INSTRUKTION
CRYSTAL RIGHT

Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 – 700 600, E-mail:

Upplaga 05-1
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GARANTIVILLKOR
Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen med
20 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 den i offert uppgivna pumpkapaciteten uppfylls.
*
Att råvattenkvalitén inte har ändrats.
*
Att filtret har skötts enligt givna instruktioner.
Installation, demontering och frakter kostnadsersätts ej.
Aqua Expert AB

VIKTIGT
*

Kontrollera att godset inte skadats under transport. Transportskada anmäls
omgående till speditionsfirman.

*

Vi rekommenderar att en för pumpen (1) anpassad säkerhetsventil på 6 bar
installeras på inkommande ledning.

*

Avlopp som är anpassat efter filtrets spolvattenbehov måste finnas.

*

Filtret får endast användas för rening av grundvatten och är ej avsett för andra
medier, såsom avloppsvatten, olja etc.

*

Salt ingår EJ i leveransen.

Fyll i dessa uppgifter för att underlätta vid kontakt med Aqua Expert AB
Tillverkningsnummer(finns på filtret):

_______________________

Datum för inköp:

_______________________

Offertnummer:

_______________________

Analysnummer:

_______________________
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INSTALLATION
VIKTIGT!
*

För att få en fullgod funktion av filtret måste inkommande vattentryck
ligga på minst 1,5 bar vid backspolning och max 6 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.
TEKNISK DATA
Arbetstryck…………..1,5-6 bar
Max arbetstemperatur....48 grader C
Elanslutning……230/24 V 50 Hz
Röranslutning………....R25 utvändig gänga

Filtrets placering:

Principskiss

Filtret kopplas efter hydroforen/hydropressen.
1.
2.
3.
4.
5.

Råvattenpump
Tryckströmbrytare
Hydropress
Crystal Right
Salttank
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UT

IN

BY-PASS

ANSLUTNING FÖR
DOSERINGSSLANG

AVLOPPSANSLUTNING

SKYDDSKÅPA
TIMERHUVUD

Automatik sedd ovanifrån

PÅFYLLNING AV FILTERMATERIAL
1.

Täpp till distributionsrörets öppning.

2.

Fyll på med bärlagret. Blå påse utan text.

3.

ENDAST VID SVAVELVÄTELUKT:
Fyll på med KDF-massa. Blå påse märkt med KDF.

4.

Fyll i Crystal Right-massan.

5.

Tag bort skyddet på distributionsröret.

MONTERING AV AUTOMATIKEN
1.

Montera dysan i botten på automatiken, fästes med bajonettfattning.

2.

För in distributionsröret i dysan. Gänga fast automatiken.

3.

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.

4.

Avloppsanslutning: Koppla en slang (minst 1/2 ”) till ”avloppsanslutningen” på
automatikens ovansida. Se till att slangen sitter fast ordentligt t.ex. med en slangklämma.
Placera sedan slangen i en golvbrunn, spilltratt eller liknande.
Försäkra er om följande:
*
att slangen är så kort som möjligt.
*
att slangen ej stiger mer än en(1) meter uppåt.
*
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 salttanken till avlopp.
OBS! Koppla ej ihop denna slang med slangen från automatiken, det kan då tryckas in
spolvatten i salttanken, dock kan samma avlopp användas.

5.

Doseringsslang: Salttanken anslutes med doseringsslangen ifrån flottören i salttanken
till ”anslutning för doseringsslang” på automatiken. Anslutningen sker med
medföljande snabbkopplingar. Stödhylsan och silen skall anslutas i slangen vid
automatiken.

6.

Elanslutning: Elanslutning göres med 230 volts jordat eluttag.
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IGÅNGSÄTTNING
1.

Filtret skall aktiveras med att köra en backspolning med saltlösning så börja med att
fylla på med ca 15 cm vatten i salttanken, detta göres automatiskt senare vid varje
backspolning. Fyll på med salttabletter.

