
Tar bort kalk, ger mjukt vatten 

Vår saltsnålaste avhärdare   Avhärdningsfilter 

Volymstyrd 

Enkel att installera & sköta 

Lätthanterliga saltblock eller salttabletter  

Garanti 3 år , filtertankar 10 år 

Helt automatisk drift 

Ingen elektricitet 

Dubbla filtertankar 

Tar lite plats (höjd 49,8 cm) 



Kapacitet 22-38 l/min 

Storlek    b22 d47 h49,8 cm 

Anslutning fo r vatten ¾” 

Anslutning fo r avlopp 16 mm 

Backspolningsvolym 20,5 liter 

Max backspolning 2,7 l/min 

Backspolningstid 11 minuter 

Saltvolym 8 (2 x 4) kg 

Saltfo rbrukning 0,34 kg /Reg. 

Arbetstryck 2,5 - 6 bar 

Arbetstemperatur (HF/HT) 2 - 49°C 

pH, Min-Max 5 - 10 

Ha rdhet Max 30°dH  

Vikt tom/full 17/21,7 kg 

Helt utan elektricitet  
Mycket saltsna lt (saltblock eller salttabletter) 
Volymstyrd 
La ttsko tt 
Backspolar endast vid behov 
Ro rliga delar endast i kontakt med behandlat vatten 
Backspolar med mjukt vatten 
Dubbla filtertankar 
Motstro ms backspolning 
Vatten kan anslutas pa  va nster eller ho ger sida 
Helt automatiskt 

Kineticosystemet: 
Systemet besta r av två filtertankar, en inbyggd 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 drif-
ten, 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 be-
ho vs. Detta go r att systemet alltid levererar behandlat vatten, a ven da  det backspolar. De ro rliga de-
larna i ventilen a r endast i kontakt med behandlat vatten. 

Fördelar: 
Filtret beho ver inte sta ngas av, omjusteras eller fra nkopplas na r du reser bort eller har beso k. Allt 
sko ts automatiskt utan reglage eller elektriska timrar. Filtermassor 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.  

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.  


