INSTRUKTION
Mjukvattenfilter-vattenmätarstyrt

Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 – 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se

Upplaga 120926
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GARANTIVILLKOR
Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i
branschen med 36 års erfarenhet av vattenrening.
För att ni skall känna Er extra trygg med Ert val av Aqua Expert AB som
filterleverantör, ger vi följande återköpsgaranti.

2 års återköpsgaranti
Villkor för återköpsgaranti:
*
Att Socialstyrelsens allmänna råd för enskilda dricksvattentäkter
SOSFS 2003:17 inte uppfylls av filtret för det filtret är avsett för.
*
Att komplett offererad anläggning är installerad.
*
Att pumpkapaciteten för filtrets spolvattenbehov uppfylls.
*
Att råvattenkvalitén inte har ändrats.
*
Att filtret har skötts enligt givna instruktioner.
Installation, demontering och frakter kostnadsersätts ej.

Aqua Expert AB
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VIKTIGT!

INSTALLATION

*

För att få en fullgod funktion av filtret måste inkommande vattentryck ligga på minst
1,5 bar vid backspolning och max 6,0 bar vid filtrering.

*

Placera ej filtret för nära en varmvattenberedare (minst 3 meter rör mellan utgående
ledning på filtret och inkommande på varmvattenberedaren). Varmvattenberedaren kan i
vissa fall överföra värme via kallvattenröret till filtret.

*

För att öka livslängden av automatiken bör ett patronfilter monteras före mjukvattenfiltret (tillbehör).

*

Filtret backspolar med salt, kontrollera vad som gäller för just din avloppsanslutning och
infiltration.
TEKNISK DATA
Arbetstryck…………..1,5-6,0 bar
Max arbetstemperatur…...40 grader C
Elanslutning…...…230 V 50 Hz
Röranslutning….Midi/Maxi: R20, M40—M500: R25, Utvändig gänga

Filtrets placering:

Filtret kopplas efter hydroforen/hydropressen.
Midi/maxi är kompaktmodell. M40 och större har separat filter– och salttank.
1.
2.
3.
4.
5.

Råvattenpump
Tryckströmbrytare
Hydrofor/hydropress
Patronfilter
Mjukvattenfilter

Trä på muttern på anslutningen,
fäst sedan det vita stoppet i spåret
och sist o-ringen i sista spåret.
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AVLOPPSANSLUTNING
VATTENMÄTARE
BLANDNINGSVENTIL
BY-PASSVENTIL

UT

IN

ANSLUTNING SALTTANK

1.

Placera filtret på plats. Midi, Maxi o M40 är förfyllda. På M60 och större skall filter
massan fyllas i glasfibertanken. OBS! Ej i salttanken.

1.

Inkommande och utgående vatten: Koppla inkommande och utgående ledning till
”IN” respektive ”UT” på automatiken. När du står framför automatiken är
inkommande till höger och utgående till vänster.

2.

Avloppsanslutning: Koppla medföljande slang till ”AVLOPPSANSLUTNING”
på automatikens högra sida med. Placera sedan slangen i en golvbrunn, spilltratt eller
liknande.
Försäkra er om följande:
*
att slangen är så kort som möjligt. Om slangen behöver vara mer än 5 meter
använd 3/4”
*
att slangen ej stiger uppåt någonstans.
*
att slangen ej är igensatt av smuts eller dylikt.
Uppfylls ej dessa punkter kan det skapas ett oönskat tryckfall som påverkar resultatet
av backspolningen. Anslut även en avloppsslang från kabinetten / salttanken till
avlopp. OBS! Koppla ej ihop denna slang med slangen från automatiken, det kan då
tryckas in spolvatten i kabinetten / salttanken.

3.

Doseringsslang: Salttanken anslutes med
doseringsslangen ifrån flottören i salttanken till
”ANSLUTNING FÖR DOSERINGSSLANG” på
automatiken. Det är snabbkoppling i salttanken, tryck
in och dra ut för att känna att det har fastnat.
Koppla enligt ritningen till höger för anslutningen
vid automatiken, gäller ej Midi o Maxi.. Drag ut lås
sprinten och ta loss stödhylsan.

