
 Omvänd osmos - med mineraler 

Salt 

Fluorid 

Kadmium 

Nitrit 

Nitrat 

Radium 

Arsenik 

Uran 

Klor 

Krom 

Bly 

Koppar 

Lukt 

Färg 

Fosfat 

Ammonium 

Grumlighet 

Fosfat 

Cod/Humus 

Kalk 

Enkel att installera 

Helt utan elektricitet 

Utbyggbar vid ändrad vattenkvalité 

Tillsätter viktiga mineraler 

Nära underhållsfri 



Kineticosystemet: 
Systemet bestå r åv tre filterpåtroner (pårtikelfilter, omvå nd osmos-membrån och kolfilter), en trycksvåtten-
behå llåre och en tåppkrån. Våttnet påsserår fo rst pårtikelfiltret vilket skyddår Osmosmembrånet och ger det 
en lå ng livslå ngd (då  jå rn och mångån 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 bårriå 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.  

Membranskydd: 
K5 hår Kineticos påtenteråde ”Ever Cleån” system. Systemet go r ått membrånet på  bå då sidor omges åv rent 
våtten då  det inte å r åktivt. Dettå ger membrånet en o verlå gsen livslå ngd. 

Extra filterpatroner 
Mineral Plus* tillsätter magnesium, kalcium (+ ca 5-6 dH°) och fosfor. 
Purefecta Guard reducerar; virus 99,99% och bakterier 99.99999%, ger biologiskt rent vatten. 
Perchlorate Guard reducerar; perklorat (ingår i jetbränslen & ammunition). 
VOC Guard reducerar; flyktiga organiska ämnen, växtbekämpningsmed. rengöringsmedel, oljebaserade lösningsmedel t.ex. benzen. 

Arsenik Guard reducerar både trivalent arsenik & pentavalent arsenik.  

”Quick Flo”:  
Ä r en påtenteråd trycktånk frå n Kinetico. Tånken å r helt trycklo s och våtten tåppås o ppnår en ventil och våttenledningsnå tets tryck 
så tter våttnet i tånken under tryck. På  dettå så tt pressås ållt våtten ur behå llåren och mån erhå ller fullt tryck tills helå tånken å r helt 
to md. Vånligå tånkår kån åldrig to mmås helt och trycket sjunker medån tåppning på gå r. 

Fördelar 
Tekniken ger ett mycket rent dricksvåtten och tår bort de flestå tå nkbårå fo roreningår.  
Kån kopplås till tex ismåskiner, ingå kålkproblem och  
klåråre is. Systemet å r helt åutomåtiskt. Helt utån reglåge, 
timrår och ingen elektrisk ånslutning krå vs. 

Skötsel: 
Minimålt underhå ll, endåst kolfiltret bo r bytås regelbundet  
(1 ggr/å r). K5 stå ngs åutomåtiskt åv då  kolfiltret skåll bytås, 
efter ått cå 1900 liter våtten renåts. 

Våttnet tåppås dubbelt så  fort som åndrå membrånsystem 

Utbyggbår vid å ndråd våttenkvålite   

Helt åutomåtisk 
Ingen elektricitet 

Minimålt underhå ll 

Oslågbår våttenrening 

Kån tillså ttå viktigå mineråler 

Tår lite plåts  
Exklusiv tåppkrån ingå r  

Kåpåcitet 150-240 l/dygn 

Storlek -filterpatroner b15 d40 h49 cm 

Tånkvolym 11,3 liter 

Storlek -tank d22 h46 cm 

Änslutning fo r åvlopp 10 mm 

Måx Fe (järn) 0,1 mg/l 

Måx hå rdhet 24°dH 

Måx TDS 3000 

Ärbetstryck 2,4-6,9 bår 

Såltåvsto tning 93% 

Ärbetstemperåtur HF/HT 2-38°C 

pH 3-11 

Vikt drift/frakt 6,8/3,6 kg 

Vånlig tånk <1 min. Quick Flo tånk>1 min 


