
HT serienHT serienHT serien   
 Avhärdningsfilter 

Helt automatiskt 

Helt utan elektricitet 

Volymstyrt 

Dubbla filtertankar 

Höjd 57 cm (613) 

Nära underhållsfritt 

Bättre diskresultat 

Mindre puts på glas & bestick 

Ingen avkalkning av diskmaskinen 

Lägre diskmedelsförbrukning 



Mycket kraftigt och slagta ligt kabinett 

Avtagbara hjul inga r 

Helt utan elektricitet 

Helt automatiskt 

Dubbla filtertankar 

Na ra underha llsfritt 

Volymstyrt 

Saltsna lt 

Kineticosystemet: 
Systemet besta r av tva  filtertankar, vattenma tarstyrning och en inbyggd saltbeha llare. 
Filtertankarna va xelverkar dvs. na r den ena tanken a r i arbete va ntar den andra pa  att ta o ver driften, 
vilket sker automatiskt na r den fo rsta tanken a r fylld av kalk. 

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. 

Därför kalkfilter: 
Ett kalkfilter, eller avha rdningsfilter som det egentligen heter, tar bort 100% av den kalk som finns i 
vattnet. Fo rdelarna med ett helt kalkfritt vatten a r flera; betydligt ba ttre diskresultat, man slipper 
kalkra nder och kalkprickar pa  glas & bestick. All avkalkning av maskiner uppho r helt, inga igenkal-
kade munstycken.  
 
Flera a rs la ngre livsla ngd pa  maskiner, fa rre reparationer & servicekostnader. La gre fo rbrukning av 
diskmedel & torkmedel. Inget kalkdamm vid luftbefuktning. 

Skötsel: 
Anla ggningen erfordrar mindre sko tsel a n andra filteranla ggningar. 
Salttanken rengo rs en ga ng per a r eller vid behov. Filtermassor beho ver ej bytas regelbundet. Fo r-
brukning av avha rdningssalt a r betydligt la gre a n fo r tidsstyrda anla ggningar. 
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Kapacitet  20-25 liter/min 22-28 liter/min 25-30 liter/min 

Storlek  b36 d36 h57cm b36 d36 h72cm b36 d36 h79cm 

Anslutning –vatten ¾” ¾” ¾” 

Anslutning –avlopp 13 mm 13 mm 13 mm 

Backspolningsvolym 34 liter 34 liter 34 liter 

Backspolningstid 11 minuter 11 minuter 11 minuter 

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

Arbetstryck 2,5-8,6 bar 2,5-8,6 bar 2,5-8,6 bar 

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

Saltvolym 20 kg 27 kg 36 kg 

Arbetstemperatur 2-65°C 2-65°C 2-65°C 

pH 5-10 5-10 5-10 

Max Ha rdhet 30 dH° 40 dH° 56 dH° 

 
Flexibla slangar skall anva ndas vid installation. 
Partikelfilter skall installeras fo re anla ggningen da r  
ja rn o verstiger 0,5 mg/liter & mangan 0,3 mg/liter.   