4.

Elanslutning: Elanslutning göres med 230 volts
jordat eluttag.

Sid 4

IGÅNGSÄTTNING

När installationen är klar är filtret klart för att sättas i drift. Gör enligt följande samtidigt som
du letar efter eventuella läckage, avvakta med att fylla på salt till punkt 9:
1.

Sätt filtret i by-pass och släpp på inkommande vatten. Öppna ett tappställe i närheten
efter filtret och låt vattnet rinna i ca 2 minuter. Detta för att eventuell smuts och
avlagringar som bildats vid installationen skall spolas bort. Stäng sedan tappstället.

2.

Öppna sakta by-passen till filtreringsläge och låt vattnet fylla filtertanken.

3.

Öppna försiktigt ett tappställe i närheten efter filtret och låt det rinna ett par minuter,
detta för att få ur all luft ur filtertank och ledningar. Stäng sedan tappstället. Vänta ca
10 minuter, detta för att blötlägga filtermassan.

4.

Anslut elen och programmera sedan automatiken, se Programmering.

5.

Häll i ca 15 liter vatten i kabinetten och ca 25 liter vid separat salttank.

6.

Starta en manuell spolning, genom att hålla Regen intryckt ca 3 sekunder till
automatiken startar.

7.

Låt automatiken spola ca 5 minuter för att få ur luft och eventuella småpartiklar från
filtermassan. Klicka sedan Regen till ”dn/Brine” kommer fram.
Kontrollera visuellt (under ca 5 minuter) att vatten sugs upp genom att mäta vattennivån i salttanken/kabinetten. Tryck sedan på Regen flera gånger till Softening
blinkar och klockan kommer tillbaka, motorn måste stanna mellan varje klick.

8.

När automatiken är klar är filtret klart för drift.

9.

Fyll på salt i salttanken.

BLANDNINGSVENTIL
Filtret är utrustat med en blandningsventil, se bild sid 4, med vilken man kan reglera hårdheten på utgående vatten. OBS! När ventilen är dragen i botten in mot automatiken, felgängad
= vänstergängad, så blir vattnet totalavhärdat. Blir vattnet för mjukt får man öppna
lite i taget och prova sig fram tills vattnet känns lagom mjukt.
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PROGRAMMERING
Engelska:

Svenska:

Backwash
Brine
Backwash
Rinse
Fill

Backspolning
Uppsugning/långsamsjöljning
Backspolning nr 2
Sköljning/återställning
Påfyllning av saltbehållare

INSTÄLLNING AV AKTUELL TID
1.

Tryck på Set clock

2.

Tryck på pil Upp eller Ner för att ställa in rätt timme.
Tryck sedan på Next.

3.

Tryck på pil Upp eller Ner för att ställa in rätt minuter.
Tryck på Next för att återgå till Normalläge.

Programmering
Next går till nästa steg, Regen backar till föregående steg.
1.

Tryck Next och Upp samtidigt.

2.

Tryck pil Upp eller Ner så din hårdhet som du har på vattnet
i Tyska Grader, så rätt siffra syns i displayen. Normalvärde
är runt 10 till 20 tyska Grader. Filtret är inställt på 18 grader
från fabrik. Tryck på Next när ditt värde är inställt.

3.

Om du använder blandningsventilen så anger du här hur
många Tyska Grader du har efter blandningen, hårdheten
efter blandning mäts i separat vattenprov, standard och
rekommenderat förutom på stora fabriksfilter är 0. Ändra
med pil Upp och Ner. Tryck på Next när rätt värde syns.
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4.

Anger antal dagar innan tvingad backspolning även om
filtermassan har mer kapacitet. Ställs in för att undvika
bakterietillväxt om filtret ej används. Standard och rekommenderat är 14 dagar. Ändra med pil Upp o Ner. Tryck på
Next.

5.

Ange vilken timme på dygnet filtret skall börja backspola.
Förnställt är klockan 02.00. Ändra med pil Upp o Ner.
Tryck på Next när önskad timme är inställd.

