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  Vi hjälper dig med tips och råd! 
  Vattenfilter  
  Vattenanalyser 
  Service & skötsel 

 
 
 
 

Rekommenderat är samtliga filtersystem som gör bräckt Östersjövatten till dricksvatten! 
Vårt östersjöpaket innehåller 6 st reningssystem med förfilter, kolfilter, avhärdare, uv, partikelfilter 
och avsaltare. Dessa reningssteg är noggrant utvalda för att säkerställa en trygg dricksvattenkvalitet 
år efter år. Med utrustningarna avlägsnas partiklar, kalk, alger, bakterier, parasiter, salt (Klorid, 
Natrium) och säkrar bra pH efter. Slutresultatet blir ett perfekt dricksvatten som är friskt och 
hälsosamt. Monteringen börjas med rening i STEG 1, följt av STEG 2, STEG 3, STEG 4.  
 

Tillval: Vi kan även erbjuda rostfri Pumpautomat för uppfodring av det bräckta havsvattnet, med 
Silkorg som sänks ned i havet för att skydda bottenventilen (insuget) från alger m.m.   
 
 
Postadress 
Europe Vattenrening AB 
Centralgatan 16 
360 51 Hovmantorp 
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Bankgiro 
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Till 1 st Hus/Fritidshus (Sötvattenförbrukning upp till 900 Liter per dyn). 
 
 
 

STEG 1. Grovfiltrering, avlägsnar partiklar, sand 
 

 

EUROPE PÅSFILTER skyddar övrig utrustning från 

sand och sediment. 
 
Monteras på väggen med väggfäste som ingår. 

 
Unik partikelavskiljare/partikelfilter med 
Renspolningsventil och Centrifugal funktion vilket slungar 
vattnet så att mycket av sanden tappar sin kraft och 
lägger sig på botten av filterhuset vilket avsevärt ökar 
livslängden på filterpåsen!  
 

För att avlägsna Sand och Sediment är det viktigt att man 
väljer en ”partikelavskiljare” med dynamik, detta har Vårt 
Europe Påsfilter som är överlägset jämfört med mindre 
filter! 
 

 
 

 
 
                     

 

 
 

Mått ca:  
Längd 630 
Bredd 230mm 
 

Godkänd upp till 
hela 16 BAR! 

 

 

 Maximal kapacitet 6.5m
3
/tim 

 Centrifugal funktion 
 Stor filtreringsyta 
 Minimalt underhåll 
 Renspolventil  
 Tvättbar filterpåse. 

 
 

  
Unik Renspolningsventil nertill av filterhuset, 
spolar rent filterpåsen samt filterhus och ökar 
livslängden på filtreringspåsen, ger lägst 
driftkostnad jämfört med vanliga patronfilter då 
man härigenom slipper onödigt tryckfall och 
minskar behovet av filter byten! 

 
1st komplett EUROPE PÅSFILTER 1 ¼” 
Medföljer gör:  
5 st tvättbara filterpåsar 25 my, 1 st filternyckel, 1 st väggfäste. 
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STEG 2. Klarfiltrering, avlägsnar humus, alger m.m 
 
 
 

Offererat kolfilter tar ned Humusfärg (COD-MN) till under gränsvärdet och förbättrar även vattnets lukt och 
smak. Kolfiltret avlägsnar alger och reducerar även mindre halter järn, mangan, samt absorberar kemiska 
ämnen så som petroleum och olja, som kan komma från båtar m.m.   
 
 
 

1 st manuellt Kolfilter Typ KM-10  
inklusive Europe filtertopp för manuell spolning, förbigångspaket med rostfria flexslangar, 
påfyllningstratt och 4m plastslang för dränering av spillvatten. 
Vårat patenterade Dysrörsstopp ingår i anläggningen utan extra kostnad och skyddar er från 
onödiga utgifter för all framtid! 
 

Europe filtertopp är egenutvecklad för att få robusthet och är en enormt slitstark produkt med 
tydlig markering IN och UT. Förbigångspaket är av Europe kvalitets kulventiler som medföljer för 
enkel spolning av filtret. 

 
Filtret backspolas ca 1ggr/månad med 20L/min. 
 

