
Mata in råvatten
Rent vatten kommer från kranen&

”Äntligen! Rent
vatten på stugan!”

”Den här renar hundra liter vatten

åt oss under en timmes tid 😊”
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Sjö-, havs-, brunn-eller
kommunalt vatten. Allting går

NERO-systemet rengör vattnet och matar in det
automatiskt i vattennätet



Rent rinnande vatten till ditt sommarstuga. Ultra effektiv
rengöring för alla vattentyper. Med omvänd osmos.

”Otroligt hur snab
bt den renar vat

ten.

En riktig tvättm
askin för vatten”

cirka 100 liter / timme
60 liter (+ oavbruten vattentillförsel)
2-3 liter i minuten när tanken är tom
Enheten behöver inte en skild leveranspump
Membranet håller över 5 år (typiskt)
ca. 100-150€ / år
Inget behov föravhärdning eller annan stödteknik
Utnyttjar 50% av all råvatten
Bredd 49 cm - Djup 61 cm - Höjd 77,5 cm - Vikt 30 kg

Hög rengöringseffekt
Buffertank

Patenterad direktflödeteknologi
Patenterad inmatningsteknik

Unik sköljrotationsteknik
Låga underhållskostnader

All-In-One lösning
Otrolig avkastningsgrad

Den mest kompakta enheten
Utmärkt energieffektivitet

Lätt att underhålla
Lätt att använda
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“... och man behövde inte göra mera
än att slå på strömmen”

Utnyttjar endast 20 –25 % av råvatten
 

Buffertanken måste låta fyllas upp till cirka 30%
fören det finns rent vatten igen.

 
 

Systemet behöver en skild leveranspump
 
 

Höga underhållskostnader och
mycket arbete

 
Monteras på platsen från komponenter

 
Lösa komponenter utan hölje

som använder golvyta

Utnyttjar t.om. 50 % av råvatten

Patenterad direktflödeteknik. Vattnet
tar aldrig slut. Från kranen kommer det
2-3 liter i minuten när tanken är tom.

Systemet behöver ingen skild
leveranspump

Låga underhållskostnader och lite
arbete

All-In-One lösning

Den mest kompakta enheten på
marknaden för dess uppgift
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Konkurrerar traditionella lösningar
(innehåller ej. EMPRO)



”Den är ju mindre än en
tvättmaskin”

”Vad i hela...?”
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™

”Hur ryms allt i dehär måtten?”

ÖVERLÄGSEN RENGÖRINGSEFFEKT

Typisk nominell avkastning 100 liter vatten i timmen. 60
liters tanken fylls i ungefär 30 minuter. Enheten fortsätter
också att leverera vatten 2-3 liter i minuten när tanken är
tom. Du blir aldrig utan rent vatten.

SMIDIGINSTALLATION OCH
ANVÄNDNING

Produkten är helt automatisk. Startknappen är det enda som ska
användas för att erhålla rent vatten. På grund av all in one -lösning
är anläggningen synnerligen lätt att installera och till
installationsegenskaperna jämförbara med en tvättmaskin.

LÅGA DRIFTKOSTNADER

Den patenterade teknologin ger mycket låga
underhållskostnader. Byte av förfilter och membran
behöver ske betydligt mera sällan än för
andramotsvarande produkter på marknaden.

EGEN PRODUKTUTVECKLING

NERO-enheterna är resultatet av vår egen finska produktutveckling.
Prestandan för den nya produktlinjen överstiger dess föregångare,
marknadsledande EMPRO-enheterna på alla områden.

GRATIS PRODUKTSTÖD

Gratis produktstöd och rådgivning tillalla våra lösningar till
intresserade såväl före köp som efter anskaffning. För oss
är det viktigaste att du får ditt problem löst för vår produkt.

SÄKER TEKNIK

Vi levererar inte produkt delar förhopmontering åt kunden. Alla
våra produkter levereras testade, installations- och bruksfärdiga. I
slutna höljen med felströmsskydd och marknadens säkraste
produkter.



”Ojj! Enheten kom fram nästa dag
efter beställningen”
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En råvattenpump, som hämtar
vattnet till enheten om det inte redan
finns en sådan (t.ex borrbrunnspump)

Förutom enheten behöver du endast: Har du en brunn, rekommenderar
vi att du gör en vattenanalys innan
du skaffar enheten.

Tilläggsinformation om apparatens
lämplighet för dina behov får du
från info@finnvoda.fi, våra
webbsidor www.finnvoda.se eller
genom att ringa till vår kundservice
(+358) 50 337 0557.

INNEHÅLLET AV LEVERANSEN

Testad, installations- och användbar NERO-
Stugan -Vattenrengöringsenhet

Integrerad 60 liters vattenbehållare
Extern påsfilter
Tds-mätare för mätning av vattenkvaliteten
Förfiltrerings set färdigt installerat
Instruktions manual
Slaggvattenslang
Råvattenpumpens installations instruktioner

5150€ (moms 24%)
+ frakt (100-150€)



™NERO

NERO™ 'Next Evolution Reverse Osmosis' - Finnvoda / EMP-Innovations Oy 

LARGE / 120LMEDIUM / 60L

Tilläggsbehållare för rent rinnande vatten
™

MEGA / 330L

Innehåller patenterad

Finnvoda-teknik.

Till skillnad från traditionella

tilläggsbehållare orsakar NERO-

tilläggsbehållare ingen tryckförlust,

därmed behöver de inga

tryckförhöjningspumpar.

Tack vare HybridFlow-teknologin

tar NERO-systemen vara på 100 %

av behållarens kapacitet.

Behållaren innehåller ingen elektronik,

nivåvippa eller avbrytare som typiskt är

lätt skadade.

Inga tilläggspumpar

100 % utnyttjande av kapacitetet

Ingen extra elektronik

1310,00 €722,00 €523,00 €

"För att jämna ut stora
konsumtionspikar"

"Flera användare än
vanligt och

egnahemshusutrustning?"

"Tvättmaskinen går
jämt och någon står

i duschen hela
tiden"

Behållarens kapacitet utnyttjas till 100 %. 

 Membrantrycket behöver inte justeras.

Behållaren är färdigt installerat, koppla

den till apparaten och den är färdig att

användas.

Servicefri, koppling och färdig att

användas

Behållare fungerar endast med

NERO-systemen.



Porvoon LVI-Group Oy

Raudoittajantie 7 B

06450 Porvoo

 

044 974 6083

 

myynti@lvigroup.fi


