskiftningen och hans inre
organ hade säkerligen tagit stor skada!
Europé Vattenrening AB står för naturlig vattenrening helt fritt ifrån kemikalier.
Detta gör att Ni aldrig kan råka ut för ovanstående exempel. Det enda som ett enstaka fall av våra kunder om året
kan komma i kontakt med är vår naturliga syresättning (syresättningen gör vattnet friskt) som kan ge lite
luftpuffar på varmvattnet, detta kan man enkelt avhjälpa med vår patenterade luftfälla typ AIRCATCHER i
efterhand.
Vid installation
Fullständiga bruksanvisningar med färgbilder och svensk text,
skräddarsydda exakt efter Er trycktank samt filter val medföljer alltid
tillsammans med vårt filtersystem.
Detta gör det mycket enkelt för installatören att få en klar bild över
inkopplingen av anläggning.
Support
Installatören samt kunden har alltid fri tillgång till telefonsupport.
Detta är en ovärderlig trygghet, lika mycket vid installation som för
framtiden. Vi har Över 36 års erfarenhet att tillgå!
Modell

Manuell Automatik
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A-( )- 2400 står för avjärningsautomatik. Automatiken är färdiginställd, testkörd och är av mycket användarvänligt
utförande. Automatikens digitala klocka har hela 4 timmars batteribackup! Alla andra förinställda inställningar finns
kvar oavsett hur länge strömmen är borta! Lägsta Totala spoltidsprogram är ner till 2 minuter vilket kan användas för
brunnar med extremt dålig tillrinning sommartid! Manuell spolning görs enkelt med 4 tryck på samma knapp!

Luftinjektorn *
Finns i två utförande beroende på hydroforstorlek samt förbrukningen. Detta framgår av offertunderlaget.
AL-3 ca Höjd 500 mm Bredd 103 mm. AL-7 ca Höjd 800 mm Bredd 103 mm. Tillverkad i rostfritt gods!
Leverans
Vår industrifastighet inköpt 2002 är på hela 1.500 m
2
med en tomt på 7.500 m .

2

Med så stora lagerytor har vi gott om plats att lagerhålla stora kompletta
produktserier och på så vis korta ned leveranstiderna ytterligare.
Beställning på förmiddagen ger normalt utleverans från vårat lager på
eftermiddagen samma dag!

Har ni frågor om våra produkter är ni mer än
välkommen att besöka eller kontakta oss.
Film tryck här Avjärning för hydrofor
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