Rostfria flexslangar av högsta kvalitet ökar flexibiliteten vid installationen. Den smidiga 
påfyllningstratten används för att snabba på uppfyllning av kolfiltermassan. Fyra meter plastslang 
medföljer även för spolning av filter, 
plastslangen ansluts till spolvinkel och leds normalt vidare till golvbrunn. 
 
 
 

KM10 mått mm ca Höjd 1450, Bredd 270 
 
 

                                             

 

 
KM-filter 

Se broschyr 
 

 

Kolfilter kan man till viss del fräscha upp genom att backspola filtret ca 1ggr i månaden under några minuter. Spolningen 
görs manuellt genom några enkla handgrepp. Vill man att filtret ska backspola automatiskt finns möjlighet att köpa till en 
automatik. 
Trygghet, Våra kolfilter kan i framtiden byggas om till NAA-filter, om ex kolfiltermassan av någon anledning skulle mättas för 
snabbt. 
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STEG 3. Gör vattnet mjukt och skyddar avsaltaren från igensättning av kalk! 
 
Offererat avhärdningsfilter tar ned kalkhalten och gör vattnet mjukt, detta skyddar och säkrar upp drift 
funktionen till nästkommande avsaltningsanläggning.  
Mjukt vatten löser även upp och avlägsnar gamla beläggningar samt skyddar varmvattenberedare, pannan, 
bergvärmepumpen, fjärrvärmeväxlaren, kranar, duschmunstycken m.m.  
 
Mjukt vatten ger även mindre energiförbrukning vid framställning av varmvatten, tvätten och disken blir lättare 
ren och det krävs mindre tvätt och diskmedel vilket i sin tur sparar miljön & plånboken på samma gång.  Mjukt 
vatten är skonsamt för huden och håret. 
Filtren är helautomatiska och skötseln är mycket enkel. 
 
 

1 st automatiskt avhärdningsfilter  
typ Cabinet-35 VS (VOLYMSTYRD). 
Medföljer gör:  
Komplett förbigångpaket med rostfria flexslangar, 4m+4m 
plastslang för dränering av spillvatten, 25 Kg salt. 
1 st Hårdhetsmätare 
 
Vill man få ett så underhållsfritt filter som möjligt väljer 
man vårt helautomatiska exklusiva avhärdningsfilter typ 
Cabinet-35 VS. 
 
Cabinet-35VS levereras komplett med vår mycket robusta 
automatik som är inställd utav oss vid leveransen. 
Automatiken räknar antal litrar vatten som blivit renat och 
känner av när det är dags att spola ren filtermassan, detta 
säkerställer lång livslängd av filtermassan, minimalt 
underhåll av anläggningen samt ger god vattenkvalitet 
året runt. 
 
 

Med volymstyrd avhärdare får man det saltsnålaste 
filtret som går att skapa! 
 
Kapacitet mellan regenerering= 134000L vid 1dH.  
 

 
Cabinet Mått mm ca Höjd 1060, Bredd 316, Djup 559  

 
 

 

 

 
Samt en färdiginställd * 

volymstyrd automatik 

(*ställs in efter vattnets hårdhet) 

 

 
Se broschyr. 

NNyyhheett  

  

 

Enkel & Smidig hårdhetsmätare. 
Perfekt för att mäta hårdheten före  
filter samt efter för reglering av dh. 
Räkna dropparna tills vattnet slår 
om från röd färg till grön färg. 
antalet droppar = hårdhet (dh). 
 
 

 
 
 
 
 
Se även information på nästa sida 
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Regenerering: 
Avhärdningsfiltret regenererar ”föryngrar sig” helt automatiskt efter uppnådd vattenvolym med endast ca 4 kg 
salt per gång. Saltet förbrukas därmed endast när filtret gör sin renspolning (regenerering) till avloppet! Under 
denna period sköljs filtermassan ren från uppfångad kalk som fastnat i filtermassan. Härmed återfår 
filtermassan sin fulla avhärdande effekt. När renspolningen är avklarad levererar filtret åter ett friskt och mjukt 
dricksvatten.  
Saltförrådet rymmer ca hundra kg salttabletter, och återfylls helt vid behov. Saltförbrukningen bestäms av 
hårdheten på råvattnet och hur mycket vatten ni använder i huset. 
Exempel för saltpåfyllning:     ca 7 ggr om året om förbrukningen i huset är ca 400L/dygn 
                                                   ca 15 ggr om året om förbrukningen i huset är ca 800L/dygn 
 
Avhärdningsfiltret renspolar som sagt helt automatiskt utan översyn och livslängden på filtermassan beräknas 
upp till ca 10 år!  
 
