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INSTRUKTION  

Upplaga 12-1 

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

Uranfilter - tidstyrt 
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GARANTIVILLKOR 
 
Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i  
branschen med erfarenhet av vattenrening sedan 1970. 
 
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 
 
 
 
Fyll i dessa uppgifter för att underlätta vid kontakt med Aqua Expert AB. 
 
Tillverkningsnummer (finns på filtret): _______________________ 
 
Datum för inköp:      _______________________ 
 
Offertnummer:      _______________________ 
 
Analysnummer:      _______________________ 



Sid 3 

INSTALLATION  
VIKTIGT!  
 
* 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 filtret 
 (tillbehör). 

Filtret kopplas efter hydroforen/hydropressen.  
Midi/maxi är kompaktmodell. M40 och större har separat filter– och salttank. 

1. Råvattenpump 
2. Tryckströmbrytare 
3. Hydrofor/hydropress 
4. Patronfilter 
5. Uranfilter 

Filtrets placering: 

TEKNISK DATA 
 

Arbetstryck…………..1,5-6,0 bar 
Max arbetstemperatur…...40 grader C 

Elanslutning…...…230 V 50 Hz 
Röranslutning………...R25 Utvändig gänga 

Trä på muttern på anslutningen,  
fäst sedan det vita stoppet i spåret  
och sist o-ringen i sista spåret. 
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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. 
 
2. 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. 
 
3. Avloppsanslutning: Koppla en slang till ”AVLOPPSANSLUTNING” 
  på automatiken. 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 minst 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. 
 
4. 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  
 låssprinten och ta loss stödhylsan. 
 
5. Elanslutning: Elanslutning göres med 230 volts  
 jordat eluttag. 
 
6. OM filtret är utrustad med blandningsventil skall 

den vara dragen i botten in mot automatiken.  
 OBS! Felgängad. 

  IN 

 UT 

AVLOPPSANSLUTNING 

BY-PASSVENTIL 

ANSLUTNING SALTTANK 

BLANDNINGSVENTIL 
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När installationen är klar är filtret klart för att sättas i drift. Gör enligt följande samtidigt som 
du letar efter eventuella läckage: 
 
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 trycka in PIL UPP o PIL NER samtidigt i minst 
 4 sekunder, C1 kommer synas i displayen. 
  
7. Låt automatiken spola ca 5 minuter för att få ur luft och eventuella småpartiklar från 
 filtermassan. Klicka sedan på PIL UPP o PIL NER samtidigt så C2 syns.  
 Kontrollera visuellt (under ca 5 minuter) att vatten sugs upp genom att mäta vatten-
 nivån i salttanken/kabinetten. Tryck sedan på PIL UPP o PIL NER samtidigt flera 
 gånger till C0/tiden kommer tillbaka, motorn måste stanna mellan varje tryck. 
 
För att minimera filtrets påverkan på vattnets alkalinitet och pH-värde samt dess påverkan på 
vattnets kloridhalt bör filtermassan konverteras från klorid- till bikarbonatform. Detta görs 
enligt följande. 
 
8. Blanda 1,5 kg Natriumbikarbonat med 30l vatten. Bikarbonaten löser sig lättare om  
 vattnet är ljummet. 
9. Häll lösningen i kabinettet. 
 Starta manuell spolning/regenerering av filtermassan, genom att trycka in PIL UPP o 
 PIL NER samtidigt i minst 4 sekunder, låt automatik att fullfölja hela regenererings
 processen. 
 
10. När automatiken är klar är filtret klart för drift. 
 
 

IGÅNGSÄTTNING  
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Skötselföreskrifter, Uranfilter   

Uranfilter har en mycket stor kapacitet vad gäller reduktion av Uran i vatten. I teorin innebär 
detta att filter med denna typ av filtermassa kan fungera i flera år utan krav på backspolning / 
regenerering. I praktiken, som alltid, krävs att hänsyn tas till omgivande parametrar vid  
användning och underhåll av vattenfilter. 
 
Uranfilter agerar som jonbytare vilket innebär att filtermassan attraherar till sig Uran i utbyte 
mot klorid (salt). Det finns alltid närbesläktade ämnen i vattnet som också påverkas av filter-
massan, vilket kan påverka vattnets egenskaper utöver reduktion av Uran. 
För att säkerställa optimal funktion över tiden med bibehållen kapacitet, samt minimering av 
risk för stora ansamlingar av Uran i filtermassan, rekommenderar vi att filtret driftsätts och 
underhålls enligt följande: 
 
Regelbundet underhåll av filtermassa, 1 ggr/vecka 
 
Filtret backspolas regelbundet 1 ggr/vecka enbart med vatten för att undvika att smuts skapar 
grogrund för bakteriebildning samt negativt påverkar filtermassans absorptionsförmåga.  
Detta sker automatiskt. 
 
