PREMIUMPRODUKTER FÖR VATTEN RE NI NG

Rent vatten.
Är det så självklart?
Vattnet i ditt hem eller fritidshus ska vara rent, gott och nyttigt. Det borde vara
självklart, men så är det inte alltid. Särskilt inte för dig som har egen brunn.
För mycket kalk eller järn i vattnet är vanliga problem. Det påverkar kanske inte
din hälsa så mycket. Det kan dock ge dålig smak och lukt, tråkiga missfärgningar
eller ställa till problem i dina köksmaskiner.
Föroreningar, mikroorganismer eller kemiska ämnen kan däremot få mer allvarliga konsekvenser. Då finns risk för akuta magsjukdomar eller negativa
hälsoeffekter på lång sikt.
Kvaliteten på grundvattnet varierar över hela landet. Den påverkas bland annat
av hur jorden och berggrunden ser ut, om det bedrivs jordbruk eller om det
finns saltvatten i närområdet. Vattnet som kommer ur kranen kan även påverkas
av materialet i ledningarna.
Vädret och årstiderna påverkar vattenkvaliteten mer än man kan tro. I extrema
situationer såsom värme, torka, mycket nederbörd och översvämningar kan
risken för smittspridning och föroreningar öka.

Allt börjar med
en analys
Oavsett hur du använder ditt vatten vill du veta vad det innehåller. Vad ditt vatten
innehåller kan påverka både dig och utrustningen i ditt hushåll.
Visste du att 8 av 10 dricksvattenbrunnar innehåller föroreningar som exempelvis kan
ge skador på porslin, hushållsmaskiner och i värsta fall kan ge skador, försämrad syreupptagning i blodet och hämma barns utveckling och nervsystem.
T.ex. kan mangan ge beteende- och inlärningsstörningar, minskat IQ samt försämrad
finmotorik. Radon, Fluorider, Nitrat och Nitrit är andra exempel på andra farliga ämnen
som kan påverkar människors hälsa.
För att säkerställa rätt funktion och lång livslängd börjar alltid
val av filter med en vattenanalys. Vi har en mängd olika analyser men den vanligaste, Grundanalysen, följer livsmedelsverkets
rekommendationer och bör tas vart tredje år oavsett vilket filter
man har.
Ni beställer enkelt en analys hos oss eller er återförsäljare. Scanna QR-koden för att enkelt beställa din analys.

Noga utvalda
produkter
Aquvo är vattenfilter med smarta lösningar efter just dina behov
där du avgör vilken design och funktion som passar dig bäst.
Nordic-serien är något smidigare att placera eftersom den är mer
kompakt. Polar-serien är något mer avancerad och kan dessutom
kompletteras med bland annat Wifi.
Gemensamt för båda modellerna är att de är effektiva och enkla
att sköta. Det betyder minimalt med underhåll och en trygghet för
dig och din familj.

11 S
Aquvo Nordic är en
serie filter för dig
som ställer krav på
hög reningsförmåga
och stilren design.

Filter för
avhärdning.

Ett modernt filter för ett hushåll som är ett av marknadens minsta och effektivaste. Filtret renar vattnet från kalk vilket bidrar till ett mjukare vatten.
Mjukt vatten bidrar till att vattenförbrukande maskiner slits mindre, att tvätten
blir renare och att det går åt mindre duschtvål och rengöringsmedel. Ledningarna
blir heller inte igensatta och det bidrar till bättre flöde av vatten.
Det patenterade distributionssystemet fördelar vattnet över hela filtermassan
och bidrar till en maximal reningseffekt. Helautomatiskt backspolningssystem
bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid. Filtret
rengörs genom backspolning och inblandning av salt. Saltbehållaren är integrerad
i filtret för att underlätta skötsel.
Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER
HÖJD:

56 cm

BREDD: 30 cm
DJUP:

48 cm

VIKT:

25 kg

20 SFE

20 N

Filter för
avhärdning och
borttagning
av järn.

Filter för
höjning av pH.

