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Helt automatiskt 

Backspolar med behandlat vatten 

Helt utan elektricitet 

Backspolar endast vid behov 

Dubbla filtertankar 

Motstro ms backspolning 

Minimalt underha ll 

La ttsko tt 

Kap. vid 1-2 bars tryckfall. 35-57 liter/minut 

Backspolningsvolym 110 liter 

Max Backspolningsflo de 5,1 liter/minut 

Backspolningstid 40 minuter 

Anla ggning  38x18x104 cm 

Arbetsomra de 2,8-8,6 bar 

Arb. Temperatur 2-49° C 

pH 5-10 

Anslutningar 1 ” / 25mm 

Saltbeha llare 47x89cm (alt. 30x107) 

Saltkapacitet 125 kg (63 kg) 

Temperatur min 2-49 ºC 

pH 5-10 

Kineticosystemet: 
Systemet besta r av tva  filtertankar, en separat saltbeha llare och vattenma tarstyrning. 
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 genom backspolning na r det fo rsta paret a r fyllt av fo roreningar. 

Kineticoventilen: 
Sitter uppe pa  filtertankarna och a r ”hja rnan” i systemet (se bild t.h.). 
Den startar backspolning och rengo ring av filtertankarna exakt na r det beho vs samt va xlar o ver till den andra 
tanken. 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. 

Fördelar: 
Filtret beho ver inte sta ngas av, omprogrammeras eller fra nkopplas na r du reser bort eller har beso k. Vid till-
fa lliga o kningar av vattenfo rbrukningen erfordras ingen ono dig o verkapacitet.  
Allt sko ts automatiskt utan reglage eller elektriska timrar. Filtermassorna beho ver inte bytas regelbundet da  
en va lsko tt jonbytare vanligtvis har en livsla ngd pa  o ver 20 a r.  
 
Under backspolning anva nds behandlat vatten vilket ger ho gre kapacitet och skyddar de ro rliga delarna i  
ventilen. Backspolning sker motstro ms vilket sparar vatten och salt. Fo rbrukningen av avha rdningssalt a r  
betydligt la gre a n fo r tidsstyrda anla ggningar. 
 
Filtertankarna a r fyllda med filtermassa till ca 75 %, vilket go r backspolningen betydligt effektivare. 
Hela massan ”lyfter” och partiklar som fastnat i massan spolas enklare bort. Risken fo r ”ga ngbildning” och 
”stelnad” massa a r betydligt mindre a n i andra anla ggningar. 

Skötsel: 
Anla ggningen erfordrar betydligt mindre sko tsel a n andra filteranla ggningar. Salttanken rengo rs en ga ng per 
a r eller vid behov. Bommullsfiltren skall bytas regelbundet. 

Partikelrensning fo r Mach 2030Fe sker i tva  steg.   

*Bomulsfiltren tar bort utfa llt ja rn samt skyddar jonbrytaren. 

Filter 1: reningsgrad 20 micron 

Filter 2: reningsgrad 1-3 micron 

 
 
Vattnet bo r ej luftas fo re anla ggningen. 
Passar da r fa rgtalet understiger 50mgPt/l. Fo r vatten med ho gre  
fa rgtal rekommenderas Mach 4060 med sja lvrensande partikelfilter.  

Reducerar barium & radium med 80 %. 