Europe Vattenrening AB har alla typer av avhärdningssystem, från filtret till den lilla sommarstugan eller till 
större Samfällighets- föreningar! ”Allt under ett tak”! Vid behov kan vi även komponera ditt avhärdningsfilter 
med olika speciallösningar!  Ring oss så berättar vi mer. 
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STEG 4. Eliminerar bakterier, alger, avlägsnar Salt och stabiliserar pH) 
 

 CLEARWATER RO™ med UV 
- Ger dig ett hälsosamt färskt sötvatten till hela hushållsförbrukningen.  
- Ger avlägsning av Klorid, Natrium, Sulfat, Fluorid, Radon Bq/L, Kemikalier, ph-värdet regleras vilket 

eliminerar risken för korrosion på rörledningarna i huset. 
- Reningsgrad för salter ca 98-99%   
- UV reningen eliminerar Mikroorganismer, Parasiter, Alger! Ingen risk för tillväxt i osmosmembranet. 
- Svensk tillverkad, design skyddad och utvecklad av Europe Vattenrening AB.  

 
 

1 st komplett avsaltare Typ CLEARWATER RO™-240 
Extra utrustad med UV för eliminering av bakterier! 

inklusive 240 liter lagringstank, elskåp, driftpump i rostfritt (FLYGT), 
mineralfiltermassa, 1 st förfilter typ BLÅ-TOPP med klarpatron, 
1 st pH-mätare. 1st UV-lampa. 
1 st Timer som gör hela avsaltaren strömlös på natten när förfilter 
renspolar sina filtermassor varvid man skyddar membranet från orenat 
vatten. 
 

Vårt system är unikt då det även reglerar ph-värdet innan vattnet tappas 
mot ledningsnätet! Detta helt utan kemikalier! 
 

Avsaltaren levereras färdigmonterad på halvpall av plast, detta möjliggör 
enkel montering, anslut bara vatten In & vatten Ut, stickkontakten från 
elskåp till närmsta jordade vägguttag så är monteringen klar. 
 
Mått i mm (Clearwater RO) ca: Bredd 600, Djup 800, Höjd 1500  
UV-lampa och Blå-Topp monteras på väggen med medföljande 
väggfäste. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår extremt höga reningsgrad för salter är ca 98-99% 
För salthalter (TDS) upp till 7500 mg/L!   

 
 
 
 

 
 
 
 

 

CLEARWATER RO™-240 

 Design skyddad. 
 

 
 

Clearwater RO har rostfri 
invändig pump som ger tryck på 

det renade vatten till 
förbrukning, behöver normalt 

ingen trycktank efter! 
 

Vill man ha tillgång av renat 
vatten på natten när avsaltaren 

blir utan ström kan man sätta en 
hydropress efter som då ger 

trycksatt rent vatten den tiden. 
 

Se broschyr 
 
 

Enkelt underhåll 
Vid behov (ca 2ggr/år) byts klarpatronen (pris per styck 150 kr). Osmospatronen har mycket lång livslängd och byts normalt 
först efter ca 5-10 år. Påfyllnad av mineralfiltermassa görs ca vart 6e månad eller vid behov (motsvarar ca 90 kr per år).  
 
 

Tillvals artiklar för Clearwater RO: 
1st Extra 240 liters lagringstank dricksvattenbuffert, mått i mm ca Golvyta 600x800 Höjd 1150  (pris 3125 kr) 
1st 120L Wellmate mått mm ca Diameter 410, Höjd 1130. För tillgång av begränsad mängd uppladdad vattenbuffert på natten till hushållet 
när avsaltaren blir strömlös  (pris 4000kr) 

 

Viste du att? 
Hög salthalt ger ökat blodtryck, det orsakar även korrosion på rörledningar samt övriga fastighets installationer.  
Korrosion på rörledningar ger Koppar utfällningen till dricksvattnet som är hälsofarligt!  
Korrosion är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador i hushåll! 
 

