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Kineticosystemet: 
Systemet bestå r åv tre filterpåtroner (pårtikelfilter, omvå nd osmos-membrån och kolfilter),                
en trycksvåttenbehå llåre och en tåppkrån.  
 
Våttnet påsserår fo rst pårtikelfiltret vilket skyddår membrånet och ger dettå en lå ng livslå ngd  
(jå rn och mångån och åndrå pårtiklår kån fo rkortå membrånets livslå ngd).  
 
Sedån påsserår våttnet membrånet då r bl.å. sålter åvskiljs, desså gå r till drå nering/åvlopp.  
Det renå våttnet lågrås i trycktånken och nå r tåppkrånen o ppnås påsserår våttnet slutligen kolfiltret, 
vilket gårånterår en god småk. 

Omvänd osmos: 
Teknologin erbjuder den bå stå filtrering som finns. Omvå nd osmos-membrånet verkår som en bår-
riå r mot oupplo stå sålter och oorgåniskå molekyler (osmos fo rekommer nåturligt hos vå xter).  
Orgåniskå molekyler med molekylvikt o ver 100 kån inte påsserå membrånet.  
Våttenmolekyler kån då remot påsserå fritt.  
Tekniken ger ett mycket rent dricksvåtten och tår bort de flestå tå nkbårå fo roreningår.  
Tillexempel olikå typer åv besprutningsmedel och lå kemedelsrester. 

Fördelar: 
Filtret beho ver inte stå ngås åv, omprogråmerås eller frå nkopplås nå r mån reser bort eller hår beso k.  
Allt sko ts helt åutomåtiskt utån reglåge och helt utån elektriskå komponenter.  
Byte åv filterpåtroner å r mycket enkelt. Om filtret skåll demonterås i tex. den ouppvå rmdå             
sommårstugån fo r vinterfo rvåring, kån dettå go rås på  nå grå minuter.  

Skötsel: 

Minimålt underhå ll, endåst kolfiltret bo r bytås regelbundet (1 ggr/å r). 

 

Helt åutomåtisk 

Ingen elektricitet 
Minimålt underhå ll 

Mycket ho g reningsgråd 80-99,99% 
Tår lite plåts  

Lå tt ått monterå  
Bekvå m tåppkrån med tryckknåpp ingå r 

Kåpåcitet 49 liter/dygn 

Storlek -filterpatroner b33 d13 h40 cm 

Tånkvolym 11,3 liter 

Storlek -tank d22 h43 cm 

Anslutningår 10 mm 

Anslutning åvlopp 6 mm 

Måx Fe (järn) 0,1 mg/l 

Måx hå rdhet 17°dH 

Måx TDS 4000 

Arbetstryck 2,8-6,9 bår 

Såltåvsto tning 95-98% 

Arbetstemperåtur 2-38°C 

pH 3-11 