Ett modernt och kompakt kombinationsfilter med hög reningskapacitet för ett
hushåll. Filtret renar vattnet från järn och kalk vilket bidrar till ett mjukare vatten.

Ett modernt och kompakt filter för ett hushåll. Filtret passar där vattnets pHvärde är lågt och behöver höjas. Rätt pH-värde i vattnet bidrar till mindre
slitage och skador på rörledningar.

Mjukt vatten bidrar till att vattenförbrukande maskiner slits mindre, att tvätten
blir renare, att det går åt mindre duschtvål och rengöringsmedel samt att
ledningarna inte blir igensatta vilket bidrar till bättre flöde av vatten.
Det patenterade distributionssystemet fördelar vattnet över hela filtermassan
och bidrar till en maximal reningseffekt. Helautomatiskt backspolningssystem
bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid med hjälp
av salt. Saltbehållaren är integrerad i filtret för att underlätta skötsel.
Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

Det patenterade distributionssystemet fördelar vattnet över hela filtermassan
och bidrar till en maximal reningseffekt. Helautomatiskt backspolningssystem
bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid. Behållaren är integrerad i filtret för att underlätta skötsel.
Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER

MÅTT FILTER

HÖJD:

HÖJD:

64 cm

77 cm

BREDD: 37 cm

BREDD: 37 cm

DJUP:

47 cm

DJUP:

47 cm

VIKT:

39 kg

VIKT:

57 kg

20 C

20 FEK

Filter för
borttagning
av humus och
kemikalier.

Filter för
borttagning
av järn och
mangan.

Ett modernt och kompakt kolfilter med hög reningskapacitet för ett hushåll.
Passar där det finns föroreningar som humus, lukt, smak och färg i vattnet.

Ett modernt och kompakt filter med hög reningskapacitet för ett hushåll.
Filtrerar bort järn och mangan i vattnet.

Det patenterade distributionssystemet fördelar vattnet över hela filtermassan
och bidrar till en maximal reningseffekt. Helautomatiskt backspolningssystem
bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid.
Filtermassan byts ut vid behov, t ex med hjälp av en våtdammsugare.

Det patenterade distributionssystemet fördelar vattnet över hela filtermassan
och bidrar till en maximal reningseffekt. Helautomatiskt backspolningssystem
och inblandning av kaliumpermanganat, bidrar till att filtermassans renande
egenskaper bibehålls över lång tid. Behållaren är integrerad i filtret för att
underlätta skötsel.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER

MÅTT FILTER

HÖJD:

HÖJD:

77 cm

77 cm

BREDD: 37 cm

BREDD: 37 cm

DJUP:

47 cm

DJUP:

47 cm

VIKT:

34 kg

VIKT:

41 kg

Att tyda
analysen
En ackrediterad analys ger en helhetsbild på ditt vatten. Vissa
ämnen är hälsoskadliga medans andra är skadliga för installationer
såsom värmepumpar och diskmaskiner. Det är inte helt lätt att
förstå innebörden av de olika parametrarna.
Vi har tagit fram en brocshyr som du kan se på vår hemsida eller
beställa från oss
www.aquvo.se

30 FEA
Aquvo Polar
är en serie filter
som utvecklats
för att möta
kraven från den
tuffa nordiska
marknaden.
Här presenteras
ett urval av
våra produkter.
Polarsegmentet är
flexibelt och lätt
att anpassa till de
aktuella behoven.

Filter för
borttagning
av järn och
mangan.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Välj till övervakning via Wifi för en trygg investering. Renar järn och mangan från vattnet med
hjälp av luft som tas in i filtret genom den unika automatiken.
Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov. Man kan även
anpassa det till att justera lågt pH eller reducera främst mangan.
Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande
egenskaper bibehålls över lång tid. Filtermassan byts ut regelbundet med hjälp av
exempelvis våtdammsugare. Om filtret används för att justera pH eller ta bort
mangan kan förbrukningsmaterial enkelt fyllas på.
Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott
samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER
HÖJD:

160 cm

Välj till för övervakning av
status- och servicefunktioner

BREDD: 26 cm
DJUP:

26 cm

VIKT:

12 kg1 / 60 kg2

1: Leveransvikt utan filtermassa
2: Vikt efter installation av filtermassa

30 S

30 SFE

Filter för
avhärdning.