 
Se även information på nästa sida 
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Varning! vissa aktörer intalar till kunden att deras omvända osmos stoppar 99% av alla bakterier!  
Enligt våra 35 års erfarenhet ska man aldrig sätta omvänd osmos för att plocka bakterier, virus eller parasiter 
från ett vatten! Det täpper nämligen osmospatronen i förtid vilket betyder onödiga byten och mer kostnader 
för kunden, dessutom är det inte heller hygiensikt!  
 

Vi förebygger ovanstående exempel genom att använda oss av unik UV- reningen som eliminera 
mikroorganismer och alger innan det kommer till avsaltaren, detta förhindrar tillväxt i osmospatronen och ger 
ett hygieniskt vatten till din förbrukning. Ingen risk för hälsofarliga bakterier.  Europe Vattenrening AB står för 
kvalitet och detta är trygghet för Er! 
 
BRA ATT VETA: Vattentryck och flöde från råvattenpump (uppfordring östersjövatten) mot filtersystemen i 
denna offert bör kunna ge minst 2.5kg/bar och minsta flöde 20 liter per min. OBS, Tänk på att vattenledning 
mellan havet och fram till filtersystemen bör frostskyddas (vid behov använda värmekabel) och skyddas från att 
skadas av driv is vid strandkanten, förslagsvis genom att gräva ner slangen även en bit ut i vattnet eller skydda 
den med tex cementrör från strandkanten.  
 

PUMPHUS/KÄLLARE/TILLBYGGNAD: Rekommenderat är att reningsutrustningarna monteras i ett isolerat 
pumphus/källare/Tillbyggnad med möjlighet för dränering av spolvatten/spillvatten (utrymmet bör hålla 
plusgrader, vid behov säkra upp med frostvakt). Spolvattnet/Spillvattnet från vattenreningsutrustningar bör tex 
ledas till stenkista eller tillbaks ner i havet (rådfråga din kommun). 
Vid nybyggnation ta gärna till extra utrymme i pumphus/källare, som kan användas till förvaring av salttabletter 
eller placering av framtida extra dricksvatten reservoars tankar. Vid montering i källare nära bostad bör 
utrymmet kring reningssystemen ljudisoleras eftersom avsaltaren har utvändig pump som kommer vara i drift 
längre tider på dygnet när sötvatten framställs. 
 
Allmänna reklamationsnämnden 
Vi rekommenderar alltid kunden att kontrollera så att de företag som gett offert inte är anmälda  
till Allmänna reklamationsnämnden.  
Allmänna reklamationsnämnden telefonnummer är 08-50886000 med tiderna 9.00-12.00 
 

FRAKTFRITT inom Sveriges fastland (gäller även till Gotland).  
(Montering tillkommer) 
Garantier: 10 år vid material och fabrikationsfel gäller filtertank. 
Garantier: 2 år vid material –och fabrikationsfel gäller för övrig utrustning. 
Garantier: 2 års renings –och återköpsgaranti. 
Förbrukningsmaterial: Högtryckspump,osmospatron,filterpatron,filterpåse,filtermassa,uv-lysrör,salttabletter.  
Leveranstid: ca 2-5 veckor. Normalt har vi allt på lager men beställ gärna i god tid. 
Konditioner: Förskottsbetalning för privatperson.  
Fullständig installations –och bruksanvisning ingår med leveransen. Service-Latmall ingår som fästs på väggen. 
Fri telefonsupport för all framtid när ni uppger kund nr för anläggning. 
 

Med vänliga hälsningar 
EUROPE VATTENRENING AB 
 

 
 

Er Kontaktperson: Kristian Petersson     Tfn. 0478-10017 
  
Referenser  finns på vår hemsida: www.europevattenrening.com 
Vid behov av att få kontakt med vvs-montör som kan hjälpa dig med monteringen kan ni hitta dem 
på vår hemsida, se –Montör nära dig. 

Vi står alltid till tjänst med ytterligare 
information & genomgång av offerten.  
Är man vår kund har man fri support till 
utomordentligt kunnig personal för all framtid! 
Tfn. 0478-10017 
 

http://www.europevattenrening.com/