6.

Ange vilken minut på dygnet filtret skall börja backspola.
Förnställt är klockan 02.00. Ändra med pil Upp o Ner.
Tryck på Next när önskad minut är inställd, automatiken
återgår till normalläge.

VAD SYNS I DISPLAYEN
Normalt syns aktuell tid
Tryck på Next så syns aktuellt flöde.
Tryck återigen på Next så syns kvarstående förbrukning innan backspolning.
Tryck next igen och automatiken återgår till klockan igen.

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Gör regelbundna kontroller på att:
*
*
*

det finns salt i kabinetten.
salt förbrukas.
klockan på timern stämmer överens med aktuell tid.

Övrigt:
För att säkra en korrekt funktion av filtret skall följande punkter utföras med jämna mellanrum, ca 2 ggr om året:
1.
2.
3.
4.

Rengör injektorn.
Rengör återfyllningsregulatorn.
Rengör backspolningsregulatorn.
Kontrollera de olika cyklernas funktion.
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Modulär design
–enkel montering/demontering

Lossa strömkabel till motor
Öppna låsfjäder
Rotera motor så att kabelanslutningar
befinner sig i vertikal position

Drag ut drivmotor.

Lossa kablar från kabelhållare
Pressa upp båda snäppfästena
Drag drivpaketenheten mot dig
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Lossa drivpaket
genom att trycka
beige plastfjäder
uppåt/inåt

Dreven tas bort
för hand.

Samtliga drev är
identiska.

Använd specialverktyg(tillbehör) eller på annat lamplight sätt
för att lossa förslutning till packbox – “Spacer stack”
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“Main Piston”
“Brine Piston”

Tag bort injektorlocket
med tillhörande verktyg

Löstagbart silfilter inspekteras
och rengöres.

Bokstäverna DN (Down) och UP avser
uppströms eller nedströms filtrering
Injektor respektive plugg används för
anpassning av automatik till filtertyp

Injektorerna är färgkodade
Injektorflödena anpassas till filterstorlek
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Filter med enbart backspolning och ej
regenerering kan bestyckas med enbart
pluggar i injektorsäten
Då måste också “brine piston”
demonteras.
Vanligast är att filtret konfigureras för
regenerering med injektor och “brine piston”
monterad.
Konvertering till endast backspolande
Filter görs då med pluggning av
anslutning till “salt”-tank.

Packbox / “Spacer Stack
Samverkar med pistong för styrning av vattenflöden
genom automatik
Demonteras för hand.

Packboxens design gör att tätningar
expanderar och tätar mot automatikens
innerväggar när den komprimeras.
Komprimeras när förslutning dras åt
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PRINCIPSKISSER

Mjukvattenfilter monterat med Göingefilter Kombi.

Mjukvattenfilter monterat med Göingefilter K.

Mjukvattenfilter monterat med kombinations-/pH-höjande filter
som är placerat efter hydroforen.
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Regelbundet underhåll
För att säkra en korrekt funktion av filtret skall följande punkter utföras 1–2 ggr om året,
beroende på vattenkvalité. Kontakta din återförsäljare för bedömning av servicebehov
och genomförande av service.
1.
2.
3.
4.
5.

Rengör / alternativt byt injektorn.
Rengör återfyllningsregulatorn.
Rengör backspolningsregulatorn.
Kontrollera de olika cyklernas funktion.
Rengör filtermassa
Lossa och tag bort
injektorlocket med
specialverktyg
(tillbehör) eller på
annat lämpligt sätt.

G

Löstagbart partikelfilter i lock inspekteras och rengöres.

Partikelfilter
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Rengöring av injektor
Injektor är placerad i
hål med markering
”DN”. Den är låst i position endast med Oring. Lyft upp injektor
med hjälp av skruvmejsel. Mejselns ände placeras i skåra på injektorns utsida. Mejseln
används som hävstång
mot injektorhusets kant
för att lyfta upp
injektorn.
Rengör injektor
med mjuk borste
(diskborste) och
diskmedel.