2.

Ställ by-passventilen i läge ”By-pass”. Öppna vattentillförseln till filtret/by-passen.
Öppna en närbelägen kallvattenkran och låt vattnet rinna några minuter så att
systemet spolas rent från eventuella föroreningar från installationsarbetet.

3.

Vrid sakta by-passen till driftläge och låt vattnet fylla filtertanken.

4.

Öppna ett tappställe i närheten efter filtret och låt det rinna ca 5 minuter, detta för att
få ur all luft ur filtertank och ledningar. Stäng sedan tappstället.

5.

Anslut elen.

6.

Programmera sedan automatiken, se sid 6.

7.

Vrid ”vredet för manuell spolning” medurs ett par snäpp och låt det backspola.

By-passen

Filtreringsläge, driftläge.

By-pass, vattnet går ej genom filtret.

LAMPSYMBOLERNA
Grönt

Systemet producerar rent, mjukt vatten.

Rött

Systemet är i backspolningsläge

Gult

Indikerar låg saltnivå eller att backspolningen ej har fullföljts.
Om det lyser gult larmar även automatiken. För att stoppa
larmet ta så ta ur transformatorn ur vägguttaget i minst
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5 sekunder.

PROGRAMMERING
1.

Ställ in rätt tid genom att trycka in ”Tidpinnen” och vrida ”24-timmarshjulet” så att
rätt tid står vid ”Tidindikatorn”. Backspolning sker klockan 02:00.

2.

Ställ in intervallet, se nästa sida, mellan backspolningarna genom att dra ut
”Tapparna” på ”Tapphjulet”. Blir det var 3:e dag skall ”Tapparna” 1, 4, 7 och 10
tryckas ut.

Manuell Backspolning:
Vrid ”vredet för manuell spolning” medurs ett par snäpp. Detta påverkar
programhjulet och startar backspolningsprogrammet. Det svarta vredet gör nu ett varv på
ungefär tre timmar. Även om det tar tre timmar för vredet att fullborda ett varv så tar
backspolningscykeln halva den tiden. Behandlat vatten kan tas ut så snart det slutat rinna ur
avloppsledningen.
24 timmars hjul

Vred för manuell spolning

Indikator för serviceposition

Tapphjul

Tidindikator
Tappar
Tidpinne

BERÄKNING AV BACKSPOLNINGSINTERVALL
Först skall vi räkna fram hur många dH (tyska grader) som ni förbrukar per dygn.
Förbrukning/dygn i liter: 150 liter x antal personer i hushållet ger liter/dygn.
Total hårdhet med kalk, järn och mangan:
Hårdhet: Din halt av tyska grader.
Järnhalten räknas om till hårdhet genom att multiplicera järnhalten i mg/l med 0,1.
Manganhalten räknas om på samma sätt som järnhalten. Addera hårdheterna så att ni får en
slutsumma. Denna summan multiplicerar ni med förbrukningen i liter per dygn och ni får
fram hur
mycket tyska grader ni förbrukar per dag.
Filtret har en viss kapacitet, se tabell. Tag kapaciteten / antal tyska grader = Intervallet som
filtret skall backspolas. Filtret kan backspolas varje, var 2, 3, 4, 6 och var 12:e dag. Får ni
fram att det skall spolas efter 5,20 dagar är det säkrare att ta var 4:e dag än var 6:e dag.
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Ex:
Hårdhet: 17 tyska grader.
Järn: 2,9 mg/l.
Mangan: 0,9 mg/l.
pH: 7,7.
1 hushåll med 4 personer.

