
Syötä raakavettä  
Puhdasta vettä tulee hanasta&

"Vihdoin! Puhdasta
vettä mökillä!"

"Tämä tekee meille sataa litraa

puhdasta vettä tunnissa :)"
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Järvi, meri, kaivo tai
kunnallisvesi. Kaikki käy. 

NERO-järjestelmä puhdistaa veden ja syöttää sen
automaattisesti vesiverkostoon



Puhdas juokseva vesi kotiisi. Ultra tehokas puhdistus
kaikille vesityypeille. Käänteisosmoosilla.

"Uskomatonta, miten nopeasti se t
ekee

vettä. Oikea vede
npesukone :P"

n. 100 litraa / tunti
60 litraa (+Keskeytymätön vedentulo)
2-3 litraa minuutissa hanasta jopa säiliön ollessa tyhjillään
Laite ei tarvitse erillistä jakelupumppua
Tyypillinen membraanin vaihtoväli yli 5 vuotta
n. 100-150€ / vuosi
Ei tarvetta vedenpehmennykselle tai tukitekniikalle
Hyödyntää 50% kaikesta raakavedestä
Leveys 49cm - Syvyys 61cm - Korkeus 77,5cm - Paino 30kg

Korkea puhdistusteho
Puskurisäiliö

Patentoitu suoravirtaustekniikka
Patentoitu syöttötekniikka

Uniikki huuhtelukiertotekniikka
Matalat ylläpitokustannukset

All-In-One ratkaisu
Uskomaton saantosuhde

Kompaktein laite
Erinomainen energiatehokkuus

Helppo ylläpitää
Helppo käyttää
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"...eikä tarvinnut muuta tehdä kuin
kytkeä virta päälle."

Hyödyntää raakavettä 20-25% suhteella
 

Puskurisäiliön täytyy antaa täyttyä noin 30%
kunnes puhdasta vettä on taas saatavilla.

 
 

Laitteisto tarvitsee erillisen jakelupumpun
 
 

Korkeat ylläpitokulut ja vaiva
 

Kootaan paikan päällä komponenteista
 

Lattiapinta-alaa kuluttavat
irtokomponentit ilman kotelointia

Hyödyntää raakavettä 50% suhteella

Patentoitu suoravirtaustekniikka. Vesi ei
lopu koskaan. Hanasta tulee n. 2 litraa
minuutissa säiliön ollessa tyhjillään.

Laitteisto ei tarvitse erillistä
jakelupumppua

Matalat ylläpitokulut ja vaiva 

All-In-One Ratkaisu

Kompaktein laite markkinoilla
tehtäväänsä
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Kilpailevat perinteiset ratkaisut
(ei sis. EMPRO)



"Sehän on pienempi kuin pesukone."

"Mitä ihmettä?"
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""Miten kaikki muka mahtuunäihin mittoihin?"

YLIVERTAINEN PUHDISTUSTEHO

Tyypillinen nimellistuotto 100 litraa puhdasta vettä
tunnissa. 60 litran säiliö täyttyy noin 30 minuutissa. Laite
jatkaa veden toimittamista n. 2 litraa minuutissa myös
säiliön ollessa tyhjillään. Et koskaan jää ilman puhdasta
vettä.

KIVUTON ASENNUS JA KÄYTTÖ

Laite on täysin automaattinen. Oikeasti. Virtakytkin on ainoa, jota
asiakkaan tarvitsee käyttää saadakseen puhdasta vettä. All-in-one
rakenteensa ansiosta laite on erittäin helppo asentaa ja
asennusvaativuudeltaan verrattavissa pesukoneeseen.

PIENET KÄYTTÖKULUT

Patentoidun teknologian johdosta laitteen ylläpitokulut
ovat erittäin pienet. Esisuodatinten ja membraanin
vaihtoväli on tyypillisesti jopa kaksinkertainen suhteessa
muihin markkinoilla oleviin laitteisiin.

