
Tar bort kalk, ger mjukt vatten 

Mycket låg saltförbrukning 

Dubbla filtertankar 

Enkel att installera & sköta 

Mycket saltsnål 

Helt automatiskt 

Helt utan elektricitet 

Volymstyrd 

 Avhärdningsfilter 



Kineticosystemet: 

Systemet bestå r åv två  filtertånkår, en sepåråt såltbehå llåre och våttenmå tårstyrning. 
Filtertånkårnå vå xelverkår dvs. nå r den enå tånken å r i årbete vå ntår den åndrå på  ått tå o ver driften, 
vilket sker åutomåtiskt genom båckspolning nå r det fo rstå påret å r fyllt åv fo roreningår. 

Kineticoventilen: 

Sitter uppe på  filtertånkårnå och å r ”hjå rnån” i systemet (se bild t.h. nedån). 
Den stårtår båckspolning och rengo ring åv filtertånkårnå exåkt nå r det beho vs såmt vå xlår o ver till 
den åndrå tånken. Dettå go r ått systemet ålltid levererår behåndlåt våtten, å ven då  det båckspolår. 
De ro rligå delårnå i ventilen å r endåst i kontåkt med behåndlåt våtten. 

Fördelar: 
Filtret beho ver inte stå ngås åv, omprogråmmerås eller frå nkopplås nå r du reser bort eller hår beso k. 
Allt sko ts åutomåtiskt utån reglåge eller elektriskå timrår.  
 
Under båckspolning ånvå nds behåndlåt våtten vilket ger ho gre kåpåcitet och skyddår de ro rligå  
delårnå i ventilen. Båckspolning sker motstro ms vilket spårår våtten och sålt. Fo rbrukningen åv  
åvhå rdningssålt å r betydligt lå gre å n fo r tidsstyrdå ånlå ggningår. 

Skötsel: 
Anlå ggningen erfordrår betydligt mindre sko tsel å n åndrå filterånlå ggningår (tex ingen elektronisk 
åutomåtik ått progråmmerå). Filtermåssor beho ver inte bytås regelbundet (20-30 å r). 
Sålttånken rengo rs en gå ng per å r eller vid behov.  

Ro rligå delår endåst i kontåkt med behåndlåt våtten 

Ö verlå gsen livslå ngd (ingå el-komponenter) 

Båckspolår med mjukt våtten 

Motstro ms båckspolning 

Helt utån elektricitet 

Mycket såltsnå lå 

Helt åutomåtiskt 

Dubblå tånkår 

Volymstyrt 

Lå ttsko tt 

 
Flexiblå slångår skåll ånvå ndås vid instållåtion. 
Pårtikelfilter skåll instållerås fo re ånlå ggningen då r  
jå rn o verstiger 0,5 mg/liter & mångån 0,3 mg/liter.   

Reducerar barium & radium med 80 %. 

  CP 208s OD CP 210s OD CP 213s OD 216s OD 

Kåp. (tryckfall 1-2 bar) 78-113 l/min 79-117 l/min 106-151 l/min 132-178 l/min 

Kap. (Ej OD, tryckf. 1-2 bar) 44-68 l/min 45-72 l/min 76-114 l/min 87-125 l/min 

Storlek -filtertankar b43 d20 h117 b54 d25 h153 b69 d33 h153 b84 d41 h180 

Storlek -salttunna b46 h89 cm b46 h89 cm b61 h102 cm b61xh102 cm 

Anslutning - vatten 1” (1,25”) 1” (1,25”) 1” (1,25”) 1” (1,25”) 

Anslutning - avlopp 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 

Båckspolningsvolym 132 liter 386 liter 537 liter 605 liter 

Båckspolningstid 45 minuter 90 minuter 90 minuter 90 minuter 

Måx båckspolning 7,6 l/min 11,4 l/min 18,9 l/min 26,5 l/min 

Volym -salttunna 125 kg 125 kg 225 kg 225 kg 

Arbetstryck 2,8-8,6 bår 2,8-8,6 bår 2,8-8,6 bår 2,8-8,6 bår 

Arbetstemperåtur 2-49°C 2-49°C 2-49°C 2-49°C 

pH 5-10 5-10 5-10 5-10 

Hå rdhet måx 28 (50)°dH 43 (94)°dH 35 (45)°dH 30 (40)°dH 


