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NAA filtret - En investering för livet!   

Utvecklad av Europe Vattenrening AB 
 

Film tryck här 
 

 

NAA filter kan skräddarsys 
efter problemen på just ditt 
vatten.  
Ett filter för vatten med för 
hög Kalkhalt, Humusfärg, 
Aggressiv kolsyra. 
NAA filtret tar ned värdena av 
Tungmetaller så som 
Aluminium, Kadmium och Bly. 
NAA filtret tar ned konstgödsel 
(Nitrit & Nitrat) under 
gränsvärdena. 
NAA filtren är helautomatiska 
och skötseln är mycket enkel. 
Vattnet blir klart, friskt och 
hälsosamt för din kropp att 
förtära. 

 
Modellerna: 
42 till 100 

 
Modell cabinet 35 

 
Allt i ett. Svart lock täcker 

saltpåfyllningen… 

Det mjuka rena vattnet löser upp 
och avlägsnar gamla 
beläggningar. T.ex. om 
varmvattenberedaren är full med 
kalk och järn etc.  
Dessa beläggningar kommer att 
vara minimerade efter cirka 6-12 
månaders drift.  
Mjukt vatten har många fördelar 
såsom, lättare att hålla rent i 
sanitetsporslin, renare tvätt, 
behagligare att bada & duscha i.  
Bättre resultat vid fönstertvätt 
samt biltvätt. (inga kalkfläckar vid 
självtorkning). 

 

 

 
Filtret är Helautomatiskt och färdiginställt. 

Unik batteribackup, alltid färdigladdad! 
 

 

 
Förbigångspaket med livsmedelgodkända rostfria 
flexslangar, tratt, pH-mätare samt 25kg salt ingår! 

 

Hur fungerar vårt NAA Filter. 
Vattnet passerar genom en jonbytare (filtermassa) där vattnets kalk, Humus, Nitrit, Nitrat, 
Tungmetaller fastnar på jonbytaren. Även små mängder järn och mangan fastnar i filtret  
samt pH värdet stabiliseras. När filtermaterialet (jonbytarmassan) är mättad startar automatiken en 
regenerering som innebär att filtret spolar vatten till golvbrunn eller avlopp. Samtidigt som detta sker, 
passerar en viss förutbestämd mängd saltlösning genom filtret. Saltlösningen har till uppgift att frigöra 
allt som filtermassan så effektivt avlägsnat från vattnet under de senaste dygnen i drift! Filtermassan 
blir aktiv på nytt och redo att fortsätta avlägsna problemvärdena samt föroreningarna från ert vatten så 
att ni kan fortsätta njuta av ett nyttigt vatten. Observera att saltet endast nyttjas under själva 
regenereringen (renspolningen), som sker automatiskt på natten, normalt ca 1-2ggr/vecka när ingen 
tappning sker. Filtret har automatisk förbigång som förser hushållet med vatten vid regenerering. 
Filtermaterialet är långlivat och håller normalt i tio år! Detta gör filtret så gott som underhållsfritt! 
 

Underhållsmässigt mycket enkel, med öppet saltförråd för smidig återfyllning. 
 

NAA Filtret kan vi skräddarsy åt Er för att åtgärda följande. 
o Humusfärg, dH, pH, Aggressiv Kolsyra, Tungmetaller Tex. Aluminium, Kadmium, Bly 
o Nitrat, Nitrit, dH, pH, Aggressiv Kolsyra, Tungmetaller Tex. Aluminium, Kadmium, Bly 
o dH, pH, Aggressiv Kolsyra, Tungmetaller Tex. Aluminium, Kadmium, Bly  
 
Referenser hittar ni på vår hemsida. 
 

Vi garanterar att ni blir nöjda!  
Ring oss gärna för mer information. 
 
Med vänlig hälsning ifrån det 
genuina familjeföretaget  
Europe Vattenrening AB 
Tel nr. 0478-10017 
 

 

Tekniska data NAA-  
Modell 35 

cabinet 
42 56 70 100 

Röranslutning ¾” ¾” 1” 1” 1” 

Filterdiameter mm 250 250 310 330 410 

Totalhöjd mm 875 1560 1440 1600 1850 

Saltförråd yta diameter mm 316x559 467 467 530 530 

Saltförråd höjd mm 1127 680 680 1050 1050 

Saltförråd rymd kg 100 100 100 200 200 

Elanslutning 24 V 24 V 24 V 24 V 24V 

* Vattenåtgången vid spolning av respektive filtersystem är viktigt att kolla att 
brunnen kan tillgodose, ring oss så berättar vi vad som gäller för offererad 
utrustning. 

http://youtu.be/Zfu8fxGsnR0
http://www.europevattenrening.se/referenser.html
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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!   

 
 

Detta är en schematisk bild på hur 

man enkelt monterar vårat 

Dysrörsstopp på dysröret som ska 

följa med alla toppmonterade 

filtertankar!  
 

Våra kunder kan vara trygga med att 

Dysrörsstoppet ingår och sitter 

monterat i filtertanken vid köp av 

komplett filtersystem! 

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 

unik! 

Dysrörsstoppet skall sitta i alla 

toppmonterade filtersystem för att 

underlätta både för Kund, Rörfirma 

och Vattenreningsföretag.  

I alla våra Avjärnings- och 

Avsyrnings-filter sitter detta unika 

Dysrörsstopp. Kunder och 

Rörfirmor är välkomna att beställa 

eller höra av sig för mer 

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 
 
Med vänlig hälsning ifrån det genuina familjeföretaget! 
 

 

EUROPE VATTENRENING AB 

Besöksadress: Centralgatan 16 
360 51 HOVMANTORP 
Tel 0478-10017   
 
 

 

Patent nr. C2526505 
 

 

http://youtu.be/Zfu8fxGsnR0

