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WATERSPRINT

Det unika med Watersprint´s produkter är att 

den på ett smart sätt använder UVC-LED, vilket 

är en ny och mycket energisnål teknik.

• Endast aktiv vid genomströmning av vatten.

• Placeras i omedelbar närhet till tappstället. 



WATERSPRINT

Watersprints grundläggande system (patenterad teknik) 

består av en belyst reaktor som vatten strömmar igenom. 

Deras arkitektur, mekanik, optik, val av material och 

programvara i kombination optimerar UVC-ljuset till 

maximal avdödning av mikroorganismer.

Watersprints använder sitt djupa kunnande inom 

mikrobiologi, ytor, material och optik - för att optimera och 

säkerställa avdödningen. 
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E. COLI & KOLIFORMA BAKTERIER



E. COLI & KOLIFORMA BAKTERIER

Förorenat dricksvatten

Orsaken kan vara 
avloppsläckage,  påverkan 

från naturgödsel eller in 
läckage av ytvatten



TRADITIONELL UV-TEKNIK



TRADITIONELL UV-TEKNIK

I dag behandlar man ibland 
det inkommande vattnet i 

byggnader med UV-teknik.

Tekniken är effektiv men 
energikrävande och de UV-

lampor som används 
innehåller även kvicksilver 

(Hg).



BAKTERIETILLVÄXT I BLINDLEDNING



BAKTERIETILLVÄXT I BLINDLEDNING

I blindledningar och äldre 
ledningar där vattnet står 

stilla i ledningen är det stor 
risk för legionella och annan 

bakterietillväxt. 



LEGIONELLA



LEGIONELLA

Duschen kan göra dig sjuk. Ett 
stort antal personer blir sjuka i 
den allvarliga lunginflammationen 
legionella varje år. 

Dödligheten är 5–20 procent



WATERSPRINT



WATERSPRINT

Med vår revolutionerande UV 

LED teknik placerad i 

omedelbar närhet till 

tappstället kan vi garantera 

ett desinficerat vatten i 

duschen eller från blandaren. 

Den är även helt fri från 

kvicksilver.



WATERSPRINT

I det innovativt samarbete mellan FM Mattsson 

och Watersprint har vi nu kombinerat våra 

specialiteter. Med denna unik kombination kan 

vi garanterar våra kunder ett säkert 

desinficerat vatten.

Den primära marknaden finns inom offentliga 

anläggningar som sport-och simhallar, men även inom 

sjukvården där det ställs extra höga krav på ren miljö 

med rent vatten för t.ex. infektionskänsliga patienter eller 

labbmiljö. 

Övriga målgrupper är storkök, hotell, industri, 

labb/forskningsanläggningar, privata brunnar.



Purify Flex
Används för desinfektion av vatten till duschar och 

dricksvatten vid installation i t.ex. sportanläggningar, och 

andra privata och offentliga installationer.

Purify Flex Plus
Används vid installationer som ställer extra stora krav på 

desinfektion för dricksvatten t.ex. sjukhus.

Purify Flex Advanced
Används vid installationer där det finns risk för extrema 

koncentrationer av bakterier i dricksvatten t.ex. inom 

specialistvård eller katastrofområden 
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Dusch

Enheten monteras vertikalt på 

duschblandarens anslutningen för 

utgående (blandat) vatten.

Kabel för elanslutning förläggs i infällt 

rör alternativt i kabellist/rör.

Tydlig statusindikering på enheten.
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Tvätt- & Köksblandare

Enheten monteras vertikalt på 

blandarens kallvatten anslutning.

För att garantera desinficerat säkert 

vatten rekommenderar vi tappkranar 

avsedda endast för kallvatten.
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Säkra Tappställen

Det är också möjligt att skapa ett antal säkra tappställen 

inom en anläggning.

I händelse av bakterieutbrott i det allmänna VA systemet 

har man fortsatt tillgång till desinficerat tappvatten och 

slipper hämta detta vid anvisade platser vilket förenklar 

möjligheten att upprätthålla verksamheten för t.ex. 

sjukhus, äldreboenden etc.
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Tronic Duschpanel UV

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 

desinfektion ger en mycket säker 

produkt för att bekämpa legionella 

bakterien.
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Tronic Duschpanel UV

Integrering mellan duschpanel och UV 

LED enheten säkerställer att 

duschvattnet alltid är desinficerat. 

Om UV LED enheter inte fungerar 

stängs duschpanelen av.

Via vårt Tronic WMS system kan 

kunden hantera och övervaka sina 

installerade duschpaneler inklusive UV 

LED enheten.
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CASE - Malmö

Legionella tester
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Malmö – Legionella tester

Under 100 cfu*

100-1000 cfu*

Över 1000 cfu*

*) koloniformande enheter/100 ml vatten.

European Working Group for Legionella 

Infections, EWGLI´s värden.

Tester analyserade av 
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Malmö – Legionella tester

Under 100 cfu*

100-1000 cfu*

Över 1000 cfu*

*) koloniformande enheter/100 ml vatten.

European Working Group for Legionella 

Infections, EWGLI´s värden.

Tester analyserade av 
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FM MATTSSON PÅ WEBBEN

Mer information på 
FMMattsson.se

• Produkter

• Kunskap

• Återförsäljare

• Kundsupport



CONTACT

Frank Rälg
Produktchef - Smart Products

frank.ralg@fmm-mora.com

+46 70 612 64 21

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, SE-792 27 Mora

+46 (0)250 59 60 00

www.fmmattsson.se


