
Essential
Installations- och igångkörningsinstruktion

Läs HELA installationsanvisningen FÖRE installationen
Filtret kan EJ arbeta mot öppen tank! (då erfordras strypventil)
Filtret skall installeras frostfritt!
Anläggningen SKALL placeras EFTER eventuell tryckstegringspump
Trycket efter filtret skall alltid vara  minst 1,8 bar, även då vatten tappas och filtret backspolar
Lin eller liknande får ej användas på anslutningskopplingar, endast packningar.

1. Placera anläggningen på ett plant underlag, så den står stadigt.
2. Spola alltid ur ledningarna innan filter ansluts för att minimera risken att metallrester/skräp/smuts 

från installationen följer med och hamnar i styrventilen
3. Anslut filtret till (max 49˚C) max 8,6 bar. Trycket efter filtret skall alltid vara minst 1,8 bar, även då 

vatten tappas och filtret backspolar. Tryckslang bör användas vid installationen. Kopparrör får ej
anslutas direkt till filtret. Notera pilarna på ventilhuset för in- och utlopp. O-ringarna smörjs med 
medföljande silikontub. Montera avloppsslangen och dra den till närmaste avlopp/golvbrunn.

4. Ställ in filtret för rätt hårdhetsgrad. Det görs med hjälp av en plaststjärnskruv som sitter mitt i det 
runda locket på ventilhuset (se bild nedan). Tryck skruven lätt nedåt och vrid sakta medurs tills du ser 
att kugghjulet ”hoppar tillbaka”. Håll nu den svarta ”hatten”(se bild nedan) nedtryckt och vrid till rätt 
inställning. Se tabell s.2 Viktigt! Stjärnskruven får aldrig vridas moturs!

5. Öppna tilloppsventilen sakta så filtret fylls långsamt med vatten.
6. Fyll på cabinetten med vatten till en höjd av 7-9 cm. 
7. Starta en manuell backspolning för avluftning av systemet. Detta görs med hjälp av 

plaststjärnskruven som sitter mitt i det runda locket på ventilen. Tryck skruven lätt nedåt och vrid 
sakta medurs tills du ser att kugghjulet ”hoppar tillbaka”. Nu startar backspolningen som tar cirka 
10 minuter. Under den tiden spolas vatten ur avloppsslangen.

8. Kontrollera att vatten strömmar in i salttanken och att flottörventilen stänger (vattnet slutar stiga). 
Kontrollera att allt sluter tätt i installationen. 

9. Fyll på salttabletter i behållaren. 

Anläggningen är nu klar att leverera avhärdat vatten!



1   Det är viktigt för filtrets funktion att kåpan alltid är monterad över toppen på filtret. 

Om inte, kan föroreningar komma in i salttanken och skada saltventilen.

2   Kontrollera saltnivån i filtertanken 1-2 gånger i månaden, låt aldrig saltnivån bli lägre än att 
vattenytan är täckt. För lite eller inget salt kan skada filtermassan. 

3   Vi rekommenderar rengöring av salttanken en gång per år eller vid behov. Spola ur med ljummet 
vatten samt skrubba med en svamp och ev. diskmedel. Särskilt viktigt är att flottörventilen 
rengörs, diskborste + diskmedel rekommenderas.

4   Vi rekommenderar att partikelfilter monteras före anläggning, även vid kommunalt vatten.

Skötsel
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A Vatten in i filtret, tillopp. (Se pilar på ventilhusets in/utlopp)

B Vatten ut från filtret, frånlopp. (Se pilar på ventilhusets in/utlopp)

C Bypasventil, för förbikoppling eller inblandning. (ingår ej)

D Backspolning, till avlopp eller golvbrunn.

E Översvämningsskydd, slang dras vid behov till avlopp eller golvbrunn 
som extra säkerhet.

F Inkommande vatten, max 49 °C max 8,6 bar

G Avstängningsventil. (ingår ej)

H Inställning av hårdhetsgrad
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Inställt på 4,0 Inställt på 4,5

Vid inställning av hårdhet vrid stjärnskruven medurs tills kugghjulet ”hoppar tillbaka”
Vrid sedan på vreden (se bild H uppe till höger)  

Ställ önskad inställning mot den gula pilen se exempel på bilderna nedanför
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