Filter för
avhärdning, borttagning av järn
och höjning av pH.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Välj till övervakning via Wifi samt nivåvakt i salttanken för en trygg investering. Detta avhärdningsfilter tar bort kalk från vattnet och bidrar till ett mjukare vatten.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Filtret tar
bort järn, kalk, svavelväte samt höjer pH-värdet. Välj till övervakning via Wifi för
en trygg investering.

Ett mjukare vatten bidrar till att vattenförbrukande maskiner slits mindre, att
tvätten blir renare och att det går åt mindre duschtvål och rengöringsmedel.
Ledningarna blir heller inte igensatta och det bidrar till bättre flöde av vatten.

Det helautomatiska backspolningssystemet, med inblandning av salt, förebygger
klumpbildning i filtermassan och bidrar till bibehållna reningsegenskaper över
lång tid. En stor behållare för påfyllning av salt underlättar skötseln och du kan
komplettera med larm som talar om när det är dags att fylla på salt.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande
egenskaper bibehålls över lång tid. En stor behållare för påfyllning av salt underlättar skötseln och du kan komplettera med larm som talar om när det är dags
att fylla på salt..

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER

MÅTT SALTBEHÅLLARE

HÖJD:

HÖJD:

160 cm

86 cm

Välj till för övervakning av
status- och servicefunktioner

MÅTT FILTER

MÅTT SALTBEHÅLLARE

HÖJD:

HÖJD:

160 cm

86 cm

BREDD: 26 cm

BREDD: 48 cm

BREDD: 26 cm

BREDD: 48 cm

DJUP:

26 cm

DJUP:

48 cm

DJUP:

26 cm

DJUP:

48 cm

VIKT:

12 kg1 / 60 kg2

VIKT:

7 kg1 / 80 kg2

VIKT:

12 kg1 / 60 kg2

VIKT:

7 kg1 / 80 kg2

1: Leveransvikt utan filtermassa
2: Vikt efter installation av filtermassa

Välj till för övervakning av
status- och servicefunktioner

1: Leveransvikt utan filtermassa
2: Vikt efter installation av filtermassa

30 C

30 TEX

Filter för
borttagning av färg,
dålig smak, lukt samt
låga värden av COD och
andra partikelämnen.

Filter för
borttagning av
partiklar.

Ett kraftfullt filter av högsta kvalitet. Det fungerar på både grävda och
borrade brunnar samt oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad
efter vattenpumpen. Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och
kapacitetsbehov. Filtret tar t.ex. bort färg, dålig smak, lukt, samt mindre mängd
organiskt material.

Ett kraftfullt filter som fungerar på både grävda och borrade brunnar samt
oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad efter vattenpumpen.
Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande
egenskaper bibehålls över lång tid.
Filtret backspolas med vatten var fjärde dag för att blanda om filtermediet och
göra förutsättningarna för en god rening över längre tid möjlig.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande
egenskaper bibehålls över lång tid.
30 TEX avlägsnar effektivt partiklar och smuts i vattnet.
Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott
samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott
samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER
HÖJD:

160 cm

Välj till för övervakning av
status- och servicefunktioner

BREDD: 26 cm
DJUP:

26 cm

VIKT:

12 kg1 / 45 kg2

MÅTT FILTER
HÖJD:

160 cm

Välj till för övervakning av
status- och servicefunktioner

BREDD: 26 cm
1: Leveransvikt utan filtermassa
2: Vikt efter installation av filtermassa

DJUP:

26 cm

VIKT:

12 kg1 / 60 kg2

1: Leveransvikt utan filtermassa
2: Vikt efter installation av filtermassa

50 MULTI

30 N

Filter för
borttagning av
järn, mangan,
COD och
avhärdning.

