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EUROPE UV eliminerar: Bakterier/Mikroorganismer, Virus, Parasiter, Alger, Cryptosporidium och Giardia,
Amöbor, Urdjur (Även klor resistenta)! Naturligt & tryggt utan kemikalier.
10 års garanti på rostfritt kärl!

UV-ljuset från Europe UV tränger effektivt igenom mikroorganismerna och stör deras DNA vilket hindrar dem
från att föröka sig. Det är nämligen när vi dricker/äter mikroorganismen vi kan bli sjuka. När en mikroorganism
väl kommit in i tarmen förökar den sig snabbt och bildar kolonier, kroppen reagerar med försök att göra sig av
med invasionen och resulterar i diarré och/eller feber.

UV för desinfektion av vatten är säkert, effektivt och naturligt, inga kemiska tillsatser behövs! UV påverkar inte
lukten eller smaken, men eliminerar risken för att bli sjuk av vatten som blivit förorenat av bakterier.

UV ger ett säkert vatten att dricka, att använda till livsmedelsproduktion och till känsliga industriprocesser.

Cryptosporidium, är den
mikroorganism som i
december 2010 orsakat
tusentals insjuknanden i
Sverige östersund.
År 1993 orsaken till 50st
dödsfall av Millwaukees
dricksvattenförsörjning.

Cryptosporidium Giardia

Giardia är också mycket
resistent mot klor, och allmänt
känd för ”bäver febern”.

EUROPE UV

 Lika smidig att koppla in som säker
funktion.

 Anslutning vatten IN och UT med ¾”
rörgänga.

 Väggfäste ingår.

 Oslagbart utförande av nätaggregatet!

 Larm.

 Dygnsräknare och larm som påminner dig
vid framtida lysrörs byten.

 Indikator= Trygghet!

 Åskskydd ingår på Europe UV

 Fri support till Europe Vattenrening AB
med över 34 år i branschen!

Europe UV är högeffektiv i kompakt format.

Larm, dygnsräknare som påminner dig vid tid för
lysrörs byte, indikator = Trygghet!

Se även mer information på nästa sida
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Ljuskammaren.
Vårt uv-system har en helt unik ljuskammare som tillsammans med lysröret
belyser vattnet samt reflekterar det ultravioletta ljuset så att alla bakterier blir oskadliggjorda! Säkert och
Tryggt, utan att tillföra något till vattnet!
Den unika konstruktionen av belysningskammaren ger optimala hydrauliska prestanda och högsta
desinfektionseffekt. Utförda tester har visat att i den databeräknade kammaren utsätts vattnet för
maximal belysning.

Högeffektiva UV-lampor.
UV-ljuset genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet. Det är samma typ av lampa som används till
större anläggningar i industriprocesser och i kommunala vattenverk. Lampan i Våran Europe UV kan vara tänd
i många dygn utan att gå sönder även om vatten Ej tappas, denna skriftliga garanti är Viktig för dig, eftersom
det idag finns andra lågpris märken av uv system som inte klarar av detta!

Ny typ av nätaggregat. SMART!
Det elektroniska nätaggregatet har flera smarta funktioner som kommer underlätta för er i all framtid!
Den har dygnsräknare som visar på displayen hur många dygn det är kvar och som säger till när lysröret
varit i drift kontinuerligt i 365 dagar och skall bytas ut. Används den till sommarstugan exempelvis några
månader om året håller den räkningen på antal dagar den varit inkopplad och ni behöver således aldrig
byta ut lysröret i onödan då ni alltid ser exakt hur länge den varit inkopplad, vilket sparar pengar för all
framtid.
Det elektroniska nätaggregatet fungerar även vid variationer i nätspänningen vilket garanterar en säker
och avbrottsfri desinfektion.

Snyggt designade symboler på nätaggregatet visar tydligt att lysröret fungerar samt även
nätaggregatets fulla funktion. Detta är till stor fördel om uv-systemet larmar med ljud och
smidig felsökning behöver göras. Man behöver härmed aldrig byta ut hela delar och detta
sparar åter pengar i all framtid. Funktionen är guld värd!

Fotocell för UV-övervakning
Europe UV Plus heter modellerna D-F med fotocell som tillval för UV-övervakning. Fotocellen som bygger
på en ny förbättrad teknik ger en tillförlitlig och korrekt mätning för högsta möjliga säkerhet. Vill Ni veta
mer om våra produkter ring 0478-10017

UV-lampa är mycket mer effektiv jämfört med ozon
och klor.
UV-lampan eliminerar enkelt de farliga avlopps –och
sjukdomsframkallande bakterierna: Koliforma
bakterier–och Escherichia Coli (E coli bakterier)

Ytterliggare fördelar för UV är att vattnet alltid är
skyddat dygnet runt till 100% i alla kranar i huset,
både varmt som kallt. Skulle lysröret sluta fungerar
hörs ett högt och tydligt tjutande ljud mycket likt
brandalarm fast med jämn ton. Detta är en stor
Trygghet för dig och din ovärderliga familj!
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