Mot avlopp

Mot salttank
Årligt byte av injektorer
Injektor skall bytas varje år för att
säkerställa korrekt regenerering av
filterbädd. Viktigt att ny injektor är av
samma typ.
Identifieras enligt följande Bokstavs-ID
på injektorhusets lock. A - K Specifik färgkodning för varje typ av injektor: Exempel:
Injektor D=>Röd

Rengöring av flödesregulator
/slanganslutning för saltlösning
Lossa låsmutter och demontera
slang.
Dra ut ”låsclips” och lyft ur vinkelanslutning.
Drag ut regulator. Inga verktyg
behövs.
Rengör med mjuk borste och
diskmedel.
Montera vinkelanslutning Montera
slang och efterdra låsmutter var
samt hårt med polygrip / tång.
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Rengöring av flödesregulator/
slanganslutning mot avlopp
Demontera, kontrollera avloppsslang och avloppsanslutning
Dra ut ”låsclips” och lyft ur vinkelanslutning.
Drag ut regulator. Inga verktyg
behövs.
Rengör alla delar med mjuk
borste och diskmedel.
Spola rent.
Montera vinkelanslutning
Montera avloppsslang.

Anslutning
avloppsslang
Låsclips
Regulator
Regulatorbricka
Fasad kant utåt

Vid stora backspolnings flöden, >
40 l/min används denna anslutning mot avlopp.
Regulatorbricka Fasad kant ut
mot slanganslutning.

