En världsnyhet visas på Caravan mässan i ProDOB´s monter B17
På mässan kommer besökarna kunna ta del av en världsnyhet. Produkten heter.
Blue Marine By Watersprint och är en vattenrening av bakterier som görs med
Led UV-teknik.
Semestern är helig. Då får det helt enkelt inte gå snett. Ty det är 365 dagar till nästa gång. Så
lek med tanken. Ni har 300 liter i färskvattentanken. Det är hett som i ett, ja ni vet. Bakterier
frodas. Ni sköljer av frukt, grönsaker och bestick samt borstar tänderna. Och kanske rent av
tar man sig en klunk vatten av gammal vana. Och sedan får man springa på toaletten titt som
tätt. Har man riktig otur. Ja då kan hela semestern bli förstörd på grund av en magåkomma
säger Heinz-Peter Adlung, mera känd som H-P i husbilskretsar.
Det är företaget Watersprint AB som utvecklat och är först i världen med vattenrening av
bakterier baserat på Led UV-teknik. Deras samarbete med Swedish GTC AB har gjort att
produkten nu lanseras för bland annat husbilar.
H-P har varit testpilot gällande av Blue Marine By Watersprint. Och kommer via företaget
Pro DOB AB kommer att tillhandahålla vattenreningsenheten till Husbilar.
Vi har utvecklat och försett marknaden med produkter för rening av bräckt vatten sedan
2008. Nu har vi lyckats lägga till den sista pusselbiten som är Watersprint´s Led UV-ljus för
att ytterligare säkerställa bakterie och virusfritt vatten, säger Peter Mattsson
från Swedish GTC AB.
En av många fördelar med Blue Marine By Watersprint. Är att enheten är energieffektiv.
Led UV-dioderna Förbrukar endas 10 watt när vattnet flödar igenom enheten.
Vid stand-by läge 500 mW
Blue Marine By Watersprint gör 10 liter per min. 600 liter per tim.
Livslängd 4.200,000 liter vatten.
Idag finns nästan allt i moderna husbilar men de saknar ett vattenreningssystem. Det finns
en oro framförallt när man vistas utomlands med att dricka vattnet från kranen säger H-P.
UV-ljus har som bekant funnits länge men inte tillsammans med den nya Led-tekniken.
När vi kommer in på Blue Marine By Watersprint livslängd visar det sig att om man
använder enheten i 2 timmar varje dag så räcker den ca sju år eller 5000 timmar säger
Peter Mattsson
HP är i sin tur rent lyrisk när han pratar om tiden då han agerade testpilot. Helt plötsligt
behövde vi inte springa och köpa vatten på flaska längre. Och vi kände ingen oro när vi
använde sodastreamern. Nu visste vi att vi fick ett bakterie och virusfritt vatten. Som
familj med två vuxna och två barn som dricker kopiösa mängder med vatten när den är
varmt blir det väldigt dyrt att köpa flaska efter flaska. Detta eliminerade vi med
Blue Marine By Watersprint avslutar H-P. Så håll utkik efter världsnyheten på Caravan
mässan. Den kan rädda din semester.

