
Watersprint
Intelligent vattenrening
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E. coli och koliforma
bakterier
Bristen på underhåll i VA-näten 
är ett växande problem.
Ett annat problem är de 
sjunkande vattennivåerna 
vilket medför flera andra 
mikrobiologiska utmaningar.
Förutom mänskligt lidande 
medför smittspridningen också 
stora samhällskostnader.

Traditionell UV-teknik
I dag behandlar man oftast det 
inkommande vattnet i byggna-
der med UV-teknik.
Tekniken är effektiv men ener-
gikrävande och de UV-lampor 
som används innehåller även 
kvicksilver (Hg) som kommer 
att förbjudas successivt.

Tappställe
Trots rening av det inkommande 
vattnet finns det risk för att 
vattnet kan innehålla ej 
hälsosamma bakterier som 
redan finns i byggnadens 
rörsystem.

Watersprint är en revolutionerande produkt 
som på ett smart sätt desinficerar vatten i 
omedelbar närhet till tappstället genom att 
använda UVC-ljus genererat från lysdioder i 
storlek av ett knappnålshuvud. Tekniken är 
endast aktiv vid genomströmning av vatten 
vilket gör den mycket energisnål.
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Bakterietillväxt
I blindledningar och äldre led-
ningar där vattnet står stilla är 
det stor risk för bakterietillväxt.

Legionella
Duschen kan göra dig sjuk. 
Cirka 1000 personer blir 
sjuka i den allvarliga 
lunginflammationen 
legionella varje år. 
Mörkertalet är stort.
Mellan 7 och 21 procent dör. 

Watersprint
Vår revolutionerande UV LED-teknik möjliggör 
att enheten placeras i omedelbar närhet till 
tappstället. Detta gör att man kan garantera ett 
desinficerat vatten från blandaren eller duschen. 
Produkten är även helt fri från kvicksilver.





Watersprint för dusch

Watersprint för tvätt-
ställs- och köksblandare

Enheten monteras vertikalt på duschblandarens anslutning för 
utgående (blandat) vatten. Kabel för elanslutning förläggs i infällt 
rör alternativt i kabellist/rör. Tydlig statusindikering på enheten.

Enheten monteras vertikalt på blandarens kallvattenanslutning.  
För att garantera desinficerat säkert vatten rekommenderar vi tapp-
kranar avsedda endast för kallvatten. Väggfäste finns som tillbehör.

Purify Flex 12
Används för desinfektion av vat-
ten till duschar och dricksvatten 
i exempelvis sportanläggningar 
och andra privata eller offentliga 
installationer.

Purify Flex Plus 18
Används vid installationer 
som ställer extra stora krav på 
desinfektion för dricksvatten 
på exempelvis sjukhus.

Purify Flex Advanced
Används vid installationer där det 
finns risk för extrema koncentra-
tioner av bakterier i dricksvatten, 
till exempel inom specialistvård 
eller katastrofområden.

Art.nr Benämning

1615-0012 UV LED-enhet Flex12
1615-0018 UV LED-enhet FlexPlus 18
1615-0024 UV LED-enhet FlexAdvanced
 

Tillbehör

1615-1000 Väggfäste UV LED-enhet (par)
1630-1000 Transformator 24V Watersprint

Alla enheter levereras med 5 meter kabel och transformator



Tronic Duschpanel WMS  
Watersprint, förblandat vatten

Tronic Duschpanel WMS 
Watersprint, termostat

Watersprint duschpanel
FM Mattsson presenterar stolt världens första duschpanel med 
säker och effektiv teknik för vattenrening genom UV LED-teknik.

Den unika kombinationen av FM Mattssons världsledande elektronik 
och termostatteknik, tillsammans med Watersprints unika UV LED- 
enhet, ger en mycket säker produkt för att bekämpa legionella-
bakterien.

Integrering mellan duschpanel och UV LED-enheten säkerställer att 
duschvattnet alltid är desinficerat. Om enheten inte fungerar stängs 
duschpanelen av.

Via vårt Tronic WMS-system kan kunden övervaka och hantera 
sina installerade duschpaneler inklusive UV LED-enheten.

Art.nr Benämning

9502-0100  Tronic duschpanel WMS Watersprint, 
 förblandat vatten

9503-6100  Tronic duschpanel WMS Watersprint, termostat

Tillbehör 

1621-7000 Internt kablage UV-enhet för duschpanel
1630-1000 Transformator 24V Watersprint

Alla paneler levereras med 10 meter kabel och transformator
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Dödar effektivt alla 
bakterier, protozoer 
och virus med mo-
dern UV LED-teknik.

Smart modern  
UV LED-teknik  
bidrar till en energi-
effektiv lösning.

WMS-förberedd för 
övervakning och/eller 
styrning i kombinera-
de produkter.

Liten, enkel installa-
tion och stöttålig.

Inga kemikalier och 
inget kvicksilver eller 
amalgam.

Lång livslängd, 
mycket lågt underhåll, 
låg energiförbrukning 
och kort återbetal-
ningstid.

Kan anpassas efter 
olika behov på des-
inficeringsgrad och/
eller vattenflöden.

Säker Energieffektiv

Intelligent Robust

Miljövänlig Låg kostnad

Skalbar

Läs mer om Watersprint här:  
www.fmmattsson.com/sv/watersprint 