Filter för
neutralisering av
aggressivt vatten,
höjer pH.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Filtret
tar bort järn, hårdhet, COD samt svavelväte. Det fungerar på både grävda och
borrade brunnar samt oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad
efter vattenpumpen.

Ett kraftfullt filter som fungerar på både grävda och borrade brunnar samt
oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad efter vattenpumpen.
Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov.

Aquvo® 50 MULTI COD BIO
Tar bort järn, hårdhet, COD samt svavelväte i vattnet när värdet av COD är högt.
Aquvo® 50 MULTI COD PLUS
Tar bort samma som COD men används vid höga värden av järn (Fe) är högre.
Det helautomatiska backspolningssystemet som automatiskt tar in regenereringsmedlet från saltbehållaren och tvättar rent filtermassan, bidrar till att de
renande egenskaperna bibehålls över lång tid. En stor behållare för påfyllning
av salt för enkelt underhåll. Vattenfiltret drivs med 12V adapter.

MÅTT FILTER

MÅTT SALTBEHÅLLARE

HÖJD:

HÖJD:

160 cm

86 cm

BREDD: 26 cm

BREDD: 48 cm

DJUP:

26 cm

DJUP:

48 cm

VIKT:

12 kg1 / 33 kg2

VIKT:

7 kg1 / 80 kg2

Välj till för övervakning av
status- och servicefunktioner

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande
egenskaper bibehålls över lång tid.
30 N kan fyllas med två olika pH-höjande medel beroende på vilket resultat i pH
man vill uppnå efter filtret. Det mest sålda är 30N JP som justerar upp vattnet upp
till ett bra värde på pH 7,5 men ej högre. Skall pH höjas för manganrening eller att
man behöver ett mindre filter pga platsbrist så används 30N DL. DL filtermassan
höjer vattnets pH till över 8.0.
Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott
samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER
HÖJD:

160 cm

Välj till för övervakning av
status- och servicefunktioner

BREDD: 26 cm
1: Leveransvikt utan filtermassa
2: Vikt efter installation av filtermassa

DJUP:

26 cm

VIKT:

12 kg1 / 80 kg2

1: Leveransvikt utan filtermassa
2: Vikt efter installation av filtermassa

30 S DM

30 COD DM

Filter för
avhärdning.

Filter för
Borttagning av
COD/Humus.

Ett kraftfullt filter med komponenter av högsta kvalitet för ett hushåll. Välj
till övervakning via wifi samt nivåvakt i salttanken för en trygg investering.
Avhärdningsfiltret tar bort kalk från vattnet och bidrar till ett mjukare vatten.
Detta gör att vattenförbrukande maskiner slits mindre, att tvätten blir renare och
att det går åt mindre duschtvål och rengöringsmedel. Ledningarna blir heller inte
igensatta och det medverkar till bättre flöde av vatten.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet. Filtret tar
bort COD/Humus som kan orsaka lukt, smak och färg på vattnet. Tas inte detta
bort så kan mikrobiologisk tillväxt gynnas i ex. varmvattenberedare och andra
ställen där vatten kan bli ståendes över tid.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande
egenskaper bibehålls över lång tid. integrerad behållare för påfyllning av salt
underlättar skötseln och du kan komplettera med larm som talar om när det är
dags att fylla på salt.
Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott
samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

Filtret fungerar på borrade och grävda brunnar då strukturen i filtermassan
binder till organiskt material (COD) som finns i råvattnet.
Det helautomatiska backspolningssystemet som automatiskt tar in regenereringsmedlet från saltbehållaren bidrar till att filtermassans renande egenskaper
bibehålls över lång tid. En integrerad saltbehållare i samma kabinett som
filterbehållaren sparar plats och underlättar påfyllningen av salt.
Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter
strömavbrott samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.

