
Obs! vinkeln med slanganslutning på kabinettets utsida är ett översvämningsskydd. 
Slang till avlopp bör anslutas då filtret placeras i vattenkänsligt utrymme!

ALPHA COSMOS

. 

Läs HELA installationsanvisningen FÖRE installation och uppstart.

1  Filtret skall monteras efter eventuell hydropress/hydrofor.

2  Anslut filtret till kallt eller varmt (max 65 °C) vatten, min 2 bar, max 6,0 bar.

Använd tryckslangar med minst 15 mm ID och röranslutningar DN 20 (3/4”).                          

Montera avloppsslangen och dra den till närmaste avlopp  (1/2” slang, ingår ej).

El-anslutning 220V.

3  Öppna vattentillförseln sakta, så att filtret långsamt fylls med vatten. 

Salttanken fylls med vatten genom flottören  (finns i röret inne i saltbehållaren).

Flottören stänger vattentillförseln när rätt vattennivå uppnås  (detta tar några minuter).

4  Vrid timer-reglaget (K)  ”moturs” i pilens riktning tills ett motstånd känns och avloppsventilen     

öppnas ( man kan få ta i ganska hårt, vattentrycket håller emot).

En backspolning har nu startats  (Obs! alla ”piggar” ”E” måste vara intryckta då man vrider).

5  Kontrollera att vattnet i saltbehållaren sjunker  (låt spola i 5-10 minuter).

6  Vrid åter timerreglaget (K) ”moturs” i pilens riktning tills backspolningen upphör.

8  Fyll på med salttabletter (fyll hela saltbehållaren). 

Det ska alltid finnas så mycket salt i tanken att vattenytan täcks., minimum 10-15 cm fr. botten.

9  Det är viktigt för filtrets funktion att kåpan alltid är monterad över toppen av filtret. 

Om inte, kan föroreningar komma in i salttanken och förorsaka problem med saltventilen.

10 Filtret är nu klart att användas och levererar mjukt vatten.

Skötsel: salttanken rengörs  1 ggr per år eller vid behov.  Avlägsna salttabletterna,  rengör med    

en tvättsvamp eller en diskborste, använd gärna diskmedel. Även flottörventilen bör rengöras 

särskilt nedtill. Spola ur med ljummet vatten.

Installations- och igångkörningsinstruktion

Till Avlopp
(ej i bild)
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Programmering

Inställning av regenereringsdagarna sker med ett
7-dagars vecko-ur.

A Urskiva
B Tidpunkt för regenerering  (vit siffra svart bakgrund=natt)
C Indikering av veckodag
D Ratt
E Piggar (motsvarar veckans 7 dagar)
F Öppnar avloppsventil / startar backspolning
G Avloppsventil (öppnas av ”F”)
H Låsskruv
I  Saltnings-/Spolningssektion  (skalan finns endast på vissa modeller)
J  Aktuell tid. ( tid just NU)
K Timer-reglage
L Fönster som visar aktuell tid.

Inställning av tidpunkt för regenerering.

Vrid urskivan (A) tills önskad tid för regenerering visas i fönstret (B). 
Filtret bör backspola då vatten ej används, tex nattetid. 
Då gärna 2-3 timmar före vattnet skall användas.

Inställning av tiduret:

Vrid timerknappen (K) motsols tills aktuell tid visas i ”fönstret” (L) på urskivan (A). 
AM = kl  24.00 - 12.00
PM = kl  12.00 - 24.00

Regenereringsdag (-dagar)

Med alla piggar (E) utdragna vrids ratten (D) tills dag ”1” är i linje med dagindikatorn (C). 
Skjut in de piggar (E) som motsvarar önskade regenereringsdagar (varje pigg motsvarar en veckodag).

ALPHA COSMOS HT4 400 l 8.000 l

ALPHA COSMOS HT6 600 l 12.000 l

ALPHA COSMOS HT8 800 l 16.000 l

ALPHA COSMOS HT12 1.200 l 24.000 l

Kapacitet pr. regeneration vid: 20 °dH    /    1º odH:
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