SPECIALISTEN IN DRINKWATERHYGIËNE

LOOD IN
KRAANWATER
NIEUW! WATERSPRINT

TEVEEL AAN LOOD EEN NEGATIEVE INVLOED KAN
GEZUIVERD DRINKWATER IN RECREATIEHEBBEN OP DE ONTWIKKELING VAN HERSENEN
EN HET ZENUWSTELSEL VAN ONGEBOREN EN
VOERTUIGEN, MOTORHOME CARAVANJONGE
,
KINDEREN TOT EN MET 7 JAAR. HET KAN
ETC.
MOTORKRUISER, ZEILJACHT, BEROEPSSCHEPEN
LEIDEN TOT EEN LAGER IQ (2 TOT 5 PUNTEN) EN
GEDRAGSVERANDERINGEN. VOORAL ZUIGELINGEN
DIE FLESVOEDING KRIJGEN ZIJN KWETSBAAR. BIJ
VOLWASSENEN KAN EEN TEVEEL AAN LOOD LEIDEN
TOT EEN HOGERE BLOEDDRUK EN NIERPROBLEMEN.

BACTERIËN IN DRINKWATER:

ZUIVER WATER:

Met de eenvoudig te installeren D4 Aquador UV
In ingebouwde drinkwateropslag reservoirs, welke van verschillende
Led unit kan altijd
in uw
recreatie
voertuig
zuiver en
vormen en materialen zijn, wordt het drinkwater opgeslagen.
Vele oude huurwoningen
voor
1960
gebouwd
bevatten
veilig water uit de kraan stromen. D4 Aquador UV
Op de camping, jachthaven, onderweg etc. wordt water loden waterleidingen;
de norm voor lood in drinkwater ligt
Led is eenvoudig te monteren onder de kraan, op
ingenomen via een tuinslang, Jerry cans etc. In Nederland zal het
op 10 microgram/liter.
Aquador biedt een compleet pakket
een douchemengkraan, bij tappunt of direct na het
drinkwaterleidingnet volgens wetgeving jaarlijks zijn gecontroleerd,
enreservoir.
sanering
drinkwater
Voor een permanente of mobile
maar een tuinslang koppeling is niet vrij van bacteriën zoals voor lood onderzoek
opstelling is de uitvoering D4 Field of D4 Well geschikt.
Legionella, coli e.d. Bij het vullen met een vervuilde slang of water uit

‘Aquador biedt een
compleet pakket voor
loodonderzoek en sanering’

een vervuild waterleidingnet (buitenland) kunnen bacteriën-alsnog
Loodonderzoek door bemonstering van het kraanwater.
in het drinkwater reservoir aanwezig zijn.
Loodanalyse en rapportage gecertificeerd door

Recreatie voertuigen zoals- camper,

Vitens Drinkwaterlaboratorium NEN-EN-ISO/IEC 17025
caravan, motorvaartuig maar ook de
Drinkwater in een watertank verliest dan ook snel aan kwaliteit,
geaccrediteerd. Hiermee kan vastgesteld worden of het
beroepsscheepvaart, is aan boord voorzien
daarom is het van belang dat het water of tank wordt gezuiverd
kraanwater boven
ofcomfort
onder de
gestelde
ligt
alvorens men het consumeert. Vaak worden chemische middelen
van alle
zoals
douche,grenswaarde
wastafel,
gebruikt, om de tank schoon te houden. Soms is een filter of
uitgebreide water zuivering ingebouwd.
-

VOORDELEN:
-

Geen filters, geen lampen wissel
Geen chemische middelen in het drinkwater
Zuiver water uit de kraan, douche of tappunten
Permanente of mobile opstellingen
Werkt met speciaal UV LED licht
Door speciaal UV licht geen bacteriën zoals
Legionella, coli.
- Energie zuinig
- ingeschakeld door flow sensor

keuken voor dagelijks gebruik. Zorg dan ook

Brononderzoek
naar
loden
waterleidingen
met
voor
goed
en zuiver
water.
rapportage, foto’s en advies. Tijdens een onderzoek
het in kaart brengen waar de loden waterleidingen zijn
gesitueerd en inzicht in de kosten voor het saneren

Sanereninbouwmaat
van loden waterleiding(en). Het verwijderen
- -Compacte
- Gangbare
van deaansluitingen
loden waterleidingen en aanpassen aan de
G15
1/2”standaard
laatste
normen
- Geen onderhoud
- WIFI compatible
- Leveren van een loodfilter indien niet direct een
- 230 of 12-24 voltuitvoering
kan
- D4 sanering
Field mobile
unitplaatsvinden. In plaats van het saneren
van
de
waterleiding
kan een lood filter een effectieve
met ingebouwde UV
oplossing zijn
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