
Tar bort kalk, ger mjukt vatten 

 

Alpha CosmosAlpha CosmosAlpha Cosmos   
 Avhärdningsfilter 

Höjd 57 eller 72 cm 

Perfekt i trånga utrymmen 

Med hjul - flyttas lätt vid städning 

Enkelt att installera & sköta 

Justerbar hårdhet* 

Tidsstyrd (stickkontakt) 



Alpha Cosmos:  
tar bort 100% av vattnets kalkinneha ll och alla problem med kalkutfa llningar uppho r helt. 
Husha llsmaskiner blir driftsa krare och fa r flera a rs la ngre livsla ngd. Fo rdelarna med ett mjukt vatten 
a r ma nga, tex. minskad fo rbrukning av kem produkter (20-50%), tva ttmedel, diskmedel, sko ljmedel, 
tva l, ha rshampo, och ha rbalsam. 
 
Diskresultatet blir ba ttre, inga kalkra nder pa  glas & bestick, tva ttade kla der blir ba de renare och  
mjukare. Det mjuka vattnet a r dessutom skonsamt mot ha r och hud. Filtermassan a r en sk. jonbytare, 
den backspolas (regenereras) regelbundet med salt fo r att a terfa  sin kapacitet. Under backspolning 
rinner det salta vattnet tillsammans med kalk till golvbrunn eller avlopp. Hjul inga r, underla ttar vid 
sta dning. 

Automatiken:  
Sitter uppe pa  filtertanken och a r hja rnan i systemet (se bild t.v. nedan). 
Den startar backspolning och rengo ring av filtermassan, backspolning sker motstro ms vilket sparar 
vatten och salt. Automatiken finns i 2 varianter, tidsstyrd och manuell. 

 
Tidsstyrd automatik: passar fo r de flesta anva ndare, en klocka startar backspolning 1-7 ga nger 
per vecka. Vid insta llning tas ha nsyn till vattenfo rbrukning och vattnets ha rdhet. 

 
 
 
Manuell backspolning: backspolning startas manuellt genom att en timer vrids upp. 
Passar da r vatten anva nds oregelbundet och i mindre ma ngd t.ex. i sommarstugor, fo r kombiug-
nar eller fo r luftbefuktning. Ingen elektrisk anslutning erfordras. 

Skötsel:  
Pa fyllnad av salttabletter. Salttanken rengo rs en ga ng per a r eller vid behov (Spolas ur med varmt  
vatten). Inga byten av filtermassor. 
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 Alpha 4 Alpha 6 Alpha 8 Alpha 12 

Kapacitet 15 liter/min 20 liter/min 25 liter/min 30 liter/min 

Kapacitet  vid 1 dHº/liter 8000 12000 16000 24000 

Antal liter som kan renas vid 10 dHº 800 1200 1600 2400 

Storlek b23 d40 h57 cm b23 d40 h72 cm b23 d40 h72 cm b23 d40 h72 cm 

Anslutning –vatten ¾” ¾” ¾” ¾” 

Anslutning –avlopp ½” ½” ½” ½” 

Backspolningsvolym 50 liter 50 liter 50 liter 50 liter 

Backspolningstid 40 min 40 min 40 min 40 min 

Max backspolning 5 liter/min 5 liter/min 5 liter/min 5 liter/min 

Backspolningsriktning Motstro ms Motstro ms Motstro ms Motstro ms 

Saltfo rbrukning/reg 0,5 kg 0,75 kg 1,2 kg 1,5 kg 

Saltvolym -tank 15 kg 25 kg 25 kg 25 kg 

Arbetstemperatur 2-65ºC 2-65ºC 2-65ºC 2-65ºC 

Arbetstryck 2-6 bar 2-6 bar 2-6 bar 2-6 bar 