MÅTT FILTER

MÅTT FILTER

HÖJD:

HÖJD:

120 cm

BREDD: 40 cm
DJUP:

55 cm

VIKT:

33

120 cm

BREDD: 40 cm
Välj till för övervakning av
status- och servicefunktioner

DJUP:

55 cm

VIKT:

33

Välj till för övervakning av
status- och servicefunktioner

Vårt serviceavtal
är smart & tryggt
Köper du ett vattenfilter från Aquvo betyder det att du alltid har
tillgång till bra support och service. Det skiljer oss från många
andra leverantörer.
Även om vi vet att våra vattenfilter kräver minimalt med
underhåll, så bör ditt kontrolleras regelbundet. Efter en tids
användning måste till exempel filterautomatiken rengöras. Det
är också bra om man kontrollerar att inga värden har förändrats
– att vattnet fortfarande håller hög kvalité. Allt detta ingår när
du har ett serviceavtal hos oss.
I vårt serviceavtal ingår besök av en servicetekniker en gång
om året. Du slipper själv ha koll på när det är dags att boka
servicen – det sköter vi.
Välkommen att kontakta oss på Aquvo för mer information!
www.aquvo.se

RO UO 80/130

RO 200

Filter för
avsaltning.

Filter för
avsaltning.

En kompakt och kraftfull avsaltningsanläggning för ett hushåll. Detta filter finns i
två utföranden 80 samt 130 och producerar vatten till hela hushållet. Med detta
filter renar man vattnet från salter samt andra osynliga föroreningar och gifter i
vattnet. Tekniken kallas Reverse Osmosis.

En kompakt och stilren avsaltningsanläggning för ett hushålls behov av matlagning och dryck. Den är smidig att installera under diskbänken. Med detta
filter renar man vattnet från en begränsad mängd salter samt andra osynliga
föroreningar och gifter i vattnet. Tekniken kallas Reverse Osmosis.

Hjärtat i anläggningen är membran som separerar salterna. Samma process
används också när man avsaltar havsvatten.

Hjärtat i anläggningen är ett membran som separerar salterna. Samma process
används också när man avsaltar havsvatten. En medföljande separat vattenkran ger
hushållet tillgång till rent vatten för matlagning och dryck.

Aquvo® RO UO 80/130 behöver kompletteras med bl.a.lagringstank och
distrubutionspump utifrån kundbehov.
Aquvo® RO UO 80 producerar upp till 1000 l/d.
Aquvo® RO UO 130 producerar upp till 1500 l/d.
Ta alltid kontakt med Aquvo Water Treatment AB för val av RO-filter.

RO 200 kommer komplett med pump, fyra stycken förfilter, membran, trycktank
och en kran att installera på diskbänken.
En bufferttank på 7 liter säkerställer tillgång på rent vatten. Max 190 liter/d.
Ta alltid kontakt med Aquvo Water Treatment AB för val av RO-filter.

MÅTT FILTER

MÅTT FILTER

HÖJD:

HÖJD:

37 cm

44 cm

BREDD: 80 cm

BREDD: 24 cm

DJUP:

37 cm

DJUP:

43 cm

VIKT:

12 kg1 / 33 kg2

VIKT:

13 kg

RO 280

UV 40

Filter för
avsaltning.

Filter för
reducering av
bakterieinnehållet.

En kompakt och stilren avsaltningsanläggning för ett hushålls behov av matlagning och dryck. Den är smidig att installera under diskbänken. Med detta
filter renar man vattnet från en begränsad mängd salter samt andra osynliga
föroreningar och gifter i vattnet. Tekniken kallas Reverse Osmosis.

UV-ljus används när vattnet är förorenat av bakterier. UV är ett naturligt ljus
som inte påverkar vattnets smak eller lukt. UV-ljuset bryter ner och ”dödar”
bakterierna.

Hjärtat i anläggningen är ett membran som separerar salterna. Samma process
används också när man avsaltar havsvatten. En medföljande separat vattenkran ger
hushållet tillgång till rent vatten för matlagning och dryck.

