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    CLEARWATER RO™ 
- ger dig färskt sötvatten, utmärkt till hushållet eller annan förbrukning.  
- Svensk tillverkad och utvecklad av Europe Vattenrening AB 

 
  

 
 

   Bilden visar CLEARWATER RO™  

   i Standardutförandet. 
                         Design/Mönster skyddad. 

 

 

CLEARWATER RO™ renar bräckt vatten, kommunalt vatten, egen brunn etc. och 

förbättrar ditt välmående. Salterna i ett dricksvatten kan i högre mängd påverka hälsan i 

form av ökat blodtryck, uttorkning och belasta våra inre organ.  

CLEARWATER RO™ avlägsnar Klorid, Natrium (salt), Fluorid, Nitrit, Nitrat, Tungmetaller, 

Uran, Arsenik, Kemikalier, Radon, Växtgifter, Järn, Mangan, Kalk, Färg, Lukt, Smak, samt 

organiskt material etc.  

 

CLEARWATER RO™ avskiljer salterna och andra föroreningar i form av spillvatten medan 

ditt sötvatten lagras upp i lagringstank. Detta möjliggörs genom reningsmetoden omvänd 

osmos.  

Dricksvattenkvaliteten på det lagrade sötvattnet säkerställs som ett sista steg genom 

tillförandet av viktiga mineraler samt justering av pH-värdet, 

detta bidrar till ett bra näringsinnehåll och eliminerad risk för korrosion i 

ledningsnätet/distributionsnät.  

Färskproducerat dricksvatten finns nu att tillgå i lagringstank och en rostfri driftpump 

förser dig med vattnet, men det är vid momentan tappning som du verkligen kommer att 

uppleva kvaliteten från den speciellt framtagna driftpumpen. Om du t.ex. tappar upp ett 

badkar eller vid duschning har du alltid ett konstant vattentryck på upp till 4.5kg utan 

tryckvariationer, detta kan liknas med ett kommunalt vattentryck. Lite lyxigt får det vara. 

 

CLEARWATER RO™ levereras färdigmonterad på en halvpall av plast, detta möjliggör 

enkel montering, anslut bara vatten In och vatten Ut, stickkontakten från elskåp till 

närmsta jordade vägguttag så är monteringen klar. 
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Tekniska data CLEARWATER RO™ 

 
Dimension avsaltningsanläggning Standard utförandet 

Total yta mm , Inkl. 240 liters lagringstank. 600x800 

Total höjd mm  1500 

 
Dimension av extra Lagringstank 240L (vid större förbrukning) 

Golvyta mm 600x800 

Höjd mm 1150 

 
Kapacitet 

Antal liter producerat vatten, per dygn (beroende på salthalt)  500-3000 

Flödeskapacitet max liter/min, till förbrukning Från lagringstank 35-70 

Påfyllning av lagringstank liter/min (beroende på salthalt), ca 2-4 

Reningseffekt i procent, ca 98-99 

Vatteneffektivitet, spillvatten i procent (%) på en liter vatten, ca 50-75 

 
Krav på tilloppsvatten 

Minsta tryck kg/bar 2.5 

Minsta Vattenflöde liter/min 20 

Rekommenderad maximal salthalt mg/liter, TDS 7500 

Rekommenderad maximal konduktivitet mS/m 1300 

Temperatur  °C 2-30 

 
Säkerhet 

Torrkörningsskydd för rostfri driftpump JA 

Tryckvakt för ingående tilloppsvatten JA 

 
Övrigt 

Ström art 230V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Postadress 
Europe Vattenrening AB 
Centralgatan 16 
360 51 Hovmantorp 

Telefon 
0478-10017 
Telefax 
0478-12213 

E-post 
europe.vattenrening@tele2.se 
Hemsida 
www.europevattenrening.com 

Org.nr/F-skatt 
556386-0013 
VAT No. 
SE556386001301 

Plusgiro 
12 48 90-5 
Bankgiro 
5653-3433 
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