Särskilt underhåll av filtermassa, 1 ggr/6 månader 
 
1. Regenerering med Natrium-Klorid (salt) 

Kontrollera att det finns vatten i kabinettet. Vattennivå: c:a 20 cm. 
Tillsätt 2 kg salttabletter i kabinett. 
Avvakta minst 2 h så att salttabletterna hinner lösa sig i vattnet. 
Starta en manuell spolning, genom att trycka in PIL UPP o PIL NER  
samtidigt i minst 4 sekunder, C1 kommer synas i displayen.  
Låt automatik att fullfölja hela processen. 
 

2. Konvertering till bikarbonatform. 
Blanda 1,5 kg Natriumbikarbonat med 30l vatten. Bikarbonaten löser sig  
lättare om vattnet är ljummet. 
Häll lösningen i kabinettet. 

       Starta en manuell spolning, genom att trycka in PIL UPP o PIL NER  
       samtidigt i minst 4 sekunder, C1 kommer synas i displayen. 

Låt automatik att fullfölja hela processen. 

Övrigt: 
 
För att säkra en korrekt funktion av filtret skall följande punkter utföras med jämna mellan-
rum, ca 2 ggr om året: 
 
1. Rengör injektorn. 
2. Rengör återfyllningsregulatorn. 
3. Rengör backspolningsregulatorn. 
4. Kontrollera de olika cyklernas funktion. 
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Kontroll/ändring av backspolningstid och antal dagar mellan backspolning. 

1. Tryck in ”SET” och PIL UPP samtidigt i minst  
 3 sekunder. 
 
 
2. Ange starttid för backspolning med PIL UPP  
 eller PIL NED till önskad timme. 
 Klicka på ”SET”. Ange minuterna med PIL UPP 
 eller PIL NED. Klicka på ”SET” 
 
 
 
 
 
 
3. Ändra antal dagar mellan backspolning med PIL 

NED eller PIL UPP till önskat antal dagar. Klicka 
på ”SET”. 

PROGRAMMERING  
Automatiken är programmerad hos Aqua Expert AB att  
backspola var  4:e dag klockan 2 på natten men tiden kan  
behövas programmeras. 
 
1. Tryck på ”SET”. 
 
2. Tryck på PIL UPP eller PIL NED så timmarna blir rätt.  
 
3. Tryck på ”SET”. 
 
4. Tryck på PIL UPP eller PIL NED så minuterna blir rätt.  
 
5. Tryck på ”SET”. 
 
Klockan kan visa tiden eller hur många dagar kvar  
till backspolning. Tryck PIL UPP eller PIL NED för att  
alternera. Om en pil syns vid Regen sker backspolning  
nästkommande natt. 

”UP” ”DOWN
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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.  Rengör / alternativt byt injektorn. 
2.  Rengör återfyllningsregulatorn. 
3.  Rengör backspolningsregulatorn. 
4.  Kontrollera de olika cyklernas funktion. 
5.  Rengör filtermassa 

 

 
Lossa och tag bort  
injektorlocket med 
specialverktyg 
(tillbehör) eller på  
annat lämpligt sätt. 

 
G 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Löstagbart partikel-
filter i lock inspekte-
ras och rengöres. 

 
 

Partikelfilter 
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Rengöring av injektor 

 
Injektor är placerad i 
hål med markering 
”DN”. Den är låst i po-
sition endast med O-
ring. Lyft upp injektor 
med hjälp av skruvmej-
sel. Mejselns ände pla-
ceras i skåra på injek-
torns utsida. Mejseln 
används som hävstång 
mot injektorhusets kant 
för att lyfta upp  
injektorn. 
Rengör injektor 
med mjuk borste 
(diskborste) och 
diskmedel. 

 
 

 
 
 
 

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 färg-
kodning 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 vinkelan- 
 slutning.      
 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. 
 

Mot avlopp Mot salttank 



Sid 10 

Rengöring av flödesregulator/
slanganslutning mot avlopp  
 
Demontera, kontrollera avlopps-
slang och avloppsanslutning 
Dra ut ”låsclips” och lyft ur vinkel-
anslutning. 
Drag ut regulator. Inga verktyg 
behövs.  
Rengör alla delar med mjuk 
borste och diskmedel.  
Spola rent. 
Montera vinkelanslutning 
Montera avloppsslang. 

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

Låsclips 

Anslutning 
avloppsslang 

Regulator 

Regulatorbricka 
Fasad kant utåt 
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PRINCIPSKISSER 

Uranfilter monterat med Göingefilter Kombi. 

Uranfilter monterat med Göingefilter K. 

Uranfilter monterat med Radonavskiljare.  
Uranfiltret skall vara före radonavskiljaren. 