Indextabell:
CR 100

CR 150

CR 200

28 liter

47000

56500

63000

42 liter

70000

84000

94000

Eftersom pH-värdet inte behöver höjas väljer vi ett CR200, 28 liter med kapaciteten 63000 tyska
grader.
150 liter x 4 pers = 600 liter per dygn.
Total hårdhet: 17 + (2,9 x 0,1) + (0,9 x 0,1) = 17,38 tyska grader per liter.
Totalt antal tyska grader per dygn blir: 600 x 17,38 = 10428 tyska grader/dygn.
Filtret har en viss kapacitet, se Indextabell. Tag kapaciteten dividerat med antal tyska grader =
intervallet som filtret skall backspolas.
63000 / 10428 = 6,04 dygn.
I det här fallet är var 6:e dag helt OK. Drag ut pigg 1 och 7.

Problem
Filtret backspolar inte.

Hårt vatten.

Möjlig orsak

Åtgärd

a) Ingen ström fram till automatiken.

a) Kontrollera att kontakten är i och
säkringen hel.

b) Timer ur funktion.

b) Ersätt timer.

c) Det har varit strömavbrott.

c) Sätt klockan till rätt tid.

d) Felprogrammerad timer.

d) Kolla så att backspolningsintervall
är inställt.

a) By-passen är öppen.

a) Stäng by-passen.

b) Ingen salt i salttanken.

b) Lägg i salt, se till att saltnivån alltid
är ovanför vattenytan.

c) Igensatt injektornät.

c) Rengör.

d) Otillräckligt flöde till salttanken.

d) Kontrollera tiden för fyllning av
salttank. Rengör salttanksanslutningen.

e) Kalk från varmvattenberedaren.

e) Spola rent varmvattenberedaren
ordentligt.

f)

f)

Läckage på distributionsrör(sitter
inne i filtertanken).

Kolla så att distributionsröret inte
är sprucket och att o-ringen är på
plats.

g) Läckage inne i automatiken.

g) Byt packningar och/eller
kolvringar.

h) Felaktig programmering.

h) Kontrollera backspolningsintervallen och sätt rätt antal
dagar.
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Problem
Enheten förbrukar för mycket
salt.

Dåligt flöde genom filtret.

Filtermaterial kommer ut i
avloppet.

Järn i vattnet även efter filter.

Möjlig orsak
a) Felaktig saltinställning.

a) Kolla mängd förbrukad salt och
inställd saltförbrukning.

b) För mycket vatten i salttanken.

b) Se problem ”För mycket vatten i
salttanken”.

c) Felaktig programmering.

c) Kontrollera programmeringen.

a) Igensatt ledning innan filter.

a) Rengör ledning innan filtret.

b) Igensatt automatik/filtermassa.

b) Rengör automatiken och filtermassan, öka sedan antalet
backspolningar.

c) Kolvringarna igensatta.

c) Rengör/byt.

a) Luft i vattensystemet.

a) Kontrollera att vattnet inte är slut i
brunnen. Om det är för mycket luft
påfyllt i hydroforen töm ut till
lagom
nivå.

b) Flödesregulator nr 27 är för stor.

b) Kontrollera att det är är rätt storlek
på flödesregulatorn.

a) Dålig filterbädd.

a) Kontrollera
backspolningscyklerna. Öka
antalet backspolningar.

För mycket vatten i salttanken. a) Flödesregulator nr 27 är igensatt.

Saltsmak på renat vatten.

Åtgärd

a) Rengör/byt.

b) Trasig automatikkropp.

b) Byt.

c) Felaktig programmering.

c) Kontrollera programmeringen.

a) Flödesregulator nr 27 igensatt.

a) Rengör/byt.

b) Igensatt injektor.

b) Rengör/byt.

c) Automatiken gör inte alla cyklerna. c) Ersätt/reparera automatiken.
d) Partiklar i automatikkroppen.

d) Rengör.

e) Partiklar i salttanksanslutningen.

e) Rengör.

f)

f)

Lågt vattentryck.

Filtret suger ej upp saltlösning. a) Flödesregulator nr 27 igensatt.
(Gul lampa indikerar)

Filtret backspolar hela tiden.