Vattnet måste vara klart för att UV-strålarna skall fungera optimalt. Styrenheten
larmar om lampan går sönder. Lampan behöver bytas ca en gång per år.
Aquvos UV-ljus finns i en stor serie beroende på vattenförbrukning.

RO 280 kommer komplett med pump, tre stycken förfilter, membran, trycktank
och en kran att installera på diskbänken.
En bufferttank på 7 liter säkerställer tillgång på rent vatten. Max 280 liter/d.
Ta alltid kontakt med Aquvo Water Treatment AB för val av RO-filter.

MÅTT FILTER

MÅTT KONTROLLBOX

MÅTT UV-RÖR

HÖJD:

HÖJD:

HÖJD:

43 cm

23 cm

88 cm

BREDD: 28 cm

BREDD: 23 cm

BREDD: 6 cm

DJUP:

55 cm

DJUP:

10 cm

DJUP:

9 cm1

VIKT:

11 kg

VIKT:

1,2 kg

VIKT:

5,5 kg

1: Inklusive anslutningar

WD MINI

WD PRO

Automat för
bordsvatten.

Automat för
bordsvatten.

En kompakt vattenautomat för placering på bänk eller i underskåp.

En kompakt vattenautomat för placering på bänk.

Vattenautomaten producerar både varmt och kallt vatten. För kallt vatten går
det att välja mellan stilla, medium eller mycket kolsyrat vatten. Välj vatten
med 5-vägskranen (tillbehör). Perfekt för det lilla till mellanstora företaget,
konferensrummet eller restaurang.

Högpresterande vattenautomat som producerar kallt vatten. Det går det att
välja mellan stilla, medium eller mycket kolsyrat vatten. Perfekt för det lilla till
mellanstora företaget, konferensrummet eller restaurang.

Automaten är mycket tystgående och lämpar ig väl för väntrum och kontor.
Vattenautomaten skall kompletteras med 5-vägskran samt anslutning till
kolsyreflaska.
Genom att automaten är inkopplad på befintlig vattenledning försvinner behovet
av flaskvatten. Kapaciteten är 20 liter/h vid 6°.

Genom att automaten är inkopplad på befintlig vattenledning försvinner behovet
av flaskvatten.
Genom att automaten är inkopplad på befintlig vattenledning försvinner
behovet av flaskvatten. Kapaciteten är hela 53 liter/h och max 140 liter/h under
2 h vid 6°.

Vattenautomaten kan kompletteras med filter för att säkerställa smak och
vattenkvalité.
MÅTT AUTOMAT

MÅTT AUTOMAT

HÖJD:

HÖJD:

39 cm

54 cm

BREDD: 26 cm

BREDD: 36 cm

DJUP:

44 cm

DJUP:

61 cm

VIKT:

25 kg

VIKT:

40 kg

WD BP RO

WD MAX

Automat för
bordsvatten.

Automat för
bordsvatten.

Vattenautomat för placering på golv

Vattenautomat i rostfritt stål för placering på bänk eller på golv med golvställning.

Prisvärd vattenautomat som producerar både kallt och varmt vatten. Vattnet
passerar en RO-anläggning vars membran säkerställer ett gott och tryggt vatten.
Perfekt för det lilla till mellanstora företaget, konferensrummet eller restaurang. I
lunchrummet eller på verkstadsgolvet.

Högpresterande vattenautomat som producerar kallt vatten. Det går det att
välja mellan stilla, medium eller mycket kolsyrat vatten Perfekt för det lilla till
mellanstora företaget, konferensrummet eller restaurang. I lunchrummet eller
på verkstadsgolvet.

Genom att automaten är inkopplad på befintlig vattenledning försvinner behovet
av flaskvatten.

Genom att automaten är inkopplad på befintlig vattenledning försvinner
behovet av flaskvatten.

Automaten är utrustad med kallvattentank på 3.1 liter samt varmvattentank på
2 liter.

Automaten har en kapacitet på 42 liter/h vid 6°. Nanofilter och UV-ljus
säkerställer ett hälsosamt vatten

Finns även i svart utförande.

