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Sparventiler

Spara vatten med Eurosaver flödesbegränsare!          

• Reducerar vattenförbrukningen upp till 50%
• Minskar kostnaden för uppvärmning av vattnet
• Bibehåller komforten
• Minskar problemen med igensättning av kalk
• Ger alltid konstant flöde oavsett tryck. Minitryck 0,5 bar.
• Pay-off tid  3-6 månader
• Miljöbesparing
• Fungerar som en tryckutjämnande reglerventil.
• Monteras enkelt och snabbt på blandare i kök, tvättställ,
   dusch, i rörledning.
• Lång livslängd
• Bästa effekten nås när samtliga tappställen förses med Eurosaver
• Kan erhållas med flöden 5, 6, 7, 8, 9 L/min för kök och tvättställ
• Kan erhållas med flöden 10, 12, 14 L/min för dusch och rörledning
• Kan användas till många olika applikationer
• Levereras som standard med sil i ABS plast och hus i förkromad
   mässing.
• Går på begäran även att få med sil i metall

Progressivt kurvförlopp vid montering av andra 
sparventiler, som påverkas av trycket.

Bibehållet tryck vid montering av Aqua-Spar®, 
Aqua-Saver® och Sparfix® som inte påverkar 
trycket. Alltid konstant besparing.
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Eurosaver för kök

Led till Eurosaver
inv x utv 22x1 mm för kök 
art nr F1700001
ut x inv 24x1 mm för tvättställ
art nr AF1700201

Eurosaver för tvättställ
utv 18x1 mm, 4,5 l/min art nr AF1052620
utv 18x1 mm, 7,0 l/min  art nr AF1052615
utv 24x1 mm, 6,0 l/min art nr AF1054601

Eurosaver för tvättställ, stöldsäker, 
utv 24x1 mm, 6 l/min art nr AF1050939

Eurosaver för dusch, 
monteras mellan blandare och slang

utv x inv 1/2", 8, 9, 10, 12, 14 l/min
art nr AF1730004

Eurosaver nyckel till luftblandare 
16/18x1 art nr AF4508012
22/24x1 art nr AF4508001
28x1      art nr AF4508021

Typ A art nr AF1730302
Typ B art nr AF1730301
Typ C art nr AF1730303

utv x inv 1/2", 8, 9, 10, 12, 14 l/min. 
art nr AF1730221
art nr AF1730231

22x1 24x1

16/18 22/24

På begäran finns även
inv x utv 16x1 mm utv 18x1 mm x utv 16x1 mm
utv x inv 16x1 mm utv 24x1 mm plast utv 22x1 mm metall
utv 24 x utv 22x1 mm utv 24x1 mm plast x inv 24x1 mm metall
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inv 16x1 mm, 4,5 l/min art nr AF1052524
iiinv 16x1 mm, 7,0 l/min art nr AF1052525

inv 22x1 mm, 6,0 l/min art nr AF1053207
inv 22x1 mm, 8,0 l/min art nr AF1053221
Insats 22x24 mm, 8L/min art AF1160181

Eurosaver för rörledning,

Eurosaver reglerventil, flöde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 l/min

16x1 22x1

18x1  24x1
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