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Rent vatten är det viktigaste livsmedlet som vi har. Om du 
inte har kommunalt vatten, gör då en kontinuerlig analys 
av ditt dricksvatten för att vara på den säkra sidan.

Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment,  
grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Du 
kan även avkalka vattnet.

Det går bra att seriekoppla filterbehållare för att på så sätt 
kunna kombinera olika filter t.ex. nylon och kol.
Vattenkapaciteten räknas på det filter som har minst  
flöde samt en liten minskning p.g.a. att det är två filter 
eller flera.
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VATTENFILTER  
STANDARDSTORLEK
Vattenfilter avhjälper enkla problem du har med vattnet. 
Passar bra i fritidshus eller mindre villa. Vid större  
problem med vattnet kontakta lokal rörinstallatör för 
rådgivning.

Partikelfilterhållare till filter- 
patroner av standardstorlek
Avsett för installation i anläggningar med eget 
vatten (ej kommunalt vatten) och enbart i  
kallvattenledning max +40° med ett  
arbetstryck på max 8,6 Bar.
Filterhuvudet, låsmuttern och filterbehållaren 
är tillverkad i polypropylen.
För att förenkla bytet av filterpatron är filter-
hållaren utrustad med en lätthanterlig mutter 
(använd nyckel 30 0502 1072).
G 25 (1”) invändig anslutningsgänga, förstärkt 
med mässinginlägg. Behållaren får endast 
monteras i kallvattenledningen efter hydrofor/
tank och säkerhetsventil. Flera partikelfilter-
hållare kan seriekopplas exempel nylon,  
sedan bomull och kol på slutet.
Art.nr: 30 0502 1121

Filterpatron, bomull
Filtrerar bort sediment, sand, övriga partiklar.
Max 3000 L/tim, 
filtreringsgrad 20 micron.
Art nr: 30 0502 1082

Filterpatron, nylon
Filtrerar bort sediment, sand och lite grövre 
partiklar. Filtret kan rengöras och  
återanvändas.
Max 3500 L/tim, 
filtreringsgrad 60 micron.
Art nr: 30 0502 1062
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Utbyte av filterpatron
Stäng av vattnet, alltså ingående ledning in i filterhuset.
Öppna ett tappställe för att släppa ut trycket i vatten- 
ledningarna.
Lossa muttern som håller filterbehållaren på plats med 
hjälp av nyckeln, rengör filterbehållaren.
Sätt in det nya filtret och återmontera behållaren med 
filtret och dra åt med nyckeln.
Släpp på vattnet försiktigt och kontrollera så att det inte 
läcker någonstans vid filtret.

Filterpatron, kol och bomull
Kombinerad filtrering som tar bort sediment 
sand, partiklar, samt dålig lukt och smak.
Max 2400 L/tim, 
filtreringsgrad 20 micron.
Art nr: 30 0502 1032

Filterpatron, kol
Filtrerar bort utfällt järn samt dålig lukt och 
smak.
Max 1500 L/tim, 
filtreringsgrad 20 micron.
Art nr: 30 0502 1042

Filterpatron, avkalkning-kol
Kombinerad filtrering som avkalkar, avlägsnar 
smak och dålig lukt.
Max 1500 L/tim, 
filtreringsgrad 20 micron.
Art nr: 30 0502 1052

Nyckel till partikelfilterhållare
Blå, plast
Art nr: 30 0502 1072

Väggfäste till  
partikelfilterhållare
Sammankopplingsbar. Levereras inkl. skruv. 
Svart, plast.  
Art nr: 30 0502 1092
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KALKLÖSARE
Har du kalk i vattnet så kan det ställa till problem med 
blandare, beredare, disk- och tvättmaskin. Detta kan 
avhjälpas med en så kallad kalklösare som på elektrisk 
väg ”slår sönder” kalket i minimala partiklar så att det 
inte skadar eller fastnar. Kalklösaren är lätt att installera 
och kräver endast tillgång till ett vägguttag, sedan är den 
underhållsfri.

Kalklösare för vattenledning
Aqua 2000
Kalklösare Aqua 2000 ger ett effektivt skydd 
mot kalkavlagringar i rör och på värmeele-
ment i tvätt– och diskmaskiner, varmvatten-
beredare och värmepannor. Kalklösaren, 
som är helt underhållsfri, kan monteras på 
koppar–, stål–,
PVC–, PEM–, rostfria- och galvade rör. Inga 
kemiska tillsatser behövs och vattnets smak 
och kvalitet påverkas inte. Med Aqua 2000 
kan mängden disk– och tvättmedel minskas 
med 25% eftersom vattnets ytspänning  
minskar. Löser även upp gammal kalk vilket 
gör att kalk-lösaren i början kan förorsaka 
missfärgat vatten. Aqua 2000 har inbyggd 
funktionskontroll med dioder som börjar  
blinka om fel uppstår.  
Anslutning 18–54 mm rör.
Max 50 liter/minut. Effekt: 4W. 230V. IP33.
Art nr 30 0503 1012
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KRANFILTER
Kranfilter som tar bort lukt, färg och dålig smak.  
Problem med lösa partiklar som avlagringar, sand eller 
rost upphör. Förekomsten av ämnen som t.ex. klor, kalk, 
järn, koppar reduceras kraftigt och ger samtidigt drycker 
som kaffe, te och saft den rätta smaken.

Ett bra filter förlänger även livslängden på kaffebryggare 
och ångstrykjärn med renat vatten.
Passar utmärkt till bostaden, stugan, husvagnen eller för 
utlandsresan. Enkel installation utan att stänga av vatten-
ledningarna. Installeras enkelt direkt på blandaren genom 
att ta bord befintlig perlator.

Kranfilter Aqua clean
Passar på alla blandare. M 22-M 24.
Tag bort monterad övergångsnippel på filtret 
när du har en pip med utvändig gänga.
Försedd med praktisk omkastare: renat eller 
orenat vatten.

En filterpatron räcker för att rena ca 1000 liter 
dricksvatten beroende på vattenkvalité. Ett 
enkelt sätt att höja vattenkvaliteten och få ett 
friskt vatten. Levereras inklusive en kolpatron.

Kranfiltret har ett fönster som man kan vrida 
fram till respektive månad, så att man  
kommer ihåg senaste filterbyte.
Om filtret inte ska användas under en  
längre tid t.ex. semestern, rekommen-deras 
att patronen tas ur filterbehållaren och  
förvaras svalt.
Art.nr: 30 0502 1001

Extra kolfilter till Aqua clean 
kranfilter 
Filtrerar bort slam, färg, sand, utfällt järn samt 
dålig lukt och smak.
Art nr: 30 0502 1012
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