Golvstativet rymmer ca 100 muggar samt kolsyreflaskan.

MÅTT AUTOMAT

MÅTT AUTOMAT

HÖJD:

HÖJD:

43 cm

47+91 cm

BREDD: 28 cm

BREDD: 47 cm

DJUP:

55 cm

DJUP:

60 cm

VIKT:

30 kg

VIKT:

24 kg

Vattenrening för
samfälligheter
och industrier
Aquvo

tillhandahåller

lösningar

för

t.ex.

samfälligheter,

livsmedelsproducerande företag och mindre industrier där
behoven är kundspecifika. Förutsättningarna skiljer sig mycket
åt beroende på vattnets kvalitet men även vad vattnet skall
användas till. Gemensamt är att vi alltid tar prover på vattnet som
sedan analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Sedan kan
våra experter skräddarsy en totallösning för just din verksamhet
eller samfällighet.
För samfälligheter med gemensamt vatten ställs större krav på
kontroller än för enskilda hushåll. Industrier kan behöva vatten
med en speciell specifikation för tillverkning. Vi på Aquvo har
lång erfarenhet av vattenrening och våra experter dimensionerar
och bygger anläggningen för att uppfylla de krav som ställs för
just din verksamhet eller samfällighet. Alla delar i anläggningarna
är av högsta kvalitet, har lång livslängd och låga driftkostnader.

Avsaltning RO
Ibland är det svårt att få fram ett bra råvatten utan
stora halter av salt. Med RO renas vattnet till fastigheter
från salter samt andra föroreningar och gifter. Efter en
vattenanalys på ett ackrediterat laboratorium byggs en
komplett lösning som är anpassad för din fastighet.
Saltvatten finns i hela vårt avlånga land. Sedan istiden
har fickor med relikt havsvatten blivit kvar i våra
berggrunder. Dessa fickor kan man stöta på när man
borrar efter vatten, men det kan även tränga upp saltvatten från våra hav om man bor nära kusten. I en del
fall kan det vara fördelaktigt eller nödvändigt att rena
vatten direkt ur havet.
Med Reverse Osmosis, eller RO som tekniken kallas, kan
vi producera dricksvatten av hög kvalitet. Anläggningarna kan anpassas från ett hushåll och uppåt. Våra filter
håller mycket hög standard, har lång livslängd och låga
underhållskostnader. Våra ingenjörer med expertkunskap inom denna reningsteknik ser till att anläggningen
uppfyller dina förväntningar och krav.

Vi tar ansvar
för ditt vatten
Det finns ett enkelt sätt att säkra ditt vatten. Genom att installera ett vattenfilter
av hög kvalitet från Aquvo. Vi anpassar filtersystemet efter just dina behov så
att kan du känna dig trygg varje gång du tar ett glas vatten att dricka.
Att få ett bra vatten behöver inte vara så svårt. En certifierad återförsäljare kan
komma till dig och göra en första bedömning av ditt vatten. Om vi misstänker
att vattnet inte är bra skickar vi in ett vattenprov för analys hos ett ackrediterat
laboratorium. Efter cirka två veckor är provsvaret klart. Det visar, bland annat,
om ditt vatten är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.
Med vårt serviceavtal kan du känna dig trygg. En certifierad servicetekniker
kontrollerar och justerar anläggningen en gång om året.

Premiumprodukter
för dricksvatten
Aquvo säljer och marknadsför vattenprodukter inom premiumsegmentet.
Våra produkter är noggrant utvalda med fokus på lång livlängd och användarvänlighet.
Vår stora kunskap och erfarenhet tillsammans med en rikstäckande serviceorganisation,
gör oss till ett smart och tryggt val.

www.aquvo.se

SPECIFIKATIONERNA GÄLLDE DÅ BROSCHYREN TRYCKTES. AQUVO WATER TREATMENT AB FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST ÄNDRA I SPECIFIKATIONER FÖR AQUVOS PRODUKTER. FÖR AKTUELL PRODUKTINFORMATION KONTAKTAR DU OSS.