Kontroll av backspolning /
regenerering
Håll i ”Regen”knappen till
regenerering startar.
Kontrollera att motor når ändläge
utan felkod.
”Backwash” visas och att vatten
flödar ut i avlopp.
Tryck ”Regen” för att gå vidare i
nästa cykel.
Gå igenom samtliga cykler enligt
ovan fram till att
filtret återgår i grundläge för
filtrering.
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Instruktion för användande av ”Resin Clean” vid rengöring av filterbädd
innehållande jonbytarmassa mot hårt vatten
Bakgrund
Jonbytare är ett väl beprövat filtermaterial för reduktion av kalcium och magnesium som
Bidrar till vattnets hårdhet. Under förutsättning att filtret är anpassat efter vattnets
beskaffenhet, som bestäms via analys samt rådande användningsprofil(volym och flöden), är
detta ett mycket driftsäkert system.
Filterbädden, som har som huvuduppgift att attrahera till sig specifika ämnen som är lösta i
vattnet, består av små kulor som delvis också absorberar partiklar och organiska ämnen som
över tiden kan bilda grund för bakterietillväxt.
Genom regelbunden backspolning/regenerering spolas normalt dessa ämnen ut. Dock, i
situationer med mycket partiklar, organiska ämnen och bakterier i brunnsvatten tillsammans
med eventuella funktionsproblem i automatik, kan bakterietillväxt och svårare nedsmutsning
av filtermassan uppstå.
Bakterier, i den mån tillväxt tillåts, kan skapa ett geléliknande ytskikt som radikalt påverkar
vattenflödet genom filtret. Vidare kan vissa ämnen i vattnet och då framförallt järn bilda
blockerande ytskikt (rost) kring filtermassans kulor vilket över tiden successivt reducerar
filtrets kapacitet.
För att säkerställa filtrets funktion över tiden bör filtret regelbundet regenereras med Resin
Clean så att absorberade, icke önskvärda, föroreningar frigörs och spolas ut från
filtermassan.
Resin Clean består av både rostlösande- samt bakteriedödande ämnen och påverkar inte
jonbytarmassan negativt till skillnad från klor som inte under några omständigheter får
användas som desinficerande ämne i jonbytare.
Åtgärd av problem alternativt förebyggande behandling
I det fall filtret har förlorat sin kapacitet krävs vad som kallas ”chock behandling” av filtret.
Filterbädden regenereras då med en koncentrerad lösning av Resin Clean. Detta bör utföras
av erfaren personal.
Ett enklare och bättre sätt är att regelbundet regenerera filterbädden med Resin Clean i
förebyggande syfte, så att ingen reduktion av kapaciteten uppstår. Detta ökar också
hållbarheten på de aktiva komponenterna i jonbytarmassan vilket gör filterinstallationen mer
kostnadseffektiv. Intervallen mellan dessa regenereringar beror starkt av mängden partiklar,
organiska ämnen och järn i brunnsvattnet. Normalt bör detta göras 1 ggr/ halvår.
Rutinmässig regenerering med Resin Clean Kontrollera att vattennivån i saltkärlet inte
överstiger 25 cm i saltkärl (mätes i flottörrör)
Högre nivåer indikerar problem med uppsugningsfunktionen i automatik.
Åtgärda innan behandling med ”Resin Clean”!
Lösningen hälls direkt i saltlösningen via flottör-rör som är placerat i saltkärlet. Starta därefter
regenerering av filtret med hjälp av filtrets automatik. Filtret kommer nu automatiskt att
regenerera filtret med hjälp av en kombination av ”Resin Clean” och saltlösning.
För rätt dosering, se nedanstående tabell: Mängd Resin Clean - ”Dosering direkt i saltkärl”
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”Chock-behandling” av filtret
Vi rekommenderar att detta utföres av erfaren personal då krav på kunskap
om filtrets backspolningsrutiner krävs.
Skillnaden mellan denna procedur är att lösningen skall tillföras filterbädden i koncentrerad form utan inslag av saltlösning. Därför kan inte lösningen hällas i salttanken utan filtret skall suga upp lösningen i koncentrerad form.
För rätt dosering, se nedanstående tabell: Mängd Resin Clean - ”Chockbehandling”
Anslut doseringsslang till kärl med Resin Clean.
Alt 1: Koppla loss ordinarie doseringsslang från automatiken och montera på en ny
flexibel slang som har andra änden i kärlet med Resin Clean.
Alt 2: Koppla loss doseringsslangen från snabbkopplingen vid genomföringen till
flottörhuset i saltkärlet och placera änden direkt i kärlet med Resin Clean.
Starta regenerering med hjälp av automatik.
1. Första steget i regenereringen är backspolning av filtret. Normalt c:a 4-8 min beroende på filterstorlek.
2. Nästa steg, efter backspolning, sugs Resin Clean i koncentrerad form in i filtret
med hjälp av den slang som är ansluten till kopplingen för doseringsslang på automatik enligt Alt 1 eller Alt 2 i ovanstående instruktion.
3. Omedelbart efter att lösningen sugits upp ur kärl ska ordinarie doseringsslang
återanslutas till automatik (Alt 1) eller saltkärl (Alt 2). Regenereringen pågår och
övergår i långsamsköljning av filtermassa i ytterligare 30-80 min beroende på filterstorlek.
4. Processen fullföljs automatiskt till fullo med ytterligare sköljning samt påfyllning
med vatten i salttank.

Filtertyp-storlek

Dosering direkt i
saltkärl
liter

Chockbehandling
koncentrerat
liter

Midi

0,3

0,15

Maxi

0,5

0,3

M40

0,7

0,4

M60

0,9

0,6

M75

1,1

0,75

M100

1,5

1

M150

2,1

1,5

M200

3

2
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Byt injektor 1 ggr / år

Rengör injektor

Ändring / kontroll

Ändring / kontroll

Ändring / kontroll

Ändring / kontroll

Ändring / kontroll

Ändring / kontroll

Grundinställning vid leverans

Kontrollera funktion i automatikens olika backspolningscykler

Rengör filterbädd med "Resin Clean".

Kontrollera och rengör vid behov avloppsslang

Rengör backspolningsregulator

Rengör återfyllningsregulator för saltlösning

Regelbundet underhåll 1-2 ggr år

Kontrollera klockan.

Kontrollera saltnivå i saltkärl. Fyll på vid behov.

Kontrollera vätskenivå i saltkärl c:a 10-20 cm. (mät i flottörrör)

Regelbunden tillsyn 1 ggr månad

Se instruktion i samband med åtgärder

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Cykel 1 (min) Cykel 2 (min) Cykel 3 (min) Cykel 4 (min) Cykel 5
(min)

Datum

Datum

