
Watman TRIO-UV on vesilaite, joka pitää sijoittaa tilaan, jossa se ei pääse jäätymään. Laite voidaan tyhjentää esimerkiksi talveksi.
(*) Huom! Laitteen sinilevätoksiinien poistokyky on rajoitettu. Vältä käyttämästä laitetta pintavesikohteissa, 
joissa tiedetään olevan runsaasti sinilevää. Uv-desinfioinnin tehokkuus myös laskee, jos vesi on huomattavan 
värillistä. Veden valonläpäisevyyden tulee olla aina suurempi kuin 80% suositeltavaa yli 90%.
Watman Trio-UV suodatintarvikkeet: suodatinsukka 10 µ 5kpl 26€, suodatinsukka 25 µ 5kpl 26€, 
aktiivihiili Cintropur 1,25kg / 3,4L 46€, Trio-UV lamppu 25W hinta 138€ (käyttöikä max 8000 tuntia)

Watman Trio-UV on järvivesisuodatin, joka sopii mm. kotitalouksille, mökille ja maatiloille. 
Se on erinomainen valinta silloin, kun halutaan puhdistaa esimerkiksi järvivedestä tai sadevedestä 
juomavettä — vaikkapa kesämökillä. Watman TRIO-UV järvivesisuodattimen avulla veden puhdistus 
on helppoa ja nopeaa. Ensimmäisen yksikön suodatinsukka suodattaa vedestä ylimääräiset 
kiintoaineet ja isoimpia epäpuhtauksia. Toisessa vaiheessa mekaaninen aktiivihiilisuodatin poistaa 
vedestä epämiellyttävät hajut ja maut. Tämän ansiosta vesi on kirkasta ja juomavesi puhdasta sekä 
hhyvänmakuista. Viimeisessä vaiheessa on UV-lamppu joka tuhoaa vedestä haitalliset mikrobit, 
bakteerit ja virukset ym. ympäristöystävällisesti ilman kemikaaleja. Järjestelmä on helppokäyttöinen 
ja tehokas menetelmä veden puhdistukseen.
  
Veden desinfiointi UV-säteilyllä on helppokäyttöisyytensä ja tehokkuutensa vuoksi kehittynyt laajasti 
hyväksytyksi menetelmäksi viime vuosina. UV-säteily on paljon voimakkaampaa kuin auringonvalo ja 
tämän vuoksi se sopii veden desinfiointiin. Tämän nimenomaisen desinfiointitavan tiedetään tuhoavan 
legionellaa, mikrobeja, baklegionellaa, mikrobeja, bakteereja, viruksia sekä alkueläimiä ympäristöystävällisesti ilman kemikaaleja. 
Voidaan käyttää järvissä jotka ovat kohtuullisen kirkasvetisiä ja joissa ei ole sinilevää. Tällaiselle vedelle 
riittää usein pelkkä mekaaninen suodatus yhdistettynä desinfiointiin, ja vettä voi juoda ja käyttää 
ruuanvalmistuksessa.

SUODATUKSEN VAIHEET
1. Mekaaninen suodatus kiintoaineen poistoon 
2. Aktiivihiilikäsittely poistaa epämiellyttävät hajut ja maut 
3. U3. UV-desinfiointi ilman kemikaaleja. Tuhoaa 99,9 % bakteereista

NÄIN TEET JÄRVIVEDESTÄ JUOMAVETTÄ

Lopeta veden kantaminen 
mökille ja rakenna oma 
järviveden suodatusjärjestelmä
Trio-UV on edullinen ja 
helppo asentaa sekä käyttää!
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Voit koostaa ja rakentaa järjestelmäsi itse tai hankkia meiltä kaiken helposti yhdellä kertaa. 
Helpoin ja toimivin kokonaisuus syntyy sivun tuotteilla. Tarvitset siis vain
•  järvivesisuodatinpatruunan
•  vesipumpun esim. Isku-Jet vesiautomaatti
•  Jukola7 kohon (yhdistettävissä pem-putkeen tai imuletkuun)
•  takaiskuventtiilillä ja ritiläsuodattimella varustetun taipuisan imuletkun 7m tai 10m / pidemmillä 
   imumat   imumatkoilla pem-putkea
•  Trio-UV järvivesisuodattimen 
•  Lisäksi saat meiltä myös taipuisat kiinnitysletkut ja putki- ja kiinnitystarvikkeet

Järvivesipatruunan tilalla voit käyttää vaihtoehtoisesti metallista ritiläsuodatinta, mutta 50 
mikroninen Pumppulohjan Watman järvivesipatruuna alkusuodattaa huomattavasti paremmin 
suurimpia kiintoaineita ja silloin suodatuskuorma Trio-Uv suodattimessa on pienempi parantaen myös 
vedenlaatua entisestään. Jukola7 kohon sijaan voit käyttää myös muita suodattimen kiinnitystapoja, 
mutta Jumutta Jukola7 tekee asennuksesta ja käytöstä huomattavasti helpompaa ja vaivattomampaa jolloin 
järvivesisuodattimen nosto tai vaihto käy helposti. 

Saatavilla imuletkuja 7m ja 10m joissa valmis metallinen ritiläsuodatin päässä. Imuletkun päähän voit 
vaihtoehtoisesti vaihtaa myös järvivesipatruunan jonka kiinnität helposti järvivesipatruunan kierteillä 
takaiskuventtiiliin. Pidemmillä imumatkoilla helpoin on käyttää esim. pem-putkea. 

Mikäli vesiautomaatti sijoitetaan mökin läheisyyteen voit vähentää käyntiääntä asentamalla 
kalvopaisunta-astian / vesiön pumpun läheisyyteen. Saatavilla myös valmiita painevesilaitoksia jossa 
painesäiliö on valmiiksi mukana.painesäiliö on valmiiksi mukana.

Ota yhteyttä ja kysy lisää. 
Lisää tietoa ja Watman Trio-Uv asennusvideon löydät verkkokaupastamme vesikauppa.com.

NÄIN RAKENNAT KOKONAISUUDEN HELPOSTI

JUOMAVESIKELPOINEN JÄRVIVESISUODATINJÄRJESTELMÄ

Watman Trio-UV
Hinta 559 € 

Järvivesisuodatinpatruuna
Hinta 32 €

Jukola7 koho
Hinta 65 €

Kytkentäletkut

Isku-Jet vesipumppu
Hinta alk. 320 €
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https://vesikauppa.com/index.php/vedensuodattimet/jarviveden-suodatus/jarvivesisuodatin-watman-trio-uv-sateilija
https://vesikauppa.com/index.php/vesipumput/isku-jet-pumput
https://vesikauppa.com/index.php/vedensuodattimet/jarviveden-suodatus/jarvivesisuodatin-watman-20-x-50-m
https://vesikauppa.com/index.php/vesipumppujen-asennustarvikkeet/kytkentaletkut
https://vesikauppa.com/index.php/vesipumppujen-asennustarvikkeet/imuletkut
https://vesikauppa.com/index.php/vesipumppujen-asennustarvikkeet/vesipumpun-imuletkun-kohot/jukola7-vesipumpun-imuletkun-koho