Öka trycket i vattensystemet.

a) Rengör/byt.

b) Igensatt injektor.

b) Rengör/byt.

c) Injektornätet är igensatt.

c) Rengör/byt.

d) Lågt vattentryck.

d) Öka trycket i vattensystemet.

e) Läckage inne i automatiken.

e) Byt packningar och/eller
kolvringar.

f)

f)

Felaktig programmering.

Kontrollera backspolningsintervallen och sätt rätt antal
dagar.

a) Trasig eller kortsluten
mikrobrytare.

a) Kontrollera elledning/byt
mikrobrytare.

b) Backspolningskammen har
kommit i otakt.

b) Byt/installera om.
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Nummer:

Detaljnummer:

Beskrivning:

1

FP19350-05

Automatikkropp

2

FP60503

Monteringsklämma

3

FP19914

Packning

4

FP19344-05

Underdel automatik

5

FP19197

Packning

6

FP18303

O-ring

7

FP13304

O-ring

8

FP13030

Hållare o-ring

9

FP18272-0

Injektor

10

FP40246

Injektornät

11

FP11482

Injektorkula

12

Finns ej

Finns ej

13

FP18262

Skruv för injektorhus

14

FP18277

Injektorhus

15

FP18301

O-ring

16

FP19484

Låsklips

17

FP18312

Låsklips

18

FP13287

O-ring

19

FP13302

O-ring

20

FP19335

Salttanksanslutning

21

FP13302

O-ring

22

FP19625

Anslutningsmutter

23

FP13287

Avloppsanslutning

24

FP18273

Generator (syns ej)

25

FP18276-01

Injektorplugg

26

Finns ej

Finns ej

27

FP12085-92

Flödesregulator (olika storlekar)

28

FP60705-00

Plastring

29

WR00030A

Klorinator

30

JG-L38T38S

Vinkel

31

FP14613

Flödesbegränsare

101

Salttanksanslutning

102

FP60032

Salttanksfäste (syns ej)

103

FP60159-01

Kolvringar

104

FP60705-00

Regulator

Sid 10

Sid 11

Nummer:

Detaljnummer:

Beskrivning:

1

WR00040

Transformator

2

FP19970

Bakplatta

3

FP19971

Kåpa

3:2

FP19973

Lucka

3:3

FP19972

Fönster

4

WR00050

Låsanordning (syns ej)

5

WR00060

Låsanordning (syns ej)

6

WR00070

Mutter för låsanordning (syns ej)

7

WR00080

Skruv för kåpa

8

Finns ej

Finns ej

9

Finns ej

Finns ej

10

FP17020

Skruv för timer

11

Finns ej

Finns ej

12

FP40050

Skruv för motor

13

FP13296

Skruv för växel

14

FP13547

Sladdelare

15

FP19577-01

Backspolningskam

16

FP13314

Skruv för backspolningskam

17

FP19619

Drivkonsol

18

FP19598

Drivväxel

19

FP10339

Mutter

20

FP19581

Motorkonsol

21

FP19523

Drivkam

22

FP15137

Backspolningsskruv

23

FP10231

Skruv för bakplatta

24

FP10218

Drivmikrobrytare

25

FP19111

Skruv för mikrobrytare

26

FP13363

Kolvrensare

27

FP11335

Skruv för kolv

28

FP19688

Kolvstångslänk

29

FP40055-05

Backspolningskonsol

30

FP19493

Drivgrepp

31

FP19597

Drivmotor 24 Volt

32

FP12681

Sladdmutter

33

FP15137

Skruv för backspolningskonsol

34

WR00020

Klorinatorns strömkrets

35

FP17967

Kabelfäste

36

FP60304-11

Fäste för timer

37

FP40154

Kabelhållare för klorinator

38

WR00100

Rensare för strömkrets

39

WR00110

Skruv för strömkrets

Sid 12