OMA TUOTEKEHITYS

NERO-laitteet ovat oman kotimaisen tuotekehityksemme tulos.
Uuden tuotesarjan suorituskyky ylittää edeltäjänsä,
markkinajohtajan asemassa tunnetun EMPRO-laitteistomme kaikilla
osa-alueilla.

ILMAINEN TUOTETUKI

Ilmainen tuotetuki ja neuvonta kuuluvat kaikille
ratkaisuistamme kiinnostuneille niin ennen ja jälkeen
hankinnan. Meille on tärkeintä, että saat ongelmasi
ratkaistua laitteillamme.

TURVALLINEN TEKNIIKKA

Emme toimita asiakkaille palapelejä koottavaksi. Kaikki laitteemme
toimitetaan testattuna, asennus- ja käyttövalmiina. Suljetun
koteloinnin ja vikavirtasuojauksen johdosta laitteemme ovat
markkinoiden turvallisimpia käyttää.



"Oho! Laite tuli perille
seuraavana päivänä tilauksesta."
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Raakavedelle pumpun, joka tuo
veden laitteelle, jollei sellaista jo
valmiiksi ole. (Esim. porakaivon
pumppu)

Laitteen lisäksi tarvitset lähtökohtaisesti
ainoastaan:

Kaivokohteissa on suositeltavaa
teettää vesianalyysi ennen
hankintaa.

Lisätietoa soveltuvuudesta käyttöösi
saat info@finnvoda.fi,
verkkosivuiltamme www.finnvoda.fi
tai soittamalla asiakaspalveluumme
- (+358) 44 230 4501

TOIMITUSSISÄLTÖ

Testattu, asennus- ja käyttövalmis
NERO Mökille - Vedenpuhdistuslaite

Integroitu 60 litran vesisäiliö
Ulkoinen 20" Suodatin
Tds-mittari vedenlaadun mittaukseen
Esisuodatinsarja asennettuna
Käyttöohje
Hukkaputkiletku
Raakavesipumpun asennusohje

5150€ (alv 24%)
+ toimituskulut tai nouto Hyvinkäältä



LARGE / 120L
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MEDIUM / 60L

Puhtaalle Juoksevalle Vedelle
™

MEGA / 330L

Sisältää patentoitua

Finnvoda-tekniikkaa

Toisinkuin tyypilliset lisäsäilöt,

NERO-Lisäsäiliöt eivät aiheuta

painehäviötä, eivätkä siten tarvitse

paineenkorotuspumppua. 

HybridFlow-teknologian

ansiosta NERO-järjestelmät

hyödyntävät säiliötilavuuden

100%

Säiliö ei sisällä mitään

elektroniikkaa, koho-, tai

katkaisukytkimiä, jotka ovat

tyypillisesti vikaantumisherkkiä

EI LISÄPUMPPUJA

100% SÄILIÖTILAVUUDEN
HYÖDYNTÄMINEN

EI YLIMÄÄRÄISTÄ
ELEKTRONIIKKAA

1310,00 €722,00 €523,00 €

"Isoja kulutuspiikkejä
tasaamaan"

"Tavallista enemmän
käyttäjiä ja omakotitalon

varustus?"

"Pesukone käy
jatkuvasti ja

suihkussa on koko
ajan joku."

Säiliötilavuus hyödynnetään 100%.

Kalvopaineita ei tarvitse säätää.

Säiliö on valmiiksi kytketty, liitä se

laitteeseen ja valmista on.

HUOLTOVAPAA, KYTKENTÄ JA
KÄYTTÖVALMIS

Säiliöt toimivat ainoastaan

NERO-järjestelmien kanssa.

Valmistetaan tilauksesta - Ei hyllytuote



Porvoon LVI-Group Oy

Raudoittajantie 7 B

06450 Porvoo

 

044 974 6083

 

myynti@lvigroup.fi


