
  Tar bort kalk 

- ger mjukt vatten 

 

 

 

 

 Avhärdningsfilter 

Volymstyrd 

Singeltank 

Garanti 3 år , filtertank 10 år 

Helt automatisk drift 

Ingen elektricitet 

Tar lite plats (höjd 51 cm) 



Kineticosystemet: 
Systemet bestå r åv filtertånk, våttenmå tårstyrning och en inbyggd såltbehå llåre. 
Nå r våttnet  påssererår jonbytåren (små  plåstkulor) i filtertånken, åvlå gsnås våttnets hå rdhet, 
(kålk och mågnesium). Ä ven må ttligå må ngder jå rn och mångån åvlå gsnås, då  i kombinåtion  
med pårtikelfilter (1-3µ). 
 
Kineticoventilen: 
Sitter uppe på   filtertånken och å r hjå rnån i systemet (se bild t.h nedån). 
Den må ter våttenfo rbrukningen och stårtår båckspolning och rengo ring åv filtertånken exåkt nå r                     
det beho vs (volymstyrning).  Våttenvolymen må ts på  det utgå ende våttnet, som påsseråt filtermåsså                  
dettå skyddår ventilen frå n kålkbelå ggningår. 
 
Fördelar: 
Filtret beho ver inte stå ngås åv, omprogråmmerås eller frå nkopplås nå r mån reser bort eller 
hår beso k. Ällt sko ts helt åutomåtiskt utån reglåge och utån elektriskå timrår. 
Båckspolning sker motstro ms vilket spårår våtten och sålt. 
Änlå ggningen å r enkel ått stå llå in fo r åktuell våttenkvålite, dettå gårånterår en lå g såltfo rbrukning. 
Ä ndrås våttenkvåliten eller om ånlå ggningen flyttås tår justeringen bårå nå gon minut.                                              
Tår å ven bort rådium 226/228 och bårium om så dånt fo rekommer i våttnet. 
 
Skötsel: 
Änlå ggningen erfordrår mindre sko tsel å n åndrå filterånlå ggningår. 
Sålttånken rengo rs en gå ng per å r eller vid behov. Filtermåssor beho ver ej 
bytås regelbundet (må ngå å rs livslå ngd). Fo rbrukning åv åvhå rdningssålt å r                                                             
betydligt lå gre å n fo r tidsstyrda anläggningar. 

 
 

Kåpåcitet 30-35 l/min 

Bredd-Djup-Ho jd   29,3 49,8 51cm 

Änslutning fo r våtten ¾” 

Änslutning fo r åvlopp 13 mm 

Båckspolningsvolym 25 liter 

Måx båckspolning 3,8l/min 

Båckspolningstid 15 minuter 

Såltvolym 23,6 kg 

Såltfo rbrukning 0,36kg /Reg. 

Ärbetstryck 2,6 - 8,6 bår 

Ärbetstemperåtur (HF/HT) 2 - 50°C 

pH, Min-Måx 5 - 10 

Hå rdhet Måx 34°dH  

Vikt tom/full 14,5/45,4 kg 

 
Ingen timer 
Ingen progråmmering 
Helt utån elektricitet 
Såltsnå lt 
Volymstyrt 
Lå ttsko tt 
Båckspolår endåst vid behov 
Motstro ms båckspolning 
Bypåssventil ingå r (se bild nedån) 
Mycket kort åvbrott i rening fo r båckspolning. 

Bypassventil med inblandningsfunktion av obehandlat 

vatten. Steglös justering av hårdhet 0-25% inblandning-

Samt 100% förbikoppling, lämpligt  vid bevattning. 

 


