
Helt utan elektricitet 

Enkel att installera & sköta  

Dubbla filtertankar 

Kolet renspolas automatiskt 

Volymstyrd 

Carbon Carbon Carbon serienserienserien   
 Aktivt kol 

Lukt 

Smak 

Färg 

Grumlighet 

Humus 

Turbiditet 

Klor 

Partiklar 



  208FC 210FC 213FC 

Kapacitet (1-2 bars tryckfall) 30-57 l/min 38-76 l/min 57-76 l/min 

Storlek b43 d20 h117 cm b53 d25 h152 cm b69 d33 h152 cm 

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

Anslutning – avlopp 1 13 mm 13 mm 16 mm 

Anslutning – avlopp 2 10 mm 10 mm 10 mm 

Backspolningsvolym 132 liter 492 liter 492 liter 

Backspolningstid 20 minuter 20 minuter 20 minuter 

Max backspolning 15 l/min 23 l/min 23 l/min 

Tankvolym – aktivt kol 20 liter 42 liter 57 liter 

Arbetstryck 2,8 - 8,6 bar 2,8 - 8,6 bar 2,8 - 8,6 bar 

Arbetstempratur 2-49°C 2-49°C 2-49°C 

pH 5-10 5-10 5-10 

Vikt tom/tjänst 9/16 kg 11/40 kg 37/90 kg 

Kineticoventilen: 
Sitter uppe pa  en av filtertankarna och a r ”hja rnan” i systemet (se bild nedan). Den startar back-
spolning och rengo ring av filtertankarna samt va xlar o ver till den andra tanken exakt na r det beho vs. 
Detta go r att systemet alltid levererar behandlat vatten, a ven da  det backspolar. De ro rliga delarna i 
ventilen a r endast i kontakt med behandlat vatten. 

Rening med aktivt kol: 
Aktivt kol a r va lka nt fo r sin goda reningsfo rma ga. Da lig lukt och smak reduceras mycket effektivt. 
Missfa rgningar och grumlighet fra n tillexempel humus minskar eller fo rsvinner helt. 

Hur ofta behöver kolet bytas? 
Detta beror pa  vattnets kvalite  och aktuell vattenfo rbrukning. Sto rre volym kol renar ba ttre och  
beho ver bytas mer sa llan. Kolet byts genom att tankens toppanslutning avla gsnas. Det fo rbrukade  
kolet kan sedan spolas ut med en vattenslang. 

Viktigt! 
Anla ggningarna skall installeras och fo rvaras frostfritt. Vid installation skall flexibla slangar anva ndas.  
Partikelfilter skall monteras fo re anla ggning, tex 10” patron med filterhus och va ggfa ste.  
Partikelfiltrets reningsgrad kan variera mellan 3-25μ och vara tillverkade i bomull (enga ngs) eller 
gro vre tillverkade i nylon eller i rostfritt (tva ttbara). 
 
Inneha ller vattnet bakterier skall uv ljus installeras efter anla ggning. 
Sta r vattnet stilla under la ngre perioder, rekommenderas att anla ggningen ha lls klorerad eller  
kloreras strax fo re anva ndning. 

Fördelar: 
Kolet renspolas regelbundet fra n partiklar 

Levereras fyllda med aktivt kol 

Ingen elektrisk anslutning 

Dubbla filtertankar 

Inga kemikalier 

Enkel installation 

Miljo va nligt 

Volymstyrt 

www.mnvsverige.sewww.mnvsverige.sewww.mnvsverige.se   

MNV Sverige AB levererar 
aktivt kol i säckar på 50 liter. 




