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Watersprint
Intelligent vandrensning
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E. coli og coliforme 
bakterier
Manglende vedligeholdelse af 
vandledningsnettet er et stigende 
problem.

Et andet problem er de synkende 
vandniveauer som medfører flere 
andre mikrobiologiske udfordrin-
ger.

Foruden de menneskelige lidelser 
medfører smittespredningen også 
store samfundsomkostninger.

Traditionel UV-teknik
I dag behandler man som regel 
det indkommende vand i byg-
ninger med UV-teknik.

Teknikken er effektiv, men ener-
gikrævende, og de UV-lamper 
der benyttes, indeholder også 
kviksølv (Hg) som successivt vil 
blive forbudt.

Tappested
Trods rensning af det indkom-
mende vand er der risiko for at 
vandet kan indeholde skadelige 
bakterier som allerede findes i 
bygningens rørsystem.

Watersprint er et revolutionerende produkt som 
ved at benytte UVC-lys genereret fra lysdioder 
på størrelse med et knappenålshoved, på en 
intelligent måde desinficerer vand i umiddelbar 
nærhed af tappestedet. Teknikken er kun aktiv 
ved gennemstrømning af vand, hvilket gør den 
meget energibesparende.
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Bakterievækst
I blinde ledninger og i ældre led-
ninger hvor vandet står stille, er 
der stor risiko for bakterievækst.

Legionella
Brusebadet kan gøre dig syg. 
Hvert år bliver cirka 1.000 
personer syge af den alvorlige 
lungeinflammation legionella,  
men uindspillede er stort.  
Mellem 7 og 21 procent dør. 

Watersprint
Vores revolutionerende UV LED-teknik gør det 
muligt at placere enheden i umiddelbar nærhed af 
tappestedet. Dette betyder at man kan garantere 
at vand fra blandingsbatteriet eller bruseren er 
desinficeret. Produktet er desuden helt uden 
kviksølv.



4



5

Watersprint til bruser

Watersprint til køkken- 
og håndvaskbatterier

Enheden monteres vertikalt på brusebatteriets tilslutning til  
udgående (blandet) vand. Kabel til eltilslutning anbringes i  
indsat rør eller alternativt i kabelbakke/rør. Tydelig status- 
indikering på enheden.

Enheden monteres vertikalt på blandingsbatteriets koldtvandstil-
slutning. For at garantere desinficeret vand anbefaler vi taphaner 
som alene er beregnet til koldt eller forblandet vand. Vægbeslag 
fås som tilbehør.

Purify Flex 12
Benyttes til desinficering af vand 
til brusere samt drikkevand i fx 
sportsanlæg og andre private og 
offentlige installationer.

Purify Flex Plus 18
Benyttes ved installationer hvor 
der stilles ekstra store krav til 
desinficering af drikkevand som 
fx på hospitaler.

Purify Flex Advanced 
24
Benyttes ved installationer hvor 
der er risiko for ekstreme koncen-
trationer af bakterier i drikkevand 
fx på specialklinikker eller i kata-
strofeområder.

Art.nr. Betegnelse

1615-0012 UV LED-enhed Flex 12
1615-0018 UV LED-enhed Flex Plus 18
1615-0024 UV LED-enhed Flex Advanced 24
 

Tilbehør

1615-1000 Vægbeslag UV LED-enhed (par)
1630-1000 Transformator 24 V Watersprint

Alle enheder leveres med 5 meter kabel og transformator
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Tronic brusepanel WMS Water-
sprint, forblandet vand

Tronic Duschpanel WMS 
Watersprint, termostat

Watersprint brusepanel
FM Mattsson præsenterer med stolthed verdens første brusepanel 
med sikker og effektiv vandrensning ved hjælp af UV LED-teknik.

Via den unikke kombination af FM Mattssons verdensledende 
elektronik og termostatteknik får man, sammen med Watersprints 
unikke UV LED-enhed, et meget sikkert produkt til bekæmpelse af 
legionellabakterien.

Integreringen mellem brusepaneler og UV LED-enheden sikrer at 
vandet fra bruseren altid er desinficeret. Hvis enheden ikke funge-
rer, slukker brusepanelet.

Via vores Tronic WMS-system kan man overvåge og håndtere sine 
installerede brusepaneler inklusive UV LED-enheden.

Art.nr. Betegnelse

9502-0100  Tronic brusepanel WMS Watersprint, forblandet 
vand

9503-6100  Tronic brusepanel WMS Watersprint, termostat

Tilbehør

1621-7000 Interne kabler UV-enhed til brusepanel
1630-1000 Transformator 24 V Watersprint

Alle paneler leveres med 10 meter kabel og transformator
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Slår effektivt alle bak-
terier, protozoer og 
virus ihjel med mo-
derne UV LED-teknik.

Intelligent moderne 
UV LED-teknik bidra-
ger til en energieffek-
tiv løsning.

WMS-forberedt for 
overvågning og/eller 
styring i kombinerede 
produkter.

Lille og enkel installa-
tion og stødsikker.

Ingen kemikalier og 
intet kviksølv.

Lang levetid, meget 
lidt vedligeholdelse, 
lavt energiforbrug og 
kort tilbagebetalings-
tid.

Tre forskellige vari-
anter til forskellige 
behov for desinfek-
tionsgrad og/eller 
vandflow.

Sikker Energieffektiv

Intelligent Enkel installation

Miljøvenlig Lave omkostninger

Flere varianter

Læs mere om Watersprint her:
www.fmmattsson.com/da/watersprint/ 

V
i forbeholder os ret til design- og tekniske æ

ndringer.

Watersprint – Intelligent vandrensning

FM Mattsson Mora Group 
Danmark ApS
Abildager 26 A, 2605  Brøndby
Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ

Telefon 88 33 00 34
danmark@fmm-mora.com
www.fmmattsson.dk


